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MĂRTURII DE ARTĂ PLASTICĂ DIN JUDEŢUL VASLUI:
PORTRETUL VOTIV (SECOLELE XVIII - XX)
Doina ROTARU

Motto:

" . . . şi am râvnit domnia mea către
binecinstitorii
şi
de
Hristos
iubitorii
sfântrăposaţi domnii de înainte, care au zidit şi
au mi/uit sfintele rugi şi mînăstiri, care au auzit
că cine zideşte şi înfrumuseţează bisericile,
înfrumuseţează sufletul său " 1
Într-o comunicare susţinută la Institutul de Studii Sud-Est europene din cadrul

Academiei Române privind portretele de ctitori în evul mediu în ţările din Sud-Estul
Europei .

Maria-Ana

Musicescu

afirma

că

reprezentarea

ctitorilor,

integrată

ansamblurilor de pictură religioasă, constituie, în ciuda unităţii stilului, o problemă
independentă, datorită caracterului deosebit al temei, diversităţii iconografice şi

calităţii de document privind istoria, societatea şi cultura unui popor, interesul pentru

acest subiect depăşind cu mul t domeniul artei , apropiindu-se de acela al i storiei

culturi i . Totodată, remarca o anumită lipsă de interes faţă de reprezentările artistice
"provinciale, locale", ce sunt departe de a putea fi comparate cu pictura bizantină,
aparent

anacronică în

raport cu

evoluţia

spectaculoasă

a picturii

occidentale.

Cercetătoarea sublinia, de asemenea, că argumentul estetic nu este unica manieră de
abordare a unei expresii vizuale nu de multe ori mediocră2

Cele cincisprezece portrete i nedite, cuprinse între secolele XVIII-XX, aduc din

nou în atenţia noastră tema portretului votiv cu implicaţiile sale multiple, de l a cele
social-economice,

genealogiei şi artei .

politice, j uridice

până

la cele din

domeniul

prosopografiei,

Derivat prin concepţie şi formă din Bizanţ, înainte de formarea statelor

balcanice, el este comun tuturor ţărilor din Sud-Estul european ce menţin şi adaptează

formele elaborate şi desăvârşite în l u mea bizantină cu accente şi intensităţi diferite, iar
reprezentările acestora din Bulgaria, Serbia şi Ţările Române, precum şi cele din tot
Orientul creştin nu au avut niciodată caracterul unei arte gratuite. De aceea, el se
diferenţiază de categoria generală a artei portretului, funcţionând ca un grup aparte,

conform propri ilor sale legi .

În cadrul etapelor locale ale evoluţiei portretului, a acestei expresii concentrate

a lumii medievale. desfăşurată de-a lungul unei perioade de treisprezece secol e - dacă

luăm ca punct de plecare reprezentările împăratului Iustinian şi ale Teodorei de la San

Vitale din Ravenna - prototipuri ale portretelor bizantine cu caracter aulic - şi, drept
punct final, frizele ţărani l or din bisericile din Oltenia (secolele XVIII-XIX)3, cu

semnificaţie eminamente socială, considerate fi i nd, ca ultima creaţie originală din

acest domeniu

constatăm generalitatea fenomenului, continuitatea în timp şi

similititudinea etapelor4

Analiza portretului votiv nu poate face abstracţie însă de noţiunea de
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crirorire sau ctitoricesc, precum şi de cea de danie, închinare - sinonimă cu milă,
a.fierosire. legate la rândul lor de ceea ce s-au numit în evul mediu, fundaţile pioase,
întemeiate mai întâi pe consuetudine şi ulterior pe dispoziţii canonice şi măsuri
legislative în cadrul aceleiaşi lumi bizantine5
"
Valentin Al. Georgescu subliniază faptul că termenii "ctitor şi "ctitoricesc "
înseamnă .,dobânditor, posesor, stăpân ", iar nu întemeietor, ziditor, în acest sens
.. fondator" şi că ideea de fundaţie, fundare în accepţia modernă a noţiunii, indirect şi
nejuridic prezentă în dreptul ctitoricesc bizantin prin acea zidire, întemeiere materială,
nu apare decât în evul mediu târziu, când este aplicată mai întâi mănăstirilor. " Dreptul
de ctitorie" a fost considerat un drept de patronat de stil ortodox, diferit de patronatul
occidental. şi care se îmbină cu o îllfemeiere sau fondare de aşezământ, constituindu
se într-un .,ansamblu de reglementări obiective a ctitoriilor şi a poziţiei de
ctitor=stăpân, întemeietor şi patron printr-o danie de închinare, care nu putea veni
decât de la un dobânditor şi posesor de bunuri"6
Fundaţiile medievale tipice din Ţările Române au fost bisericile, mănăstirile,
aşezămintele caritabile, schiturile, episcopiile, mitropoliile, bolniţele, adăposturile
pentru călători, diferite aşezăminte de binefacere, şcoli, spitale, considerate de către
Gh. Cronţ, subiecte de drept, persoane juridice în sensul că au avut capacitatea de a
dobândi şi stăpâni bunuri în nume propriu, constituite în baza unui drept obiectiv,
numit dreptul de ctitorie. fondatorii numindu-se ctitori, tot astfel numindu-se şi
în:estrâtorii de mai târziu ai fundaţiilor existente sau restauratorii edificiilor. Puteau fi
ctitori atât persoanele fizice (bărbaţi şi femei), cât şi persoanele juridice: comunităţi,
asociaţii şi chiar aşezăminte.
Simpla voinţă a fondatorului determina crearea fundaţiei care avea capacitate în
nume propriu, nesubordonată persoanelor sau asociaţiilor, iar actele de voinţă
fundaţională se regăsesc în diferite forme, precum acte de donaţie sau testamente, acte
de schimb, vânzare, partaj, ce nu aveau nevoie de confirmarea puterii publice pentru a
fi valabile7

Reproducem condiţiile, drepturile şi obligaţiile ctitorilor, conform Gh. Cronţ,
deoarece ele se vor regăsi în toate actele de fundaţie ale ctitoriilor de mai jos: a) să fie
drept credincioşi şi să aibă exerciţiul drepturilor bisericeşti; b) să aibă exerciţiul
drepturilor civile; c) să posede bunurile şi mijloacele necesare pentru întemeierea sau
dotarea fundaţiilor respective, fără a-şi lăsa propriile lor familii în suferinţă şi fără a
urmări dobândirea unui nume bun în opinia publică; d) pentru fundaţiile bisericeşti să
obţină Încuviinţarea prealabilă a autorităţii bisericeşti.
La acestea se adăugau: a) dreptul la inscripţia numelui pe pietrele şi plăcile
comemorative ale fundaţiilor. drept de care se bucurau nu numai întemeietorii, ci şi
reîmwitorii: b) dreptul de a li se păstra chipul în tablourile sau picturile edificiilor
fundaţionale; c) dreptul de pomenire la serviciile religioase, drept ce se extindea şi
asupra membrilor familiilor lor; d) dreptul de a lua parte sub diferite forme la
administrarea bunurilor fundaţionale; e) dreptul de a recomanda clerici pentru
fim daţiile religioase şi administratori pentru fundaţiile caritabile; f) dreptul de a
primi alimente în caz de sărăcie; g) dreptul consfinţit prin practică de a fi
ÎlliiiOrmântaţi În interiorul edificiului consacrat cultului.
Obligaţiile ctitorului erau: a) îndatorirea de a preda efectiv bunurile făgăduite
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prin actul de ctitorire; b) grija pentru păstrarea şi folosirea bunurilor respective în
scopul fixat prin actul de ctitorie, iar privilegiile şi sarcinile ctitoriale se moşteneau,
transmiţându-se succesorilor, îndeosebi atunci când aceştia erau indicaţi prin actul
de ctitorie.
Titlul de ctitor, potrivit nonnelor canonice şi dispoziţiilor cuprinse în legislaţia
bizantină, se acorda de către autoritatea bisericească, iar acest fapt reprezenta semnul
de recunoştinţă şi de răsplată publică în cadrul orânduirii feudale pentru acei care
asigurau prin liberalităţile lor înfiinţarea şi conservarea fundaţiilor8

Dacă asupra punctului de plecare al apariţiei portretului votiv în Ţările Române,
părerile sunt unanime, acela fiind secolul al XIV -lea (Biserica Domnească de la
Curtea de Argeş ( 1 363- 1 364), mai greu este de stabilit termenul când se sfârşeşte acest
fenomen, considerându-se astfel, că nu mai este vorba de .,artă veche românească",
precum şi momentul în care portretul votiv dispare ca atare.
Maria-Ana Musicescu consideră că etapele locale ale evoluţiei portretului de
ctitor în Sud-Estul european se sfârşesc către mijlocul secolului al XIX-lea9•
Confonn Daniel Barbu, pentru Ţările Române, ar fi perioada cuprinsă între
secolele XIV -XVIII ( 1770), "când supravieţuieşte mai mult din inerţie şi numai prin
voinţa câtorva personalităţi . . . de a nu se desprinde încă de valorile sigure ale
trecutului " Cercetătorul formulează, de asemenea, condiţiile ce trebuie să le
îndeplinească o imagine pentru a fi calificată drept .,portret vechi românesc: .,să
încapă între limitele cronologice stabilite mai sus, să întruchipeze o persoană sau
personalitate din trecutul ţărilor române, să locuiască într-un teritoriu de identităţi şi
analogii guvernat de aceleaşi modele şi caracterizat de anumite exteriorităţi " 1 0• Potrivit
opiniei lui Răzvan Theodorescu se poate discuta despre acest fenomen până în jurul
anului 1 8501 1
Aceste câteva aspecte fiind precizate, vom prezenta în mod cronologic 12
mărturiile descoperite în arealul j udeţului Vaslui, ce corespund noţiunii de ctitor
propriu-zis (atât în varianta clasică, din punct de vedere iconografie, cât şi aceea a
portetului - efigie), care a zidit, clădit, făcut, ridicat, înălţat lăcaşul pe baza unei
donaţii, precum şi a donatorilor de închinare, ce au înzestrat ctitoria cu bunuri
necesare îndeplinirii scopului acesteia, apărând în inscripţii ca simpli donatori.
Tabloul votiv de la biserica Sf Nicolae a m-rii Fâstâci (c. Deleşti), 1 721,
tehnica: frescă; reprezenta pe Mihai Racoviţă voievod şi pe Ana, Doamna Moldovei;
cele două personaje au fost pictate odinioară de o parte şi de alta a intrării în pronaos.
Actualul tablou votiv a fost realizat în anul 1 977 de către pictorul Vasile Pascu din
Focşani; astăzi nu se mai păstrează nici un martor din pictura murală cu care a fost
împodobit monumentul (Pl. 1. 1 ) .
Biserica cu hramul Sf Nicolae a fost construită în anul 1 72 1 de către voievodul
Mihai Racoviţă, în cea de - a treia domnie în Moldova (25 decembrie 1 7 1 5 25
septembrie 1 726) 1 3 conform pisaniei, aflată deasupra intrării în pridvor (Pl. 1.2), pe o
mai veche ctitorie a familiei Palade din secolul al XVII-lea 1 4
O descriere romantică a tabloului votiv a fost făcută la începutul secolului al
XX-lea de către scriitorul Ioan Adam în volumul .,Rătăcire": .,voievodul avea faţa
luminată cu trăsături distinse şi strălucind de credinţă păstrând aceeaşi înfăţişare
mândră; de cealaltă parte a uşei se contura chipul doamnei blajine" 1 5 Nu putem
,
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preciza cum va fi fost pictat şi de către cine. C. Gane reproduce în volumul dedicat
Doamnelor şi Domniţelor române un portret al voievodului 16 (Pl. 1.3), precum şi pe
cel al doamnei sale (pus însă sub semnul îndoielii), realizat după desenele lui Feriol
( Cent estampes de Costumes du Levant) 11
Mihai Racoviţă era fiul lui Ion Racoviţă şi al Anastasiei, fiica lui Toma
Cantacuzino 1 8 , neam de boieri pământeni din ramura Cehanilor, ridicată din răzăşie 1 9
în secolul al XVII-lea prin Ionaşco Cehan, fost mare vomic şi Petre Cehan mare
logofăt. cu un ascendent genealogie până în veacu Î al XV-lea ( 1 487)20
Familia Cehan a intrat în stăpânirea unor părţi din moşia Fâstâci în secolul al
XVII-lea prin Petre Cehan, mare logofăt2 1 Mihai Racoviţă voievod îşi avea însă
reşedinta ( "casăle şi besearica de piatră şi ograda de bolovani ciau făcut măria sa ") în
satul Olăneştii din ţinutul Vasluiului, potrivit unei cărţi de judecată din anul 1 753
privind împărţirea averilor familiei Racoviţă22 •
Satul Olăneştii, azi dispărut, a fost al mănăstirii Fâstâci şi se afla în partea de
Nord a satului Portari, comuna Zăpoden e3 Voica Puşcaşu, în anexa 1 a lucrării
privind actul de ctitorire în evul mediu din Moldova şi Ţara Românească, menţionează
un sar Olăneşti (fost Popoiugi), cu o biserică de reşedinţă din secolul al XVIII-lea,
ctitorie boierească, de zid, cu plan şi hram necunoscut, sat care, a fost localizat însă de
Al. Gonţa lângă satul Chiţcani - Costeşti şi un sat Olăşeni (pe care nu-l localizează) cu
o biserică de lemn din anul 1 67 1 24
Lucian Valeriu Lefter este de părere că biserica din Olăneştii Vasluiului a fost
construită în cea de-a treia domnie în Moldova ( 1 7 1 5
1 724), cf. Cronicii
Ghiculeştilor şi a Cronicii anonime a Moldovei (1661 -1 729), tradusă de Al. Amiras,
fiind situată în partea de Est a satului Portari şi la Sud-Vest de satul Fereşti, edificiul
prezentând un plan navă dreptunghiulară cu absida altarului circulară, intrare sud,
grosimea zidului ( 1 .20 - 1 ,50 m), contraforţi (pronaos şi naos); lăcaşul, ale cărui ruine
se mai văd şi astăzi, a fost distrus de cutremurul din anul 1 80225
Opinia noastră este că biserica de curte de la Olăneşti a fost construită de Mihai
Racoviţă înainte de a deveni domnul Moldovei. În sprijinul acestei afirmaţii,
formulăm următoarea ipoteză: Mihai Racoviţă a devenit domn al Moldovei în anul
1 703 �" iar C. Sion în Arhondologia Moldovei - dacă ar fi să acordăm credibilitate
episodului
relatează, că în anul 1 705 (poate septembrie 1 703, deoarece la 1 2
februarie 1 705, Mihai vodă Racoviţă era mazilit)27, vestea numirii domnului " a găsit-o
pe viitoarea doamnă a Moldovei la curtea din Olăneştii Vasluiului răvilând
cânepă "2� Or. din cele trei numiri ale domnului la tronul Moldovei, numai în luna
septembrie a anului 1 703, putea efectua operaţia de pregătire a cânepii, iar nu în luna
iulie 1 707 sau decembrie 1 7 1 5.
Î n urma cercetării la faţa locului, opinăm pentru un plan treflat, intrare vest, cu
pronaos supralărgit, absidele laterale cu trei laturi, poate, turn - clopotniţă pe pridvor,
susţinut de doi contraforţi oblici, sistem de boltire pe abside (realizate în grosimea
zidului) şi naos (boltă). Considerăm că lăcaşul, construit din asize de cărămidă şi
piatră de râu, gen emplecton, a fost adaptat unei necesităţi locale, grosimea zidului
demonstrând nesiguranta vremurilor, cauze ce pledează în favoarea unui edificiu solid,
capabil să preîntâmpine orice primejdie, a unei reşedinţe boiereşti mai degrabă decât
voievodale. Este curioasă lipsa unui contrafort la absida altarului, dacă avea un plan
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navă dreptunghiulară şi doi contraforţi l a naos. Contraforturile constituie împreună cu
zidurile perimetrale elementele de suport majore, iar cele ce articulează sanctuarul au

un rol structi v, în cazul în care este vorba de prezenţa unei bolţi, care credem că a
căzut la cutremurul din anul

1 802,

fapt confirmat şi de bătrânii din satul Portari .

Numai un sondaj arheologic ar putea lămuri însă această problemă. Totodată, tâmpla
bisericii de la Olăneşti a fost adusă la biserica

Sf Gheorghe ( 1 80 1 - 1 804) din satul

Portari, c. Zăpodeni. În urma analizei stilistice a mărturiilor, atât a celor de la Portari.

cat şi acelora de la Fâstâci, rezultă că cele două tâmple au fost pictate de zugravi

diferiţi aparţinând însă ambianţei greceşti . Dacă Olăneştii ar fi fost o reşedinţă
voievodală, cu toată "firea strânsă" a domnitorului conform

Cronicii Ghiculeştilor,

nivelul realizării picturii (a materialelor folosite, mai degrabă decât a valorii pictorilor)
ar ti fost la aceeaşi înălţime cu cea de la Fâstâci.
Caracterizat de către

A. O.

Xenopol ca făcând o "figură respingătoare" în

comparaţie cu N icolae Mavrocordat, arătând că "si ngura îndreptăţire pe care istoria

poate să i-o deie este că deşi român prin sângele său, era fanariotizat prin încunjurimea

lu1. şi că nu era cu putinţă a se desface de a tot puternica înrâurire grecească care

pusese stăpânire pe toate arteriile de viaţă ale poporului român "29, Mihai Racoviţă
voievod a avut i niţiativa construirii ultimului lăcaş domnesc din Eparhia Huşilor.

Răzvan Theodorescu consemna absenţa unei tradiţii artistice majore în Moldova

la începutul veacului al XVIII-lea în materie de fundaţii pioase, apreciind acest
edificiu ca fiind une action princiere sans ecl at" , cu o puternică amprentă valahă a
"
stilului brâncovenesc şi care nu a fost i mitată, unica tradiţie valabil ă pe teritoriul
Moldovei rămânând aceea mai îndepărtată din mijlocul secolului al XVII-lea, a
mănăstirii Golia, a unui baroc i niţial de origine străină italo-ruso-polonez, transformat

mai apoi într-un baroc local mai frust, cu forme armonioase şi calme, aproape

clasice·lo
pe

Monumentul ( P l .

pronaos

şi

naos,

1.4)

prezintă un plan triconc cu abside pentagonale, cu turlă

pronaos

supralărgit,

proscomidiar şi diaconicon, fundaţie
cărămidă,

i ntrare

vest,

pridvor

piatră, pereţi portanţi

iniţial

deschis,

cărămidă, planşee

lemn, pardoseli lemn, piatră, marmură de Carrara, actualmente gresie

pavimentară. învelitori - tablă, iniţial şindrilă; sistem de boltire: pridvor -două bolţi

teşite sprijinite pe arcuri dublau, pronaos, naos - o boltă semicilindrică sprijinită pe

arcuri dublau şi o turlă octogonală, altar - o semicalotă pe un arc dublau. Despărţirea
di ntre naos şi pronaos este realizată printr-un arc dublau.

acuzarea registrului inferior,
"
subliniat de o friză de arcaturi trilobate, cu acoladă sprijinită pe semicolonete angaj ate
Plastica decorativă a faţadelor se bazează pe

şi pe adâncimea zidulu i ; registru superior prezintă medalioane circulare încadrate în
rame pătrate şi un şir de cărămizi cu zimţi " 3 1 Colonetele au o bază prismatică şi un
capitel în formă de trunchi de piramidă. Medalioanele din registrul superior sunt
decorate cu un motiv tloral central, înconjurat de tlori de crin stilizare. Soclul înalt şi
cornişa sunt puternic subliniate, în armonie cu cele două brâie mediane (primul

decorat cu "dinţi de lup", al doilea, alcătuit dintr-un tor şi un profil simplu); turle
octogonale. subliniate la muchii de pilaştri cu u n capitel realizat din muluri în
retragere, fără bază; tambur prismatic, secţiune pătrată, decorat cu câte două casete

adâncite în zidărie: decorul faţetelor turlei este divizat în trei registre: casetoane l a
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bază. opt ferestre (din care patru oarbe) cu o deschidere în arc în plin cintru, sprijinite
pe colonete angajate şi o profitatură simplă şi medalioane cu un motiv floral în formă
de cruce: comişa este realizată din aceleaşi profite simple în retragere; acoperiş bulbat,
de tablă, în solzi, initial şindrilă; pridvor cu deschideri în arc trilobat sprijinite pe stâlpi
de secţiune pătrată, subliniate de acelaşi brâu în "dinţi de lup", deasupra - pisania,
înscrisă într-un cvadrilob susţinut de patru lei rampanţi; ferestre rectangulare ( două pronaos. câte una pe absidele laterale şi altar) cu o deschidere în acoladă simplă,
subliniate de două profite în partea inferioară; acoperiş articulat.
În fapt, Mihai Racoviţă voievod continua politica domnilor din Ţările
Române privind constituirea şi înzestrarea fundaţiilor ce reprezintau acte de politică
internă tradiţională, destinate consolidării autorităţii monarhice, ilustrare a unei
tradiţii mai vechi a împăraţilor bizantini, iar ideea de continuitate faţă de predecesori,
în ceea ce priveşte liberalităţile pentru fundaţiile pioase, exprimându-se în acte de
hărăzire. De exemplu, Petru Muşat ca şi Dimitrie Cantemir - ca să dăm doar două
exemple aveau conştiinţa unei obligaţii cerută de însăşi situaţia de domn, de a
protegui şi înzestra fundaţiile pioase32
Nu ştim cum va fi arătat tabloul votiv de la biserica Sf. Nicolae de la Fâstâci,
dar considerăm că era unul de tip aulic, expresie artistică a unei viziuni teologice, care
ilustra meritele ctitorilor, destinată fiind şi comemorării acestora.
Î n Valahia se va păstra spiritul aulic inaugurat la mănăstirea Curtea de Argeş,
iar voievozii valahi au fost cei care au menţinut acest tip de portret moştenit din Bizanţ
prin filiera balcanică până la începutul secolului al XVIII-lea. Acelaşi privilegiu de
reprezentare aulică s-a extins şi asupra portretelor anumitor membri ai marei boierimi
şi ai marilor demnitari ai ţării atunci când sunt reprezentaţi în calitate de ctitori,
detaliile vestimentare, diferite faţă de cele ale domnilor, confirmând grija artiştilor de
a respecta până în cele mai mici detalii protocolul şi eticheta ceremonialului de la
curte.
Maria-Ana Musicescu consideră că "infinit mai vii decât portretele din Valahia
sunt ale acelea ale Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş", dar rară a avea
aparenţa autoritară şi evidenţa aulică, păstrând totuşi prin costum şi coroană
elementele formale ale portretelor de ctitori de aspect aulic_ La Voroneţ ( 1488), la
Pătrăuţi ( 1 487), Ştefan cel Mare a fost reprezentat alături de familia sa, oferind
întotdeauna prin intermediul unui intercesor ctitoria sa lui Iisus Hristos: "figura sa nu
are nimic maiestuos; el este feciorul unui prinţ şi principe a ţării Moldovei prin mila
lui O-zeu" , dar fără ostentaţie, "epoca zbuciumată în care a trăit nu-i permitea să se
gândească la el însuşi, el fiind eroul creştinităţii în această parte a Europei, portretele
sale fiind primele din Sud-Estul european unde reprezentarea unui prinţ moştenitor al
Bizanţului nu era decât o formă exterioară" Fiul său, Petru Rareş îi urmează
exemplul. Portretele sale, puţin reuşite din punct de vedere artistic, sunt puţin mai
somptuoase, dar spiritul este acelaşi. Soţia lui, Doamna Elena, de origine sârbă,
aminteşte în portretul său de la mănăstirea Humor ( 1 535) de acelea a prinţeselor din
ţara sa. Aspectul aulic a acestor portrete este pur local şi va rămâne caracteristic pentru
portretul domnilor moldoveni până la sfârşitul secolului al XVII-lea"33 şi al XVIII-lea.
Dincolo de opinia contemporanilor sau istoricilor despre personajele care au
fost Mihai vodă Racoviţă, "om de rând" care nu ieşise încă din "hăugaşul timpului,
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privind în ea tot numai un mijloc de a-şi căuta de interesele sale personale"34, şi Ana, o
frumoasă a timpului potrivit relatării lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae,
tiica serdarului Dediu Codreanu35 sau a lui Dediu spătar, fiul cel mare a lui Şerbu
Brăileanu36, prezentată ironic de C. Sion în ipostaza unei femei care "răvila cânepă pe
prispă cu mai multe femei, ţigance şi moldovence" prin anul < 1705> la moşia lor din
Olăneştii Yasluiului, în momentul când a venit un sol să anunţe "că-i doamnă"37 şi
femeia cu un gust sigur în domeniul modei, după cum reiese din scrisoarea din anul
1 708·1� . elegantă şi rafinată conform portretului reprodus de C. Gane în "Trecute vieţi
de doamne şi domniţe", noi nu putem decât să regretăm dispariţia unui portret votiv de
tip aulic, datorită unei restaurări inconştiente şi regretabilă ca fenomen din toate
punctele de vedere.
Portrete de donatori: al Doamnei Moldovei, Ecaterina Mavrocordat şi al
mitropolitului Daniil al Sidei, de la biserica Sf. Ilie a m-rii Floreşti, comuna
Deleşti, 1749, aflate pe ferecătura de argint (ciocănit, gravat, cizelat, aurit) a icoanei
împărăteşti Maica Domnului cu Pruncul (Hodighitria), înconjurată de prooroci (adusă
de la de la Catedrala Mitropoliei Moldovei în anul 1 805 de către Mitropolitul
Yeniamin Costachi, luând în schimb o alta care se află la Mitropolie), meşter argintar
anonim. atelier Moldova; se află în naos pe iconostasul mic (PUL 1 ) .
Are o inscripţie lămuritoare, de inspiraţie orientală, scrisă cu majuscule, în
limba greacă, în partea inferioară a rizei, centru jos, tradusă de O. Tafrali şi reprodusă
de 1. Antonovici: ., Întrebi să afli cine, apropiindu-se, a aurit această (icoană).
Doamna, Domnitorului Constantin, Ecaterina. . . copil a lui Roset Constantin . . . din
Moldova. Supraveghind Daniil Mitropolitul Sidei din . . . 1 74 9 Septembrie 2''39 (Pl.II.2).
Cele două personaje sunt reprezentate în atitudinea de proskinezis40; în stânga:
un ierarh purtând o camilafcă4 1 , numit potrivit legendei " Sidis Daniil" (Pl.II.3), iar în
dreapta, chipul unei femei cu o coroană pe cap, cu legenda Do<a>mna"(Pl.II.4). Riza
"
a fost reparată în anul 1 886 de Neculai Petcu, un bătrân meşter argintar din Bârlad,
care a distrus o parte din text42
Sida, a fost un oraş în Pamfilia (Asia Mică), reşedinţă a unei eparhii de mult
"
pustiită" , cum o numeşte 1. Antonovici, iar titlul de Mitropolit al Sidei a fost purtat de
mulţi arhierei greci printre care şi Nichifor din Peloponez, dascălul lui Constantin
Mavrocordat, care, venind la domnia Moldovei în 1 733, 1-a numit Mitropolit al acestei
ţări43
Ecaterina,"fecioară a lui Constantin Ruset vei vornic, foarte frumoasă şi
înţeleaptă . . . de bun neam şi lăudat"44 , aşa cum a fost pictată în tabloul votiv din
paraclisul m-rii Văcăreşti, împreună cu cei doi copii45 sau în portretul realizat de Jean
- Etienne Liotard46 , s-a căsătorit cu domnul Moldovei, Constantin Mavrocordat în
anul 1 73247 , respirând atmosfera unei epoci caracterizată de iniţiative şi reforme
culturale.
Constantin Mavrocordat, remarcabil om politic, mare iubitor şi promotor al
culturii " a îngrijit şi de ridicarea bisericei şi anume a celei româneşti, îndatorind pe
preoţi a ştie carte, sub pedeapsa de a fi supuşi iarăşi la dările de care fusese scutiţi.
Pentru a deprinde pe cei neştiutori, el pune preoţi cărturari să-i înveţe cum să
slujească, şi pentru a înmulţi cărţile bisericeşti, el ordonă a se aduce de aceste din
Muntenia, şi a se tipări altele în o tipografie anume întemeiată de el în mitropolia din
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laşi " ocupându-se în acelaşi timp de moralizarea feţelor bisericeşti în special cele
greceşti4M şi introducerea limbii române în slujba bisericească49 Mai mult de atât, a
fost un voievod cultivat, moştenind interesul pentru cărţi şi lectură, istorie şi limbi
străine, Cronica Ghic,uleştilor spunând despre el că învăţa mereu să nu piară faima
"
tatălui său. ci. dimpotrivă, să crescă prin el, întru fericire şi pomenire veşnică"50 •
Evlavioasă, cu teamă de năvălirea şi năprasna morţii"5 1 , această doamnă,
"
frumoasă. fragilă, elegantă, însă fără ostentaţie, după cum o putem admira în portretul
realizat de Liotard, dar mai ales tolerantă - a se vedea episodul din anul 1 748, relatat
de C. Gane privind vizita acesteia în beciurile de la Sf Gheorghe Ia Mitropolia din
laşi. unde fuseseră închise cele 80 de femei învinuite de curvie mărturisită" şi cărora
"
le trimitea "pâne şi lumină . . . şi câte un cântar două de in, ca să nu şază fără treabă,
până se va găsi niscaiva oameni să le ceară52 - a îmbrăcat această icoană între două
evenimente importante pentru doamna Moldovei: logodna
domniţei Sultana
Mavrocordat cu Ştefan Racoviţă, fiul lui Mihai Racoviţă şi mazilirea soţului ei în anul
1 749. în cea de-a treia domnie în Moldova (februarie 1 748- 1 749), când tronul este luat
de către Constantin Racoviţă ( l 749- 1 753i3
N. Iorga remarca faptul că aceste icoane ferecate" sunt destul de rare în veacul
"
al XVII-lea şi că ele "se întâlnesc însă îndată ce trecem de anul 1 700 şi intrăm în aşa
numita .. epocă fanariotă" şi că "nu este unul dintre membrii familiilor domnitoare din
acest timp, Mavrocordaţi, Ghiculeşti şi alţii, care să nu fi dat un astfel de prinos
icoanelor minunate de la care cereau sprijin şi ajutor"54
Cu toate că nu depăşeşte din punct de vedere artistic valoarea ferecăturii de
carte dăruită mănăstirii Tismana în amintirea lui Mircea Ciobanul şi a doamnei
Chiajna şi a portretelor acestora55 , şi, mai ales a ferecăturii dăruite de Constantin
Brâncoveanu bisericii Sf Gheorghe Nou din Bucureşti ( 1 707, autor Georg May II,
artistul de curte al domnitorului 56), ferecătura acestei icoane reprezintă ultima mărturie
artistică de acest gen din veacul al XVIII-lea din această zonă.
Tabloul votiv57 al pitarului Ştefan Caracaş (Găluşcă) şi al soţiei sale
Ecaterina (Catrina), ctitorii bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti,
corn. Vultureşti, 1798, ulei pe pânză, 1 88 x 1 64 cm, autor anonim, şcoală
românească, atelier Moldova, nesemnat, nedatat, stare rea de conservare, amplasat în
pronaos, peretele de nord (Pl.III. 1 ,6).
Personajele sunt reprezentate în picioare,"pinxit vivum", pe un fond brun, figura
trois quarts, în mână ţin chivotul bisericii; deasupra un rotulus desfăşurat, fără
inscripţie.
Ştefan Caracaş (Pl. III 2,7): faţa uşor ovală, mustaţa mijlocie, uşor grizonată,
ochi închişi la culoare, sprâncene groase, nasul drept, pe cap poartă un işlic negru sau
o şubară58 , cămaşă albă, cu dantelă la mâneci, anteriu sau libadea59 (dungi alb-verzui şi
lac garanţă) de alagea60 sau malteh vărgat6 1 (mătase de Malta), încheiat într-un singur
nasture la gât şi încins cu un taclit (brâu) uşor cărămiziu cu imprimeu flora); deasupra
6
poartă un conteş sau o malotea îmblănită 2 la mâneci, guler şi poale cu blană închisă la
culoare, guler uşor lăsat pe spate, şalvari roşu - orange, papuci (brun - ocru); mâna
mică. fină, cu unghii alungite: pe mâna dreaptă (degetul mic) poartă un inel cu
monogramă (Pl. III. 20).
Ecaterina Caracaş (Pl. III. 3,8): faţă rotundă, zâmbitoare, părul lăsat pe umeri şi
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spate, cărare pe mijloc, ochi negri, expresivi, sprâncene frumos arcuite, gura mică,
buze subţiri, nas drept, capul acoperit cu o căciuliţă din catifea sau mătase albă,
bordură roşie, cu o fundă în partea stângă63 ; poartă o ghiordie64 sau o malotea65 mulată
pe talie, evazată la poale, îmblănită cu hermină (cacomr de culoare albă la mâneci,
guler şi poale, cu un decor flora! (lac garanţă şi albastru) pe un fond alb; de sub
manşetă se vede prelungirea rochiei (sucnei) de mătase, cu talie înaltă, împodobită cu
tlori de fir, realizate prin alesătură), închisă cu nasturi mici, strânsă pe corp, decorată
cu dantelă, şalvari de mătase fină sau de in67 (lac garanţă); la brâu: o cingătoare - colan
cu paftale. cu trei smaralde prinse în caboşon şi un pandantiv alungit (Pl.IIL22);
încălţăminte: papuci. Accesorii: în mâna stângă are o batistă albă sau mahramă cu
margini dantelate 68 şi două inele (Pl. 111.2 1 ) pe degetul mic (poate un smarald şi un
rubin prinse în caboşon).
Ne aminteşte de jupâniţa Constandina de la biserica Sf Ioan din Berbeşti, c.
Slăveşti. judeţul Gm"t�
Remarcăm ctitoria din bârne (roşu-cărămiziu), construită în sistemul
blockbau, pridvor deschis, susţinut de patru stâlpi din care doi liberi şi doi adosaţi,
intrare sud, brâu median, portal, acoperişul de şindrilă, în patru ape, coama lungă
�Pl . llL4, 9).
În prezent, biserica construită în partea de Sud-Est a satului Buhăieşti, cătunul
Cărăcăşeni 70 , păstrează aceeaşi siluetă simplă şi armonioasă, deşi este acoperită în
întregime cu scândură, iar acoperişul a fost înlocuit cu unul de tablă (Pl. 111.5, 10).
Ştefan Caracaş (cel "cu sprâncenele negre" , cf. te. şi bg. Karacas)1 1 , numit şi
Găluşcă72 , provenea din marele pitar Caracaş venit în Moldova în vremea lui Vasile
Lupu73 Ştefan Caracaş (fiul) a fost biv postelnicel ( 1796- 1 797), pitar ( 1 800)74 şi a
moştenit moşia Buhăieşti de la tatăl său, şetrarul Ştefan care a cumpărat-o în anul
1 779 de la Anastasie Duca75
A murit la Iaşi la 1 6 februarie 1 804, în casa cumnatului său, clucerul Neculai
Racoviţă şi a fost îngropat, probabil la Buhăieşti76, iar soţia sa, Ecaterina, născută Zota
a supravieţuit până în iarna anului 1 83077
Atlându-se în "gre patimă de boală" , Ştefan Caracaş şi-a făcut diata78 în anul
şi soţie me încă să nu fie
1 804, mărturisind "cugetul său cătră moştenitori " : "
volnică a înstreina cu vreun chip acesti rândueili, stăpână fiind numai viniturilor din
cari să poarte grijă cu celi trebuincioasă şi bisaricii din Buhăieşti şi să-mi facă şi
pominiri sufletului meu, aşâzdirea pentru trii pogoani vii ci le am sădite pe Buhăieşti
după moartea soţiei meli să-s le de să fii a preuţilor ci după vremi vor fi la bisărica
din Buhăieşti"
De asemenea, "Moşia Băliţănii di pi Telejina, din ţinut Vasluiului. . . o las
79
sfântului schit Hârsova , cari schit iasti zidit de tatăl meu. Pentru cari schit dau
cuvântul meu că fiind zâdit de tatăl meu, eu n-am avut voie de a-l închina şi cât am
putur În viaţa mea i-am purtat grija cu celi trebuincioasă păzând a nu să răşlui din
-;.Listrările celi afierosâti de tatăl meu prin diata sa . . . din anul 1 783 oc(tom)v (rie) 25
şi ca să nu rămână în părăsâri am ales să îl dau în epitropeia şi purtarea de grijă
a sfintii mitropolii cu toati ale Sali moşâi, . . . iar după ci nepoţii mei vor veni în
legiuita vrâstă de să vor alegi dintre dânşii vreunul mai cu minte să fii epitrop cu un
ctitor îm.pre agiutor şi folos, iar nu spre scăderi " 80
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Ştefan Caracaş lăsa şi suma de " una sută doi zăci lei să-s de pentru
acoperâmânt schitului Munteneşti(c. Bârzeşti, n. n.) din ţânut Vasluiu "8 1 Este vorba
de biserica de lemn Sf. Voievozi, construită de către Constantin şi Maria Caracaş, Sava
şi Eftimia Carnea, alături de ieromonahii Ghenadie şi Dorotei
în anul 1 78882 sau 1 785 83
Din acest document reiese că testatorii în dispoziţiile privitoare la averea lor
destinau scopurilor pioase aproape în mod regulat o parte din bunurile lor, înainte de a
statornici cum să se împartă bunurile ce lăsau84 , iar această diată ilustrează încă o dată,
problemele juridice legate de fundaţiile pioase, drepturile şi obligaţiile ctitorilor
precum şi faptul că patrimoniile fundaţiilor85 s-au constituit în cea mai mare parte prin
închinarea sau afierosirea de bunuri cu scop pios, bunurile respective dobândind
caracter de imutabilitate. Drepturile şi îndatoririle ctitorilor erau transmisibile
succesorilor care preluau în general sarcina întreţinerii şi supravegherii fundaţiilor şi
uneori sarcina terminării lucrărilor importante ale construcţiilor ctitoriale.
Transmisiunea succesorală a dreptului de ctitorie avea caracterul unei continuităţi a
îndatoririlor pe care urmaşii le recunoşteau faţă de ctitorii dispăruţi. Din generaţie în
generaţie. urmaşii ctitorilor ţineau să păstreze legătura cu ctitoriile strămoşeşti,
continuând să le dea ofrande, după putinţă destinându-le şi liberalităţi mai
importante�6
Costache Caracaş ( 1 79 1 - 1 859 sau 1 860), fiul lui loniţă, boierit de Ioan Sandu
Sturza la 25 februarie 1 823 ca serdar87 , următorul proprietar al moşiei Buhăieşti 88,
fiica sa, Soltana (căsătorită cu Gheorghe Boteanu, paj gospod şi medelnicer în anul
1 83689), Vasile şi Zoiţa Pogor, precum şi Ruxandra Corne90 (sora serdarului Costache
Caracaş) au continuat să întreţină ctitoria lui Ştefan Caracaş în virtutea dreptului
succesoraL
Biserica Adonnirea Maicii Domnului prezintă un plan navă dreptunghiulară cu
absida altarului decroşată, pentagonală, intrare sud, pridvor iniţial deschis (Pl. III. 1 1 ),
fundaţie - piatră de râu, soclu tencuit cu ciment, pardoseli - piatră, lemn, pereţi portanţi
din bârne (26 de tălpi)91 de stejar durate în sistemul blockbau, încheiate în cheutoare
dreaptă (PLIII. 1 8), învelitoare - tablă, acoperiş în patru ape, iniţial şindrilă; faţade
decorare cu un brâu median în " X" şi un motiv flora!; sub cornişă - o friză de ocniţe şi
console în retragere; portalul este sculptat în relief înalt, decorat la bază cu " dinţi de
lup", central - cu o variantă a pomului vieţii (o ghirlandă ce izvorăşte dintr-un caliciu
de lalea, întreg motivul având la bază un motiv solar (rozetă), încadrat pe laterale cu
un motiv geometric (Pl. III. l 3).
De remarcat intenţia meşterului popular de a organiza motivul în spaţiu, astfel
încât să facă trimitere la pisania situată central în formă de medalion alungit în care se
află inscripţia fi � <7306> - 1 798", încadrată de motive vegetale şi o cruce (Pl. III 1 2).
"
Sistemul de boltire: pridvor tăvănit, pronaos, naos, câte o boltă octogonală pe
pandantivi, cu nervuri fasciculate ce se sprijină pe console striate în formă de "gheară"
(Pl.III. l 4- 1 5), altar prevăzut cu o boltă patrulateră pe nervuri şi tavan (Pl. 111. 1 6). La
baza bolţilor, decorul (meplat) este realizat dintr-o friză de ocniţe cu partea superioară
unghiulară, încadrată de două brâuri cu motivul "dinţi de lup", iar pe grinzile de
susţinere şi pe pandantivi - motive solare (rozeta). Trecerea dintre pronaos şi naos se
realizează cu ajutorul a patru stâlpi despărţitori (2 liberi şi 2 adosaţi) cu o deschidere
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în acoladă multiplă (Pl. III. 1 7), a cărui traseu face parte din ceea ce s-a numit
"barocul moldovenesc" , acoladă subliniată de un motiv în "val" în partea superioară,
iar în cea inferioară cu motivul "dinţi de lup" Fruntarul, grinzile de susţinere, bolta
pronaosului, precum şi stâlpii despărţitori sunt decoraţi, de asemenea, cu rozete solare.
Ferestrele sunt decorate cu motive geometrice (dinţi de lup, val), un motiv vegetal t1oral deosebit, prezent şi pe portal, şi care se regăseşte în decorul covoarelor şi
ştergarelor din această zonă (Pl.III. 19). Are acoperişul în patru ape, coama lungă.
Actualmente biserica este "pardosită" cu tabanuri "de la temelie şi pânâ sus "92
Portretul lui Zaharia şi al Zoiţei Sotir, ctitorii bisericii Sf. Nicolae (18321834) din Huşi, 1837, autor anonim, ulei pe pânză, 1 53 x 1 29 cm, rama (7 x 5 cm),
şcoală românească, cu inscripţia lămuritoare scrisă cu alb, în limba română, caracter
chirilic, cu majuscule: . , Robii lui Dumnezău. titori bisericii Sfăntului Neco/ai, Zaharie.
cu soţie dumi = sală Rucsanda la anul: 183 7 "; se află în pridvor, peretele de vest,
stare rea de conservare (Pl . IV . 1 ).
Cele două personaje sunt reprezentate în picioare, mărime naturală, cu chivotul
bisericii în mână, pe un fond verzui; pământul sienna - cărămiziu; deasupra: în
dreapta, pe nori, este reprezentat Iisus Hristos, bust, binecuvântând ctitoria şi ctitorii,
iar în stânga, Sf Nicolae, patronul bisericii.
Zaharia Satir: faţa rotundă, ochii uşor oblici, nasul drept, mustaţă grizonată;
işlic roşu - cărămiziu ; poartă o giubea neagră, îmblănită şi anteriu; cu mâna dreaptă
.,îndrumă" ; Ruxanda: faţa rotundă, părul negru, strâns în coc şi o parte pe lângă
ureche. ochi negri, puternic reliefaţi ca şi sprâncenele, nasul drept, buze mici, subţiri ;
poartă o rochie albastră, strânsă pe talie, gen crinolină, guler mare alb de dantelă cu un
decor flora!, mâneca largă, bufantă, de dantelă în zona coatelor, manşete strânse,
brodate, un şal pe umeri sau un accesoriu aplicat; în mâna stângă are o batistă sau
năframă, iar în dreapta are un accesoriu (?).
Tabloul se află într-o stare foarte rea de conservare (degradări mecanice
rupturi , cracluri şi impurităţi pe toată suprafaţa); a suferit intervenţii, cel puţin una,
înainte de anul 1 879, după cum reiese dintr-o catagafie din acelaşi an.
Zaharia Satir (gr. Sotiros, Sotiru, cf. şi bg. Sotir)9J a construit biserica între anii
1 832- 1 834�4 Despre Sotirovici sau Sotir, C. Sion ne spune că "au fost alai-ceauş la
domnul Mihai Şuţu, după fuga Domnului la 1 82 1 , au rămas în Moldova. S-au însurat
cu o soră a lui Neculai Hagiolo, acum ban din Vaslui, au făcut vro doi - trei ficiori:
unul şi-au cumpărat decret de boierie, altul au intrat în miliţie iuncăr, ca cum ar fi
nobil. moldovan al ţărei "95
Î ntr-o catagrafie din 9 mai 1 879, întocmită de iconomul Gh. Lazăr în calitate de
epitrop, la capitolul "icoane" , poziţia 44, este menţionat "un portret mare vechi
reparat cu privazurile poleite care poartă chipurile ctitorilor Bisericei Zaharia Satir
şi Ruxanda" . precum şi donaţiile făcute de către ctitori. Documentul se afiă astăzi în
Arhivele Episcopiei Huşilor96
Nu ştim unde vor fi fost înmormântaţi, dar credem că alături sau în interiorul
bisericii. Astăzi, la sud de biserică se află un cenotaf, ridicat în anul 1904, pe locul
vechiului altar sau al Sfintei Mese, alcătuit din pietre de mormânt din vechiul cimitir97 ,
aşezate în trei registre (inclusiv soclul şi vârful în formă de piramidă), dar, din păcate
inscripţiile sunt ilizibile.
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Î n patrimoniul bisericii se află două pomelnice: unul din secolul al XIX-lea, iar
altul din secolul al XX-lea, ambele cuprinzând numele ctitorilor mari şi mici
(în::.esrrătorii). Primul document, aflat în bibliotecă, inv. 1 22, dimensiuni: 2 1 ,9 x 1 6
cm. 3 file. are coperte maronii c u u n decor auriu, realizat prin impresiune; pe avers
este reprezentată scena Răstignirea lui Iisus, încadrată cu un chenar (vrej şi strugure),
iar în colţuri, buchete de flori; pe revers - un chenar cu un motiv geometric şi flora), cu
o inscripţie. caracter chirilic, înscrisă într-un medalion. La fila l , sunt menţionaţi :
Crirorii B ise ricii Sf Nicolae din Huşi 1 Morţi 1 Zaharia Satir, Fondatorul bisericei,
Ruxanda, Maria ( D. Tălmaciu sau Tălmăcescu); la restaurarea bisericii au panicipat
În perioada 1925-1926: 1vanciu (Săbu = Sârbu), Vasile (Hagiu), preotul (Toderaşcu),
economul Ştefan Andriescu ; la fila a doua, sunt consemnaţi: Binefăcătorii Bisericii 1
Vii 1 Economul Eiremia Hagiu, prezvitera Varvara Hagiu, economul Constantin
(/săcesc:u), prezvitera Soltana (lsăcescu), Mihail şi Maria (Darie), Ioan şi Apolina
(David), Dimitrie şi Ecaterina (Donea), Vasile şi Ecaterina (Gheorghiu), Petrea şi
Elena ( Bouez)" , etc.
Cel de-al doilea pomelnic, tipărit pe carton în tipografia lui Ion Grigoriu din
Huşi. enumeră, de asemenea, o parte dintre ctitori şi binefăcători, dar nu putem preciza
anul tipăririi.
Cele două documente demonstrează cel puţin trei lucruri: categoria socială din
care făcea parte ctitorul, aceea a negustorilor, etnia căreia aparţine - cea bulgară, etnie
care a adus o contribuţie culturală, cel puţin la Huşi şi Bârlad, insuficient pusă în
lumină. Dăm doar un exemplu, acela al bisericii Sf. Dumitru ( 1 834- 1 846), construită
de bulgari 98 , alături de românii din diferite categorii sociale, lăcaş care păstra odinioară
. chip ul ::.ugrăvit" al acestuia pe "o icoană veche"99
Biserica Sf. Nicolae (Pl. IV.2) a fost refăcută în anul 1 862 şi reparată radical
între anii 1 922- 1925 1 00 De aceea, încercăm să descriem edificiul - atât cât ne permite
starea de conservare a tabloului, comparându-1 cu cel prezent.
Edificiul prezintă un plan triconc, cu absidele laterale pentagonale, azi
semicirculare, cu turn-clopotniţă pe pronaos, fără turla falsă de azi de pe altar, intrare
sud. pridvor i niţial închis, susţinut de patru coloane cu o deschidere în arc trilobat,
intrare prin partea de sud la altar, acoperiş în patru ape (tablă), coama scurtă; turnul
clopotniţă era mai înalt (4 nivele) decît cel de astăzi, acoperiş bulbat, azi baroc;
plastica arhitecturală: (azi) panouri rectangulare adâncite în zidărie până aproape de
cornişă (profile simple în retragere), aceasta din urmă, subliniată de un brâu din dinţi
"
de lup", care actualmente nu mai există.
Tabloul votiv al spătarului Ştefan Angheluţă şi al soţiei sale Smaranda,
ctitorii bisericii Adormirea Maicii Domnului (1860-1862), sat Bahnari -Vaslui,
autor: <V. Siffert> sau <Gheorghe zugrav>, ulei pe lemn, dimensiuni: 2 1 5 x 60 x 4,5
cm, trei blaturi (PI.V. 15), 2 traverse semiîngropate, nesemnat, datat: 1 86 1 , potrivit
inscripţiei scrisă în limba română, caracter chirilic, încadrată într-un decor în formă de
scut de pe podium-ul central: Anul 18=61 Septemvri (e) 8 1 Ctitorii: Ştefan Angiluţ
(Anghiluţ) spătariu. În vărstă de 62 ani: şi a soţii sali, Smaranda Anghiluţ. în vârstă
de 53 ani " (Pl. V. 7); se află în pronaos (peretele de sud), protejat de un grilaj metalic,
cu monograma ctitorului şi data realizării acestuia: .,C. A. 1 862" (PI.V . 1 6).
Cele două personaje (Pl. V . 1 ) sunt reprezentate în picioare, pe un fond brun
. .

"

. .
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închis, în mărime naturală, cu chivotul bisericii în mână; în spate - o draperie verde, cu
franjuri aurii, care porneşte din centru sus şi învăluie coloana din partea dreaptă.
Ştefan Angheluţă (Pl. V. 2,5}: faţa ovală, capul descoperit, păr castaniu, uşor
grizonat, tuns scurt, fruntea înaltă, ochi deschişi (albaştri), subliniaţi de cearcăne
accentuate, sprâncene subţiri, nasul lung, uşor acvilin, buza de jos subliniată, bărbia
rotundă. Costumul: cămaşă albă, guler înalt, antereu pepit (alb - albastru), încheiat cu
patru nasturi, manşete duble, încins cu o centură de piele maronie, cu trei catarame,
gen chimir; deasupra - o giubea 1 0 1 îmblănită, cu gulerul uşor lat pe spate, din blană
brună, mâneci largi ; în mână ţine un rotulus desfăşurat pe care este schiţat planul
bisericii (Pl.V.3); poartă un inel cu monogramă pe degetul arătător al mâinii drepte
( PI.V.6).
Snwranda Angheluţă (Pl. V .8 - 9): părul negru, ondulat, ochi negri, sprâncene
subţiri, nas borcănat, buze subţiri; poartă o bonetă albă de mătase fină, brodată pe
margini, cu horboţică, două funde laterale şi două panglici late (ocru, cu dungi verzi),
cămaşă albă, în dungi cu garnitură de dantelă pe bust şi la mâneci, un şnur negru la
gât, de catifea, prins cu o broşă; rochia (verde închis) de catifea sau mătase, gen
�rinolină, cu un decolteu adânc în "V" , mâneci clopot prinse cu o fundă în dreptul
cotului şi dantelă neagră la margini; rochia are un imprimeu cu motive vegetale,
poalele imprimate cu şase dungi late, orizontale (ocru) cu un decor flora! - vegetal
(buchete cu flori roşii şi frunzuliţe verzi); remarcăm decorul identic al dantelei de pe
piept, gulerului şi batistei pe care o ţine în mâna stângă (Pl. V. I O); accesorii: cercei în
formă de floare, alcătuiţi din 6 perle şi doi pandantivi, la gât - o broşă (Pl. V . 1 2) cu
piatră portocalie (alcătuită din patru verigi rectangulare, la capetele orizontale are câte
o verigă semicirculară, surmontată de un motiv flora!, iar celelalte au o terminaţie
alcătuită din trei bumbi, central - o figură umană}, o brăţară la mâna stângă, centură colan, metalică cu verigă de prindere realizată dintr-un motiv antropomorf (mâini),
centura propriu-zisă fiind decorată cu motive geometrice, fitomorfe; pe mâna stângă
poartă trei inele (Pl. V . 1 1 ) .
Pe un piedestal (secţiune circulară), decorat în partea superioară cu o ghirlandă
şi un profil realizat din două muluri în partea inferioară, aşezat pe un soclu cu baza
pătrată, se află un vas liturgic unde arde tămâie (Pl.V. 1 3). Macheta bisericii este
pictată în alb - ocru (Pl. V 4 )
Un proces-verbal, întocmit de preotul Pavel Luca în anul 1 889, consemna
faptul că fondatorul, "reposatu Ştefan Angheluţă ", donase bisericii " un portret mare
a ctitorilor bisericii" 1 02 , biserica Adonnirea din Bahnari fiind construită între anii
1 859- 1 860 1 03 sau în anul 1 862 1 04
Portretele lui Ştefan şi al Smarandei Angheluţă, ctitorii bisericii Naşterea
Maicii Domnului ( 1 852- 1 855), sat Chiţoc, c. Lipovăţ (PI.VI. l ), ulei pe pânză, 1 80 x
1 20 cm. autor: V Siffert, semnat, datat: 1 86 1 , inscripţie, stânga sus, scrisă în limba
română: " Postelnius Ştefanu Angeluţe în etate de 62 de ani şi soţia sa Smaranda în
etate de 53 de ani. 1861 Sep>tembrie> "(Pl. VI. 6), semnat stânga jos: " Pinxit vivum
V. Sif.fert "(Pl.VI. 1 2), stare bună de conservare (cracluri fine}, restaurat pe o mică
porţiune (dreapta jos), adus de la şcoala veche "la locul cuvenit ctitorilor anume
aranjat" la iniţiativa preotului paroh Ioan Ursecescu în anul 1 893, data numirii
.

.
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acestuia 1a parah 1a
" Ch"Iţoc 1 05 ; se află m pronaos, peretele de sud, protejat de un grilaj
metalic. cu monograma ctitorului şi data realizării: "C.A. 1 86 1 " (Pl.VI.7).
Un inventar din anul 1 902, făcut de preotul sus - menţionat, consemna existenţa
.,portretului Ctitorilor Biserecei, lucrat pe pănză cu oloi în ramă frumos omată şi
vopsită cu bronz (Schlagmetall, n. n.)" , a unui pomelnic "de lemn frumos lucrat al al
fondatorilor (care astăzi nu mai există), precum şi a unui "sinodic uzat"1 06, acesta din
urmă aflat şi astăzi în arhiva parohiei.
Cele două personaje (Pl. V l . I ) sunt reprezentate pe un fond brun: Ştefan
A ngheluţă în picioare, iar Smaranda aşezată; în spate - o draperie verde, care se
revarsă din dreapta şi înfăşoară o coloană ocru - brun, aflată în partea stângă; paviment
în şah (brun închis, ocru închis).
Ştefan Angheluţă (Pl. VI.2,4): capul descoperit, faţa ovală, păr scurt, castaniu,
uşor grizonat. fruntea înaltă, ochi deschişi la culoare (albaştri), subliniaţi de cearcăne
accentuate. sprâncene subţiri, nasul lung, uşor coroiat, buza de jos subliniată, bărbia
rotundă. Costumul: cămaşă albă, guler înalt, antereu (picăţele alb-albastru), cu guler
înalt (tunică). încheiat cu patru nasturi; încins cu un brâu de mătase albă cu o bordură
decorată cu motive geometrice (roşu, verde şi albastru); deasupra
o feregea 1 07
(albastru închis); în mâna dreaptă ţine un rotulus înfăşurat; accesorii: două inele pe
mâna dreaptă (inelar şi arătător); pantofi negri.
Smaranda Angheluţă este aşezată pe un fotoliu de lemn cu tapiţeria spătarului
albastră; capul acoperit cu o învelitoare de dantelă, legată cu un şnur fin, cu decor
tloral şi o montură cu pietricele albastre sau mătase, păr negru, ondulat, strâns la spate,
ochi negri, sprâncene subţiri, nas borcănat, buze subţiri; cercei albi, cu verigă simplă şi
opt perle; poartă o rochie neagră, gen crinolină, cu guler şi manşete albe de mătase,
brodate, cu aplicaţii, guler prins cu o camee; deasupra - o scurtă (orange) în ciini cu
bordură din broderie (negru-brun cu motive florale), guler şal, mâneci bufante; sub
rochie - o bluză albă cu mâneci bufante şi fundă (orange) la manşete; accesorii : cercei
(6 perle albe unite într-un motiv tloral şi 2 pandantivi cu câte o perlă fiecare), o camee
la guler, prinsă cu un lănţişor de o broşă-breloc cu trei pandantivi, aflată în partea
stângă, aproape de talie, câte un inel pe arătător şi inelar; în mâna stângă poartă o
batistă cu margini dantelate (Pl. VI. 3, 5). Pavimentul (sienna şi ocru) încheie cromatic
partea superioară, armonizându-se cu terminaţia mânerului de la fotoliu (ocru-auriu),
cu ciucurele din partea dreaptă sus şi franjurile draperiei; haina albastră a lui Ştefan
Angheluţă este în armonie cromatică cu spătarul fotoliului de aceeaşi culoare.
Ştefan Angheluţă, primul primar al târgului Vaslui, a pornit de la o stare socială
modestă, ajungând să facă parte din categoria marilor propietari; în anul 1 857 deţinea
o suprafaţă de teren de cea. 4.000 fălcii 108
Despre Ştefan Angheluţă, C. Sion spunea că sunt: "Mai mulţi, dar nu sânt de
neam: porecliţi de pe numele părinţilor lor, unul la Vaslui făcut spătar de Mihai vodă
(Mihai Şuţu ( 1 8 1 9- 1 82 l ) u><J pentru că-i bogat, tată - său ţăran bimic din satul Muntenii
de Gios, Angheluţă pâslarul au fost multă vreme crâşmar la tată-meu, de la 1 800 păn
la 1 8 1 2. ratoşul Bahnarilor. de la gura Muntenilor, unde au găsit o comoară şi apoi şi
au cumpărat dugheană în Vaslui; şi fiii săi şiind multă vreme în posesie Bahnari,
Moara Grecilor şi Negreştii, s-au înstărit foarte, încât pe lângă că s-au boierit, şi-au
făcut casă cu două rânduri în Vaslui, apoi au cumpărat de veci moşia Bahnari, de la
A
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netrebnicul lorgu, fiul logofătului Neculai Stratulat. Însă nu are acest Angheluţă
urmaşi "1 10
Informaţia lui C. Sion este parţial adevărată, deoarece Vidomostia de boierii
Moldovei aflaţi în ţară la 1829, consemna faptul că era fiul polcovnicului Sămion
Angheluţă, iar Catagrafia târgului Vaslui din anul 1 820 menţionează 8 polcovnici
1
printre care şi pe Ştefan Angheluţă 1 1 ; cf. Marei Arhondologii a boierilor Moldovei era
"după izvod: paharnic" , iar "pentru slujbe: spătar" ( 1 847) 1 12 , lista boierilor moldoveni
din anul 1 85 1 , consemnându-1 în aceeaşi funcţie de spătar 1 1 3
În calitate de preşedinte al Eforiei Vasluiului ( 1 853) provoacă conflictul dintre
târgoveţi şi propietara târgului Vaslui, Elena Şubin, prin sechestrarea tuturor
veniturilor domeniale ale acesteia: "Se rădicase la mare onoare şi la o situaţie politică
un om din popor - Ştefan Angheluţă - care din mare arendaş al moşiilor mănăstireşti
din Vaslui ajunsese şi mare propietar. În jurul acestui Ştefan Angheluţă s ' a grupat tot
spiritul nou de democraţie, de emancipare, ca G. Petala, C. Sion, M. Kogălniceanu" 1 1 4
La 19 august 1 860 s-a hotărât crearea municipalităţii la Vaslui, Ştefan
Angheluţă fiind ales primul preşedinte al Consiliului municipal Vaslui la propunerea
lui M. Kogălniceanu (26 august), confirmat fiind prin Decretul din 1 1 septembrie
1 860. De fapt, preşedintele Consiliului municipal fusese ales de obşte prin vot în
cadrul unor alegeri locale din rândul a 14 candidaţi, personalităţi care se bucurau de
preţuirea orăşenilor. Ca urmare, a fost desfiinţată epitropia oraşului creată odată cu
aplicarea Regulamentului Organic ( 1 83 1 ) , iar în calitate de primar Ştefan Angheluţă a
luat măsuri în vederea emancipării oraşului 1 1 5
Actul filantropic nu s-a limitat doar la înzestrarea ctitoriilor sale. La 1 0
septembrie 1 857, Ştefan Angheluţă a înfiinţat o şcoală în satul Chiţoc unde a asigurat
în mod gratuit cazare, mâncare, haine, manuale, şcoală care a fiinţat până în anul 1 874.
Cei trei institutori predau o programă identică cu cea a şcolilor primare din oraşe, în
plus, muzica vocală şi cântări le bisericeşti 1 1 6 La această şcoală, "cea mai renumită de
pe aceste meleaguri, cu peste 100 de elevi . . . şi cei mai buni dascăli" , a învăţat şi Iacov
Antonovici, viitorul Episcop al Huşilor 1 1 7 (Pl. VI. I l ).
A dăruit, de asemenea, materialul lemnos pentru căptuşirea bisericii Sj: Voievozi
( 1 826) din satul Tanacu. ctitorie de obşte 1 18
Din inscripţiile de pe cele două tablouri reiese că spătarul Ştefan Angheluţă s-a
născut în anul l 799 sau 1 800 (cf. Vidomostiei boierilor moldoveni din anul 1829), iar
Smaranda, soţia lui în anul 1 808. Spătarul Ştefan Angheluţă a murit "sărac lipit şi fără
nici un ajutor în casele proprii cei mai rămăseseră în Vaslui pe strada Berzelor" 1 1 9 în
anul 1 876, potrivit însemnării din 1 8 aprilie 1 882, scrisă de diaconul Enache
Buzdugan în Sinodicul bisericii Naşterea Maicii Domnului din satul Chiţoc 1 20
A fost îngropat la Vaslui, în cimitirul bisericii Tăierea Capului Sf Ioan
Botezătorul, la groapa comună, potrivit unei informaţii primite de la preotul Ioan Popa
din Mânjeşti.
Memoriul protoiereului judeţului Vaslui către P.S . Iosif Gheorghian din 28
noiembrie 1 877 arăta că " Defunclu Ştefanu Angheluţe zidindu Biserica din Cotuna
Chiţocu au înzestrat-o cu mai multe odoare preţioase de Argint. După moartia
numitului Angheluţe, Dl. Iancu Ioan, domiciliat în Vasluiu, nepot de soră a
reposatului ctitoru... a cerut să i se dea în păstrare lucrurile rămase nevândute la
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moşia Chiţocu" Iancu Ioan, procurator mamei sale, Paraschiva Ioan Antoniu,
succesoarea averii defunctului Ştefan Angheluţă a luat argintăria în luna octombrie a
anului 1 8J6. Acest fapt a declanşat un lung proces între moştenitori şi Episcopia
Huşilor. In anul 1 880, septembrie 3, protoiereul de Vaslui încă mai cerea "a se
2
îmzapoia objectile afierosite ei de fondatoriul său" 1 1
Din conţinutul acestor documente se poate desprinde tendinţa unor fondatori de
a-şi atribui dreptul de proprietate asupra bunurilor fundaţiilor respective sau de a-şi
rezerva privilegii şi avantaje nepermise în administrarea acestor fundaţii. În general,
însă. cuprinsul actelor de ctitorie constituia un argument puternic împotriva teoriei
dreptului de proprietate al particularilor asupra fundaţiilor. Bunurile donate aveau o
destinaţie specială, diferită de a bunurilor din proprietatea privată, biserica declarându
le inalienabile, supunându-le unor reglementări canonice deosebite, · neputând fi
înstrăinate decât în cazuri excepţionale 1 22
Î n ceea ce priveşte cele două portrete, datate: 1 86 1 , considerăm că lucrarea care
se află astăzi în patrimoniul bisericii Adormirea din satul Bahnari a fost pictată mai
întâi. fiind destinată bisericii Naşterii Maicii Domnului din satul Chiţoc.
Î n sprijinul acestei ipoteze, aducem următoarele argumente: modificarea
evidentă a datei şi vârstei personajelor de pe lucrarea de la Bahnari, făcută în anul
1 86 1 , când a fost terminată ce-a de a doua şi când a fost mutată la Bahnari; hramul
acestora: Naşterea Maicii Domnului (Chiţoc) care se sărbătoreşe la 8 septembrie, dată
inscripţionată pe lucrarea de la Bahnari, iar nu 1 5 august, praznicul Adomzirii Maicii
Domnului; data construirii celor două ctitorii : lăcaşul din Chiţoc, între anii 1 848 1 23
sau 1 852 (potrivit inscripţiei (Pl. VL8), aflată deasupra uşilor diaconeşti, în partea
stângă, scrisă în limba română, caracter chirilic, de meşterii " săpători": "Pomeneşti
D<oamne>: şi pre noi pu . . . osteniţ<i> meşt<eri> Nicolai şi(. . . )l852>") - 1 855 (după
cum se poate constata din însemnarea din 1 8 aprilie 1 882 din sinodicul bisericii şi a
pisaniei, azi dispărute, dar consemnată într-un chestionar din anul 1 92 1 ) 1 24 ; biserica
6
din satul Bahnari a fost construită între anii 1 859- 1 860 125 sau 1 862 1 2 ; fimcţia pe care o
avea ctitorul : era spătar când a construit biserica din Chiţoc, iar nu postelnic; datarea
g rilajelor, special amenajate pentru protejarea lucrărilor: cel din Chiţoc în anul 1 86 1 ,
iar cel de l a Bahnari în anul următor; costumul celor două personaje demonstrează; nu
numai starea socială a acestora, dar şi faptul că moda feminină se schimbase în
intervalul anilor ante 1 855 - 1 86 1 ; suportul acestora: deşi pictate în tehnica uleiului,
unul este pictat pe lemn, asemenea icoanelor, iar celălalt pe pânză; maniera de
realizare picturală este diferită: autorul lucrării de la Bahnari dovedeşte stângăcii de
perspectivă, chiar de compoziţie, pe când V. Siffert stăpâneşte toate mijloacele
artistice; caracterul inscripţiei: deşi în limba română, unul este scris cu majuscule, în
chirilică, celălalt, scris cu minuscule, uşor latinizat; şi, nu în ultimul rând prezenţa
chivotului, a machetei bisericii, precum şi a planului acesteia reprezentat pe acel
rotulus desfăşurat, care corespunde bisericii din satul Chiţoc.
Macheta bisericii (numai faţada de vest) din lucrarea aflată azi Ia· Bahnari, dar
care înfăţişează biserica din Chiţoc (Pl.VI.4), prezintă un plan trilobat, pe o temctlie şi
un soclu înalt de piatră, turn-clopotniţă pe pridvor, intrare vest cu o de&chidere în arc
teşit, învelitoare şindrilă, acoperiş articulat, coama scurtă; plastica decorativă: faţade
decorate în două registre cu panouri rectangulare adâncite în zidărie în pârtea
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inferioară şi o friză de arcaturi pe pilaştri cu u n capitel (asemenea tripticelor) în partea
superioară, despărţite de un brîu realizat din muluri în retragere, aflat la două treimi
din înălţimea edificiului; faţada de vest avea friza de arcaturi alcătuită din trei arcuri în
partea superioară şi două panouri rectangulare în partea inferioară, central - un mic
panou care cuprindea pisania, azi dispărută; sub cornişă - un brâu de denticuli; turnul clopotniţă (4 niveluri), fără bază şi tambur, avea acoperiş piramidal (patru ape) de
şindrilă; o fereastră (4 probabil), cu o deschidere în arc în plin cintru; pe absidele
laterale şi turn se află câte o cruce de metal, la bază cu o semilună şi un bulb, care mai
există şi astăzi.
Totuşi, trebuie făcută precizarea, că Ştefan Angheluţă a dorit ca cele două
ctitorii să tie dacă nu identice, măcar asemănătoare. Ambele lăcaşuri au acelaşi plan,
aproape aceeaşi plastică arhitecturală. Intrevenţiile ulterioare au afectat aspectul
iniţial al acestora: cel din Chiţoc a fost reparat în anul 1 898 1 27şi 1942 128 , iar cel din
Bahnari între anii 1900- 1 902 1 29 , 1 922 şi 1 942 1 30 Printre diferenţele existente astăzi,
menţionăm: brâiele, deşi sunt situate la aceeaşi înălţime au profilele diferite, iar sub
cornişă, lăcaşul de la Chiţoc are un rând de denticuli, iar cel de la Bahnari, motivul
.. dinţi de lup", acesta din urmă nu credem că a fost schimbat.
Monumentul (Pl. VI. 9- 1 0) din satul Chiţoc se înfăţişează astăzi uşor schimbat:
prezintă un plan triconc cu turn-clopotniţă pe pridvor, intrare vest; proscomidiar şi
diaconicon în rezalit, fundaţie şi soclu de piatră, pereţi portanţi de cărămidă, planşee
de cărămidă, lemn, tâmplării lemn, pardoseli-lemn, învelitoare tablă, iniţial şindrilă;
calotă, pronaos, naos
boltă semicilindrică şi una
sistem de boltire: pridvor
octogonală de lemn, altar - o semicalotă de lemn pe arc dublau sprijinit pe o consolă
cu muluri în retragere, abside laterale-semicalote; faţade decorate pe întreaga suprafaţă
în două registre: panouri rectangulare, o friză de arcaturi pe pilaştri, despărţite de un
brâu puternic profitat, aflat în treimea superioară a edificiului; cornişa realizată din
muluri în retragere şi un rând de denticule; ferestre rectangulare cu o deschidere în arc
teşit în partea superioară; acoperiş articulat; turn
clopotniţă, 4 nivele, baza de
secţiune pătrată, decor: panouri rectangulare adâncite în zidărie, denticuli sub cornişă,
ferestre cu o deschidere în arc în plin cintru, acoperiş de tablă, în solzi, bulbat.
Potretul votiv al Anastasiei şi al lui Neculai Negroponte, al familiei
<Cazimir>, ctitorii bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena ( Sf. Voievozi, 1860),
sat Fruntişeni, c. Griviţa, pictură murată (ulei), 1 860, autor anonim, Moldova, se află
în pronaos, stare de conservare rea, aproape înnegrit (Pl. VII. 1 ).
Portretul este realizat în două registre: în cel inferior Anastasia şi Neculai
Negroponte, reprezentati bust, trei sferturi, privind înainte, costum de epocă.
Anastasia Negroponte- facies oval, părul castaniu, strâns, cărare la mijloc, ochii mici,
nasul prelung, buze subţiri, învelitoare de cap, prinsă la spate, poartă o bluză albă şi o
rochie strânsă pe talie, mâneca clopot, decorată la piept şi mâneci. Accesorii: în mâna
dreaptă are o batistă albă, la gît poartă o eşarfă şi o bijuterie pe inelar.
Neculai Negroponte are părul alb, mustaţă scurtă, uşoară calviţie, nasul. drept,
poartă redingotă, închisă la culoare, vestă albă, legătură de gât neagră; în mâna stângă
are un rotulus desfăşurat.
În registrul superior sunt reprezentate trei personaje (doi bărbaţi având vârste
diferite şi o femeie), veşminte de epocă (redingote, închise la culoare, vestă albă, capul
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descoperit, cel mai tânăr are un rotulus în mâna dreaptă, iar al doilea ţine mâna stângă
la vestă; ambii au mustaţă scurtă). Personajul feminin are acelaşi costum ca al
Anastasiei Negoponte, aceeaşi coafă, dar este mai tânără, obrazul supt, nas prelung,
bărbie pronunţată (Pl. VII.2).
Pisania de deasupra întrării în biserică, scrisă în limba română, caracter chirilic
pe un suport de piatră, dovedeşte că lăcaşul a fost construit în anul 1 860 de către
Anastasia Negroponte, soţia agăi Nicolae Negroponte: . , Casa aceasta a Domnului
Dumnăzău sau ziditu de la Dumnaii: Anastasia Negro Ponte, Agoia: în anulu 1860
Iunie în /6 "
Despre familia Negroponte (Nigroponte), C. Sion spunea că este: "arman, venit
pe la 1 836, neguţitor în Galaţi, apoi făcând tovărăşie cu vornicul Alecsandri şi cu
Mihai vodă la vămi, la poşlină, Neculai Nigroponte s-au mutat la Iaşi, şi în Galaţi au
rămas fiu-său Antonachi , care s-au făcut mofluz, de au mâncat mulţime de bani a
"
multora: pe bătrân I-au făcut agă şi pe fecior spătariu
Nicolae Negroponte este menţionat ca agă, cf. Listei boierilor moldoveni din
m
32
anu/ 1 85 1 1 • iar Andronachi Negroponte ca spătar
Aga Neculai Negroponte îşi investise beneficiile achiziţionând proprietăţi
funciare după anul 1 845: avea în satul Fruntişeni (c. Griviţa), fosta proprietate a
vornicului Neculai Ventura, 1 .200 fălcii, iar satele Puieştii şi B ărtăluşii (c. Puieşti)
erau stăpânite de acesta şi postelnicul Răducanu Cazimir, fiecare deţinând câte 1 .000
de fălcii 1 34
Lăcaşul a fost ridicat sub supravegherea familiei Cazimir, precum şi sub cea a
lui Strati Colomeni sau Colomeri, însurat cu Zamfira Negropontem, unii dintre aceştia
fiind reprezentaţi poate în pictura din pronaos.
B iserica prezintă un plan navă dreptunghiulară cu turn - clopotniţă pe pridvor,
intrare vest, altar semicircular, subliniat de un rezalit surmontat de un fronton sprijinit
pe doi pilaştri ; temelie de piatră, pereţi portanţi de cărămidă, acoperiş în patru ape
(tablă zincată), coama scurtă; în pronaos, partea de sud există o gropniţă, devastată,
care la data cercetării avea doar un craniu dezvelit, aruncat pe pardoseala de piatră.
Repertoriul ornamental pune în evidenţă silueta edificiului (panouri rectangulare
adâncite în zidărie, pilaştri, soclul, brâul şi cornişa puternic reliefată), care se
dovedeşte a fi o realizare arhitecturală armonioasă prin acurateţea şi simplitatea
plasticii arhitecturale (Pl. VII.3-4)
În patrimoniul bisericii se află un pomelnic al familiei Negroponte, datat: 1 862,
suport de hârtie, dimensiuni 29,7 x 23 cm, scris cu negru şi roşu pe două coloane,
încadrate de un chenar roşu şi auriu: "Pomelnicu dumisali: KK: Anastasiei
Negroponte. Cu a dumisale familie, atât cei în viaţă cât şi cei adormiţi 11 Viei:
Anastasie: Maria: Eustratie: Zamfira: Rucsanda: Eusebia: Nicolae: Ştefan: Arghirie:
Nicolae: Zamfira: şi fiii lor: Anastasie: Panainte: Aspasia: Cleopatra: Elena:
Nicolae: Alexandru: Rucsanda. Şi tot neam<ul> lor. 11 Adormiţii: Nicolae: Antonie:
Constantin: Ioan, Presvitera Floarea, Presvitera: Cristea presviter: Jeremie Monah:
Antonie: Eufrosina: Elisaveta: Ioan: Stana: Ioania: Ioan: Vasi: Bălaşa: Elena: Radu:
Hristea: Alexandru: Maria: Anastasie: Chiţa: Atanasie: Luca: Fotache: Fotenia:
Rucsanda: Teodor: Safta: Ioan: Dimitrie i<e>reu: Maria Presvitera: Maria:
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Anastasie: Ioan: Alexandru: Andreiu: Ioan: Constantin. Şi tot neamul lor. 1862:
Maiu: 4 : zili"
Lăcaşul mai păstrează, de asemenea, un pomelnic - triptic, cuprinzând "Ctitorii
"
ce au prefăcut biserica din Frunteşeni la anii 7260 Mai , datat: 1 752 (n.n.), lemn,
dimensiuni: 68 x 41 x 1 7,5 x 3 cm, scris cu alb în limba română, caracter chirilic,
publicat de 1. Antonovici 1 36
Portretul lui Dimitrie Castoian, ctitorul bisericii Adormirea Maicii
Domnului din Vaslui (1860), pictură murală, ulei, 1 860, diametru: 73 cm, (inclusiv
chenar), 48 cm (portret), autor anonim, se află în pronaos (Pl. Vll l . 1 ) .
Dimitrie Castroian este reprezentat bust, pe un fond vibrat (brun, verde,
violaceu). privind spre dreapta; facies oval, ochi negri sau căprui, părul blond, uşor
ondulat, cărare pe stânga, fruntea înaltă, nasul drept, mustaţă mijlocie, cămaşă albă cu
guler tunică, legătura de gât neagră (un şnur), haină (brun -violaceu) cu revere; a
suportat uşoare măsuri de conservare în anul 1 998.
Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1 859 de către
Neculai Hagioglu Chiriac ( 1 784- 1 859), negustor bulgar 137 sau grec, născut în
Bucovina, având patentul de negustor nr. 337, obţinut în anul 1 827 138 , potrivit
catagrafiei din anul 1 8 3 1 a târgului Vaslui 1 39
C. Sion în Arhondologia Moldovei spunea că: "Neculai Chiriac de la Vaslui, ce
este făcut ban de Mihai vodă, acela-i bulgar, neguţitor, ficior unui Chiriac, precupeţ
"
hagiu din Vaslui, şi pănă a se boieri să iscălea Neculai Hagioglu 1 40
Piatra de mormânt 1 4 1 a lui Hagi Chiriac se află în pronaos. Este de marmură
albă. cu o inscripţie în limba română care demonstrează că Dimitrie Castroian a fost
acela care a finalizat construirea bisericii: Supt această piatră odihneşte robul lui
"
Dumnezeu Nicolai Chiriacu din a căruia avere sau didit acest sfănt locaşu de cătră
nepotul seu Dimitrie Castroian la anul 1 860" Deasupra inscripţiei este sculptată o
ghirlandă cu o cruce greacă înscrisă.
Lăcaşul prezintă un plan navă dreptunghiulară, cu absida altarului decroşată, cu
trei laturi, intrare sud, cu două turle false pe pronaos şi altar, temelie piatră, pereţi
portanţi de cărămidă, planşee - lemn, acoperiş de tablă, coamă scurtă, pardoseli iniţial
lemn, actualmente marmură; sistem de boltire: pridvor o boltă semicilindrică, în
pronaos, naos - câte o boltă în leagăn, cu şase penetraţii în dreptul celor şase ferestre
(trei în partea de nord, trei în sud), trecerea dintre naos şi pronaos este realizată printr
un arc dublou; deasupra cafasului - o boltă semicilindrică, perpendiculară pe axul
bisericii, susţinută de patru arcuri dublou; altar o semicalotă; prezintă două nişe
pentru proscomidiar şi diaconicon; intrare în partea de sud a veşmântarului (Pl. VIII.
2-3 ).

Plastica arhitecturală a faţadelor: trotuar de protecţie, soclu înalt, subliniat de un
tor puternic reliefat, faţada de vest: trei ferestre cu o deschidere semicirculară,
subliniate de un decor realizat din tencuială gen bosaj şi un relief gen consolă în partea
inferioară a ferestrei ; deasupra, alte trei ferestre tip oculus, cu feroneria originală;
cornişă cu trei profile în retragere, iar dedesubt casetoane înguste rectangulare.
Pridvorul (în partea de sud şi nord) marcat de rezalite decorate cu o nişă şi un caseton.
Între ferestrele naosului şi pronaosului se află trei stâlpi (poate cu rol de contraforturi)
în trepte, având capitelul realizat dintr-un profil simplu; proscomidiarul şi
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diaconiconul în rezalit, surmontaţi de u n fronton ş i u n caseton adâncit în zidărie; turle

baroc cu baza ocwgonală, acoperite cu tablă în formă de solzi, subliniate de proti le

simple de tablă.

Dar numele lui Dimitrie Castroian este legat în pri mul rând de

Dulllitm şi Cuvioa.Ht Paraschiva din satul Budeşti,
fi lantrop in an ul

1 864 1 42

1 867 ' 43
anul 1 90 1

sau

Înrr-un inventar din

biserica Sf.

corn. Creţeşti , construită de către

"despre l ucruri le ce sunt în B iserica din cotuna

Sf. Dumitru şi Cuvioasa Paraschiva, sunt
67 . ..3 portreti a titarilor şi fondatorilor acestei Biserici " 1 44, dar

B udeşti. comuna Olteneşti cu hramul
menţionate la poziţia

nu putem şti în ce tehnică au fost realizate: pictură murată, pictură de şevalet sau
fotografii şi cine era cel de-al treilea personaj , înafară de Dimi trie Castroian şi

Paraschiva. soţia l u i . Poate V as i le Cotae, primul preot al bisericii, deoarece în

patrimoniul bisericii se află şi portretul acestuia, realizat în tehnică mixtă de un artist
anomm.

Un portret de tinereţe al lui D . Castroian (Pl. I X . I ) . realizat în tehnică mixtă
25,5 x 20.8 cm (fără ramă). se află astăzi la
M uzeul j udeţean Vaslui ( i n v . 1 724), prin bunăvoinţa d-lui inginer Ioan Sbârnea din

r fotogr:1tie. acuarelă. creion). dimensiuni:

saLUt Budeşri, fi ul preotului Jon Sbârnea care a slujit la biserică începând cu anul
I LJ2? ' o�;;

Dimitrie Castroian este reprezentat în picioare. privind spre dreapta, mâna

dreaptă în buzunar. iar stânga se sprijină pe o piesă de mobilier; capul descoperit,
părul castaniu, cărare pe stânga, facies oval , ochi căprui, nasul drept. proeminent,
mustaţă "în furculiţă", perciuni l u ngi şi o barbă foarte mică; poartă cămaşă, vestă,

papil lon şi pantaloni de culoare albă; deasupra - o redingotă (brun); accesorii : o broşă 
breloc cu ceas. prinsă cu două lănţişoare şi un i nel pe mâna stângă (degetul arătător).
În p:1trimoniul bisericii se mai păstrează o

fotografie a acestuia ( Pl . IX. 2).

Ctitoru l . în vârstă, este reprezentat bust, priv ind spre stânga. are părul alb, mustaţă
scurtă. ··pe oală". un papilom pe obrazul drept; poartă cămaşă albă cu guler tunică,

legătură de gât de mătase: deasupra - vestă şi haină cu revere; accesori i : un ceas-breloc

( se observă doar lănţişoru l ) .

( 1 8 1 3- 1 898). regăsit î n documente
Castroean. Castroiano sau Castriiww. ca şi cea a lui Ştefan Angheluţă

Ascensiunea socială a lui Dimitrie Castroian

cu n u mele de

au un iz de legendă 146: de la copil de casă pe lângă unchiul său, Neculai Hagi Chriac,

dev ine mare latifu ndiar. cu nenumărate afaceri comerciale. devenind unul dintre cei
mai bogaţi oameni din Fălciu, deţinând

funcţii sociale (deputat), precum şi ranguri

c i v i le ( serdar. comis, spătar) 1 47

Di mitri Castriiano (Castroiano) se număra conform

Catagrajiei târgului Vaslui

J i n anul 1 820 printre negustorii hrisovoliţi 148, tiind menţionat în Marea Arlwndologie
a Boierilor Moldovei ( 1 835- 1 856 ): "pentru slujbe"- serdar ( 1 842). comis ( 1 852),
spătar ( 1!:�55) 1 4 11: în anul 1 85 1 era, de asemenea, serdar ( 1 85 1 ) 1 50
Despre originea acestuia, C. Sion preciza că sunt .,bulgari, băcali , daj nici

patentari din Vaslui pentru că doi fraţi ce sunt. fi ind nepoţi de soră lui Neculai sin
H agi Chiriac ( " belea grecească'' ) ce I-au făcu t Mihai vodă Sturza

pentru că-i bogat, i -au

( 1 849- 1 856) 1 5� .

( 1 834- 1 849) 1 5 1

ban,

boierit şi pe ei, dându-le rangul de sărdari, iar Grigori Ghica
pe unul l-au făcut spatar şi pe unul comis" 1 5 3 , sau macedo - român cu
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stare modestă din Castoria (Grecia)1 54 A fost căsătorit cu Paraschiva, fiica lui Leon
Tomşa 1 55
În anul 1 850, Dimitrie Castroian a intrat în trupul moşiei Olteneşti prin
cumpărarea moşiei răposatului spătar Grigore Rizu1 56, întregindu-şi proprietatea şi prin
alte cumpărături. începând cu anul 1 856 1 57
Prin actul de donaţie din 25 ianuarie 1 887, D. Castroian lăsa în grija Spitalului
din oraşul Huşi, grija întreţinerii bisericii şi a clerului deservent, stabilind totodată şi
epitropii ctitoriei sale: " Subsemnatul Dimitrie Castroean, proprietar domiciliat în
urbea laşi declar prin acest act, că din partea mea de avere disponibilă, dăruiesc
Spitalului din oraşul Huşi, . . . spital ce este instalat în casele foste proprietate a mea . . .
Sâ se dea de veci pentru tot deauna pentru întreţinerea clerului de la Biserica de la
moşia mea Budeştii din comuna Curteni, Plasa Crasna, judeţul Fălciu şi a servitorilor
acelei biserici câte trei mii de lei noi pe fiecare an şi anume actiualului preot
Sachelarului Vasile Cotae şi a celor ce după timpuri s 'ar orândui în locul său ca
preoT la acea Sjântî Biserică să li se dea pe fiecare an câte una mie şase sute lei. . . .
drept de control fiicei mele Eleonora ş i ginerelui meu Nicolae Volenti ş i din lipsă de
asemenea urmaşi Prea Sfinţiei Sale Episcopul Eparhiei Huşi "158
Din acest document reiese că liberalităţile sub forma donaţiilor şi legatelor erau
adresate de donatori sau testatori îndeosebi municipalităţilor şi colegiilor, cu sarcina
de a le asigura o anumită întrebuinţare specială, iar întreţinerea personalului bisericesc
şi cheltuielile pentru cult au fost principalele sarcini ale fundaţiilor bizantine până la
sfârşitul secolului al XIX-Iea 1 59
Ctitorul a înzestrat ctitoria sa din satul Budeşti cu un set de sfinte vase păstrate
într-o cutie de lemn îmbrăcată în piele de căprioară, având monograma donatorului
( .. D.C."), precum şi un potir de argint (ciocănit, gravat, dimensiuni: 28,7x 1 7x 1 0,3
cm)_ cu o inscripţie pe postament în limba română: "+ Dimitrie Castroian 1 888",
poJ.Iho n : ,.M"

Casa parohială, precum şi cea destinată cântăreţilor, suprafaţa de teren de un
hectar şi jumătate (care revenea preotului şi cântăreţului pentru a se întreţine), au fost
dăruite, de asemenea, de către D. Castroian 1 60
În anul 1 889 martie 22, cf. adresei nr. 2 1 3 a Protoieriei Judeţului Fălciu către P.
S . Silvestru Bălănescu, D. Castroian dorea să construiască o biserică nouă pe
proprietatea sa, Pogăneştii (c. Stănileşti, n. n.), în apropiere de cea veche, care fără o
"
radicală reparaţiune, nu mai poate rezista", arătându-se că a luat această decizie în anul
1 888, cu "ocazia vizitei la Budeşti", când a pregătit materialul şi a contactat pe
maistru! Iosef Veţaţi, "care a săpat locul pentru fundament"1 6 1 În această biserică se
atlă o fotografie a ctitorului. identică cu cea descrisă mai sus, reprodusă de Vasile
1 2
Folescu în monografia dedicată comunei Creţeşti 6
La 22 mai 1 857, D. Castroian a donat casele sale din Huşi în vederea înfiintării
Spitalului din acest târg 1 63 , iar la 20 ianuarie 1 898 a oferit 26 de cărţi de ritual
bisericii Sj: Nicolae din satul Brăhăşoaia, c. Bârzeşti, unde şi Nicolae Hagi Chiriac
donase la rândul lui 1 2 ha de teren pentru ctitoria sa 1 64
Dimitrie Castroian a fost înmormântat la Budeşti, lângă lăcaşul pe care 1-a
construit. Monumentul funerar este situat la nord de biserică, fiind realizat din
marmură gri şi albă pe un soclu de piatră, dimensiuni: 250 x 1 28 cm, decor: palmete,
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denticule, un motiv flora! şi o cruce; nu are inscripţie şi este într-o stare rea de
conservare (Pl.IX.3).
Î n patrimoniul bisericii se află pomelnicul (47 x 26,5 cm) familiei Castroian,
nedatat, scris de către ierodiaconul S. Dobranici cu tuş negru pe hârtie, cu majuscule,
pe o coloană mediană: Vii 1 Dimitrie, Paraschiva, Eleonora şi totu neamul loru 1
Morţii/ Neculai, Constantin, Teodosie, Gheorghie, Chirieacu, Mariea, Sofiea, Mariea,
Rariţa şi tot neamul loru. De ierodiaconu S. Dobranici "
Biserica construită de Dimitrie Castroian şi soţia sa Paraschiva, aşa cum o
putem vedea şi astăzi (Pl. IX. 4-5), prezintă un plan navă cu absida altarului decroşată,
cu trei laturi, turn-clopotniţă pe pronaos, intrare vest, fundaţie, soclu-piatră, pereţi
portanţi cărămidă, planşee lemn, cărămidă, pardoseli lemn, ciment, învelitoare de
ţiglă. Edificiul a fost acoperit iniţial cu şindrilă şi reacoperit cu tablă în anul 1 927 165
S i stem de boltire: pronaos
o boltă teşită pe patru arcuri dublau, naos calotă pe
pandantivi, altar - o semicalotă pe un arc dublau, două nişe prevăzute în zidărie pentru
diaconicon şi proscomidiar; plastica arhitecturală: soclu înalt, nemarcat, rezalite
(pronaos, absidele laterale) decorate cu panouri rectangulare adâncite în zidărie care
subliniază planimetria şi nişe cu o deschidere în arc în plin cintro cu o profilatură în
retragere; o friză de casetoane înguste sub cornişa realizată din două muluri în
retragere; ferestre cu o deschidere în arc în plin cintru, marcate în partea superioară de
profile gen cornişă, iar în cea inferioară de casetoane adâncite în zidărie; faţada de vest
este subliniată de intrarea cu o deschidere în arc în plin cintru şi două nişe oarbe,
surmontate de un oculus; acoperiş articulat, de ţiglă, iniţial de şindrilă; turn
cloporniţă, azi transformat, 3 nivele, secţiune pătrată, fără tambur, prevăzut cu câte o
fereastră pe fiecare latură şi un turnuleţ de secţiune hexagonală, acoperiş bulbat.
O fotografie (22 x 1 5,3 cm) ne înfăţişează biserica în preaj ma anilor 1 900
(vedere Nord-Est), cu preotul satului, Vasile Cotae şi alţii. Remarcăm monumentul
funerar al ctitorului încadrat de un grilaj de fier, turnul-clopotniţă mult mai înalt (4
nivele), fără bază şi tambur, prevăzut cu trei sau patru ferestre cu o deschidere în arc
în plin cintru, subliniate de un profil simplu, în retragere, încadrate de două casetoane
înguste; sub cornişă
o friză de casetoane înguste; cornişa marcată de un tor
proeminent şi muluri în retragere; forma acoperişului asemenea unei turle, de şindrilă,
în patru ape, coama scurtă (Pl . IX.6).
Portretul lui Scarlat Creţu, ctitorul bisericii Sf. Nicolae (1866-1887) 166, sat
Mânzaţi -Răzeşi, c. Al. Vlahuţă, 1 887, ulei pe pânză, 85 x 64 cm, autor anonim, stare
rea de conservare, are o inscripţie scrisă în limba română, stânga sus: ,,Acest portret
este dedicat Tg. Simila Jud. Tutova ca omagiu".
Portretul ctitorului a fost descoperit cu ani în urmă în clopotniţă, într-o stare
avansată de degradare, de aceea nu a fost posibilă realizarea unui martor fotografic.
Azi se află în colecţiile Muzeului judeţeanVaslui.
Biserica (Pl. X. 1 -2) a fost construită de către familia Creţu, cf. pisaniei scrisă
deasupra intrării: ,,Această biserică cu patronul Sfântului Nicolae din satul Mânzaţii
Răzeşi s-au făcut cu osteneala şi proprie cheltuială a domnului Scarlat Creţu, soţia sa
Safta, fiii săi Anghelache, Dănilă, Costea şi Ilie".
Scarlat Creţu a donat o suprafaţă de teren arabil (7 fălcii), o vie cu livadă (50
prăjini), teren intravilan ( 1 3 prăjini) în vederea întreţinerii clerului deservent şi a
"
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bisericii 1 67
În patrimoniul bisericii există pomelnicul familiei ctitorului, scris după
moanea acestuia: "Pomelnic. Domnului Scarlat Creţu, fondatoriul bisericii cu hramul
�fân tu lui ierarh Nicolaiu. din satul Mânzaţii Răzăşăşti. 1 Vii 1 Scarlat, Safta, ....
Nastasie. Vasilache şi jii(i) lor şi tot neamul. 1 Morţii 1 Dumitrachi, Safta, llinca,
Ştefan, Costachi. llinca, Rusanda, Niculaiu, Toader, < . . . >. Ileana, Constantin, Tănasă,
Năstasă, Ioan, < . . >, Catinca, Maranda, Toadir, Miron, Stanca, Ilie Preot, Manolachi,
Costachi. Dumitru, Safta, Ileana, Ioan, Toadir, Ioan, Aniţa, Iordachi, Aniţa.
Constandin preot, Safta. Mi/ta/achi, Costachi, Vasili, Costandin, Ioan. De la 18881 899 ce au decedat fondatorii şi tot neamul lor"
La 6 iunie 1 899, Anghelache S . Creţu, fiul ctitorului oferă parohiei Mânzaţi un
tablou pictat în tehnica ulei pe pânză, "încadrat", ce-l reprezintă pe tatăl său, decedat,
cu rugămintea ca lucrarea să fie aşezată în biserică " pentru eternitate", solicitând a nu
ti înstrăinat, inclusiv de către membrii de familie sau autorităţi 1 68
Direcţia Arhivelor Naţionale Vaslui deţine un corpus de documente, cuprinse
între anii 1 8 1 2 şi 1 877, care se constituie în colecţia "Scarlat Creţu", o parte dintre ele
privind evoluţia proprietăţii în această zonă şi modul în care propietarii au reuşit să
acapareze o mare suprafaţă de pământ în dauna răzeşilor prin vânzări silite sau
împrumuturi zălogite şi neachitate1 69
Portretele lui Constantin şi al Aglaei Corbu, ctitorii bisericii Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena, Sf. Nicolae şi Sf. Muceniţă Aglaida (1884-1885) 170, sat
Mă1ăieşti, c. V utcani.
Portretul lui Constantin Neculai Corbu (Pl. XI. 1 -2), comandor al Coroanei
României, ulei pe pânză, 1 28 x 1 02 cm, ramă de lemn cu un decor flora! (în colţuri)
aplicat sau sculptat, autor anonim, şcoală românească; se află în pronaos.
C. Corbu ( 1 8. 02. 1 833 - 4. 1 2. 1 895) este reprezentat aşezat pe un fotoliu, fond
verde - brun, atitudine rigidă, pumnul stâng strâns, priveşte spre dreapta; în stânga două coloane (ocru verzui şi brun violaceu), iar în dreapta o draperie roşu
violaceu); capul descoperit, părul scurt, castaniu, uşor grizonat, cărare pe mijloc,
uşoară calviţie, facies rotund, ochi deschişi la culoare (albaştri), nasul drept, gura
senzuală, mustaţa blondă sau grizonată "pe oală"; poartă o cămaşă albă cu guler înalt,
colţurile îndoite, legătură de gât gen "papillon", redingotă neagră cu revere; pe piept
are trei ordine cu care a fost decorat (două - Coroana României şi Ordinul Serviciul
Credincios) 1 7 1 ; în mâna dreaptă ţine un rotulus desfăşurat pe care este reprezentată
faţada de vest a bisericii (Pl. XI. 4).
Ponretul Aglaei Corbu, născută Botez (Pl. XI. 3), ulei pe pânză, 1 1 5 x 89 cm,
autor anonim, şcoală românească, se află în pronaos, stare rea de conservare (cracluri
ondulate pe toată suprafaţa).
Aglae Corbu ( 7. 10. 1 853 - 9. O 1 . 1 937) este pictată în picioare, încadrată într
un medalion, fond verzui - brun: în dreapta - o coloană, iar în stânga - o draperie roşu
- violaceu; figura trois quarts, privind spre spec tator, mân a s tângă sprij inită pe un
secretaire (cu intarsii a v ân d deasupra nişte cărţi) ; capul descoperit. părul negru uşor
ondulal, cărare pe mij loc, poate strâns la spate, facies oval, ochii mici, de cu l oare
deschisă, cu astigmatism (datorat poate stângăciei p i c toru l u i ) sprân ce n e armonioase,
subţiri , n as u l l u ng uş or a scuţi t gura mică; poartă o rochie ( lac garanţă) cu trenă,
.
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mâneci evazate şi o fundă sub bust; are o bluză albă cu dantelă la bust şi mânecile
"clopot" ; accesorii : cercei cu verigă şi pandantiv, un medalion la gât prins cu un şnur
negru, o brăţară pe mâna dreaptă, iar pe stânga are un inel sau verigheta; mâna
dreaptă cu degetele strânse şi degetul arătător liber.
Privitor la originea familiei Corbu, C. Sion spunea în Arhondologia Moldovei,
că sunt răzeşi de Focşasca (c. Tăcuta, n.n.): "Moldoveni de la ţinutul Vasluiului;
. . . tatăl acestora de acum, cărora le zic şi Andrieş de pe numele bunului lor, s-au
ridicat la boierie de domnul Ioan Sturza ( 1 822- 1 828) 172 , pe la 1 826. Mai este Ia Putna
un şatrar Gheorghi Corbu ce au fost scriitor şi la judecătoria de Vaslui şi Ia Focşani.
Acela-i bulgar din Basarabia, venit pe la 1 832" 1 73
La data de 1 8 aprilie 1 884, C. Corbu adresa Episcopului Eparhiei Huşilor,
Calinic Dima, cererea de autorizare a sfinţirii locului unde urma să fie construită
biserica: " Voind a clădi cu Mijlocele mele o biserică cu caveau la locuinţia mea din
satul Malaiesti plassa Mijlocu Prut unde me-amu adunat şi materialu necesar - vă rog
respectuos se bine voiţi a da autorizaria cuvenită sinţiei sale protoereului sau altei
persone investită cu aseminea drepturi spre a sinţi locul unde unnează a se face Sinta
14
biserică, spre care finit me-au sosit şi meşteri din Cemăuţi " 1
Protoieria judeţului Fălciu, în urma cercetării făcute, răspunde P. S . Episcop
Calinic Dima, prin adresa nr. 37 1 din 5 mai 1884, arătând că propietarul moşiei şi
ctitorul bisericii, potrivit testamentului, întocmit la 1 8 februarie 1 883 (transcris în
registrele Tribunalului judeţului Fălciu sub nr. 1 37 1 din 27 aprilie), la articolele 2,7 şi
1 O, lăsa "pentru perpetuitate întreţinerea acestei biserici, cu clerul necesar; asigurând
atât existenţa bisericii, cât şi a servitorilor ei, în modul următor: a) optu fălci pământ
din care patru le va cultiva preotul pe lângă care i se mai dă şi suma de 500 lei
annual ca sa/ar, iară patru fălci la doi cântăreţi, mai dându-li-se şi câte 250 lei de
fiecare ca salar annual. B) Pentru întreţinerea bisericei cu cele necesarii serviciului
Divin pe cât va fi D-lu şi Consoarta în viiaţă, vor îngriji dânşii. iară după sevârşirea
lor, este obligată Epitropia spitalului Sf. Spiridon, ca din venitul Moşiei Mălăeştii cu
depende ei, să îngrijescă atât pentru întreţinerea clerului acei biserici . . . cât şi pentru
întreţinerea şi tote reparaţiunile necesarii mencionatei biserici, spre a nu deveni nici
odată ruină sau a i se schimba destinaţiunea Am efectuat sânţirea locului şi
întemelierea bisericii ce Dlu C. Corbu a început a construi; dedicând'o patroni/ar sf
lor Împăraţi Constantin şi Elena, sf-1 Ierarh Nicolai şi sf-ta Muceniţă Aglaida" 175
Rezoluţia Episcopului P. S. Calinic, din 23 iunie 1 884, a fost favorabilă,
urmându-se procedura ştiută, aceea de a mulţumi şi a face publică donaţia respectivă:
"Pe deoparte se va face Mulţămire Părintească şi o Arhipăstorească O-lui C. Corbu
pentru ofranda în pământ şi bani ce au făcut prin testamentul D-sale pentru întreţinerea
cleru l u i serv i tor în viitor la biserica care O-sa construieşte şi pentru care va avea plată

cerească; iar pe de altă parte se va ruga pe D. Ministru al Cultelor

a

publica prin

Monitorul Oficial această donaţiune şi mulţumire D-lui Corbu", l ucru care s-a şi
întâmplat, actul de donaţie fi i nd publicat în Monitorul Oficial din
176
adresa din 25 iunie a anului în curs
•

7

iulie

1 884,

prin

Î n testamentul comandorului Constantin N. Corbu (punctul III), întocmit l a
I a data d e 28 mai 1 893, se stipulează aceleaşi condiţii, cu deosebi rea c ă
donaţia este mai mare: 50 d e fălcii - teren d i n venitul căruia urma a se plăti impozite,
Bârlad
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salariul personalului deservent, reparaţii, precum şi pentru ,jacerea unei panahide în
:iua de Constantin şi Elena, pentru pomenirea numelui meu şi a soţiei mele" : " Leghez
bisericii din satul Mălăescii, clădită de mine, 50 cinci-zeci de fălci pământ din trupul
moşiei Mălăescii, începând cu măsura din hotarul din jos ce se hotărăce cu moşia
Elanu şi va merge în sus spre satul Mălăescii, în lăţime din pârâul de pe vale până în
hotnrul moţiei Bărboşii şi până unde se vor împlini acele 50 de fălci de loc, socotit
falcia 80 de prăjini de loc iar prăjina de 24 palme domnesci. Din aceste 50 fălci de loc,
din partea din sus, se va deosebi, cu sem,ne hotară, 10 (zece) fălci, cari vor servi
pentru hrana personalului bisericei şi anume: Cinci fălci Le va stăpâni preotul. Patru
fălci La doi dascăli şi una falce eclesiarhului, iar restul de 40 de fălci se va da de către
comună, în unire cu clerul bisericii, la locuitorii din comună, pe bani, cari vor oferi
preţul cel mai avantajos, şi venitul anual acestui fond va servi întâiu pentru plata
impozitului către stat şi dările comunale, se va deosebi şi plata preotului de 500 cinci
sute lei anual şi câte două-sute lei fie-cărui dascăl, una sută de lei eclesiarhului şi una
sută Lei pe fie-care an se va da preotului, pentru întreţinerea bisericei cu Lumânări,
unt-de-lemn, mici reparaţiuni şi facerea unei panahide în ziua de Constantin şi Elena,
pentru pomenirea numelui meu şi al soţiei mele, iar restul de bani ce va prisosi din
imposesierea acestui pământ, epitropia îl va aduna, în unire cu comuna vor cumpăra
scrisuri funciare cinci la sută, le vor depune la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, al
cărui cupon îl vor încasa pe fiecare an şi va fi întrebuinţat în reparaţia bisericei; iar
când biserica va avea necesitate de reparaţie radicală, se vor lua scrisurile financiare
de la Casa de Depuneri se vor vinde şi se va face reparaţiunea la acoperiş şi clădire
prin licitaţiune şi tot aşa se va urma până la finit" 177
Din documentele de mai sus, reiese că în atribuţiile ierarhului care dădea
încuvi inţarea construirii unui lăcaş de cult era şi cercetarea prealabilă dacă fondatorul
putea asigura ctitoriei sale mijloacele necesare pentru construirea locaşului de
închinare şi pentru întreţinerea sluj itorilor. Hrisovul lui Grigore Ghica din 1 5 iulie
1764. condiţiona zidirea bisericilor de învoirea mitropolitului, precizând că " acei ce n
au putere ca să înzestreze biserici cu celle trebuincioase venituri . . . să se poprească de
episcopi, condiţionând toate liberalităţile destinate bisericilor şi mănăstirilor de
încuviinţarea domnească" Întărirea liberalităţilor destinate fundaţiilor pioase se putea
face şi de către mitropolitul şi episcopii ţării, care potrivit obiceiul pământului puteau
confirma testamentele, atât cele care se înfăţişau sub forma diatelor, cât şi cele orale,
cunoscute sub denumirea de " limbă de moarte", care nu trebuie confundată cu
încuviinţarea prealabilă cerută pentru scopul special al zidirii locaşurilor de cult,
încuviinţare reglementată de canoanele bisericeşti şi legile bizantine 178
O dispoziţie bizantină din Îndreptarea legii (Târgovişte, 1 652) condiţionează
zidirea bisericilor şi mănăstirilor de încuviinţarea episcopului locului. Sensul
încuviinţării bisericeşti îl fixează pravila astfel: " ca să facă cum-i obiceiul molitvă la
temelie şi iar ca să sc�e pentru catastih toată isprava mănăstirii şi să scrie într-însu! şi
lucrurile şi bucatele. lncuviinţarea bisericească se bazează pe o obligaţie specială, în
conformitate cu prevederile canonice şi cu uzul străvechi şi apare totodată ca o
atribuţie de supraveghere şi control re care o exercită autoritatea bisericească
superioară asupra fundaţiilor religioase 17
Familia Corbu a contribuit, de asemenea, la fondarea bisericii Sf Dumitru (Sf.
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Voievozi) din satul Giurcani( c. Găgeşti), în anul 1 895 ,ctitorie a familiei Botez
( M ihai. Zoe şi George), iar epitaful dăruit de C. Corbu stă mărturie şi astăzi: " Acestu
aeru sau făcut prin stăruinţa O-lui Costachi Korbu"
Aglae Corbu a fost înmormântată la biserica din Giurcani, alături de alţi
membri ai familiei Botez, ea fiind fiica Zoei Botez 1 80, născută Alcaz (Pl. XL 7-8).
În testamentul său din 28 mai 1 893, Constantin Corbu pomenea de câteva
portrete ale membrilor Casei Regale a României "făcute în culori", ce urmau a fi
amplasate în biserică alături de portretul Episcopului Eparhiot de Huşi, aflat în acel
moment în scaun 1 8 1 (P. S. Silvestru Bălănescu, n. n.). Considerăm că cele şapte
tablouri (din care astăzi există numai patru) au fost realizate de acelaşi pictor
anonim. 1 82
Ctitorii au înzestrat lăcaşul din satul Mălăieşti, transformându-1 într-un adevărat
. cadru eclesial al artelor" : de la icoana de hram până la strane, argintărie şi candelabre
la cărţile de ritual. Mai mult, au îmbrăcat cu argint în anul 1 894 şi două dintre vechile
1 coane împărăteşti, Maica Domnului cu Pruncul ( 1 8 1 9) şi Sf Nicolae (sec. XIX),
conform inscripţiei: "Zugrăvit la 1 8 1 8 octom(brie) 8 şi împodobit cu argint de pioşii
Creştini fondatori acestei Biserici . Constantin N. Corbu Comandor Coroanei României
şi Cavaleriu a mai multor ordine, făcută împreună cu soţia sa Aglaea Corbu, născută
Botez spre a lor pomenire. 1 894 Februar"
Biserica (Pl. XL 5-6) prezintă un plan triconc cu turn - clopotniţă pe pronaos,
intrare vest, pridvor închis, abside laterale, proscomidiar, diaconicon şi altar în rezalit,
turlă falsă (hexagonală, fără tambur) pe altar, temelie şi soclu de piatră, pereţi portanţi
cărămidă, planşee, tâmplării lemn, pardoseli piatră, învelitoare - tablă zincată,
finisaje - var hidraulic. Sistem de boltire: pridvor, pronaos - o boltă în cruce. naos două bolţi în leagăn perpendiculare pe axul bisericii, susţinute de arcuri dublou, altar,
abside laterale - câte o semicalotă pe un arc dublau.
Plastica ornamentală preia elemente ce aparţin stilului romantic german: arcul
în ogivă, turnuleţe, frize decorative cu arcaturi în deschidere ogivală, fleuroane,
fereastră gen rozasă (azi un oculus). Absidele laterale, altarul, proscomidiar-ul şi
diaconicon-ul sunt marcate Ia muchii de o lezenă adâncită în zidărie, cu o deschidere
ogivală, surmontate de un fronton sprijinit pe două capitele simple (abside laterale);
frontonul de la altar este rectangular, probabil surmontat de o cruce sau alt element
decorativ (fleşă?), iar pastoforiile sunt marcate de un fronton în trepte, cu un turnuleţ
hexagonal decorat cu arcaturi cu tleuroane; cornişa este realizată din trei profile în
retragere cu un tor central puternic profilat, iar sub cornişă, o friză de fleuroane
înconjoară întregul edificiu; ferestrele (câte două la pridvor şi pronaos, câte una pe
abside şi pastoforii) au o deschidere în arc frânt, sunt realizate din menouri, cu
feronerie (decor în X " , intersectat de câte o linie orizontală). Turnul - clopotniţă are 4
"
nivele, aşezat pe un tambur de secţiune octogonală, decorat cu câte un romb adîncit în
zidărie pe fiecare faţetă; are 4 ferestre cu o deschidere ogivală, acoperiş articulat, de
tablă.
Cavoul situat în partea de Nord a bisericii (sub nivelul de călcare) cuprinde 23
de nişe prevăzute cu o boltă în leagăn şi o cameră mortuară acoperită cu o boltă ..în
co ş ; una din nişe adăposteşte mormântul lui C. Corbu, aflat într-o stare rea de
.

"
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Armonia plasticii arhitecturale, acurateţea tehnică a realizării decorului
repartizat în aşa fel încât să echilibreze şi să pună în valoare silueta edificiului,
unitatea decorului, repartiţia dintre gol şi plin, proprie monumentele gotice, marcarea
structurii interioare ( a planimetriei) prin rezalite, înlănţuirea volumelor şi profilelor
poligonale cu cele ogivale, fac din acest lăcaş un exemplar unic de arhitectură în
Eparhia Huşilor. Rezultat a unui model inspirat de ambianta germană, pe baza unui
proiect realizat de arhitectul Oscar Benisi, cel care a proiectat şi secţia de chirurgie a
spitalului din Bârlad, fondată de familia Corbu, dovedeşte că acest arhitect era
familiarizat cu arhitectura romantică a epocii.
La vechiul spital "Bârlad şi Elena Beldiman"din Bârlad (azi în ruină) se
regăsesc forme medievalizante aparţinând stilului "Rundbogen", mult verticalizat,
prezent în corpul central al intrării, cu frize ajurate, turele şi o rozetă oarbă ce se asocia
cu ritmul mai liniştit al aripilor laterale 1 83
Primul monument de arhitectură civilă de inspiraţie romantică a fost palatul
Şuţu. proiectat de arhitectul Konrad Schwink pentru postelnicul Costache Şuţu între
anii 1 8 3 1 - 1 832 şi care a inaugurat expresia unei orientări stilistice în genul
.. Rundbogen "-ului german, în care se regăsesc intenţia de dizolvare a graniţelor dintre
spaţiul interior şi cel exterior, precum şi amplasarea pitorească ( ne referim la grădina
care înconjura şi casele de la Mălăieşti) 1 84 •
Potri vit unei fotografii de epocă 1 85 , înainte de marele cutremur din anul 1 940,
biserica îşi păstra încă aspectul iniţial, remarcându-se în special plastica arhitecturală
unitară şi armonioasă a faţadelor (soclul înalt, decorat cu arcaturi identice cu ale
cornişei, corpul edificiului subliniat de lezene, surmontat de tumuleţe (câte trei pe
pridvor, absidele laterale şi altar şi două pe pronaos), preeminenţa deschiderilor
ogivale (şase ferestre şi câte un oculus pe fiecare faţetă a turnului clopotniţă cu
acoperiş piramidal şi patru mici frontoane cu deschidere ogivală).
Tabloul votiv prezintă doar faţada de vest are un soclu cu un profil puternic,
trotuar de piatră, intrarea deosebită de cea de astăzi: de dimensiuni mult mai mari,
realizată din feronerie şi sticlă (cu un decor în "X", menouri), marcată de două panouri
înguste rectangulare adâncite în zidărie, în partea inferioară având patru casetoane;
deasupra intrării o rozasă şi un fronton în trepte, surmontat de trei turnuleţe cu
ferestre: a fost decorată cu câte cinci benzi decorative până la nivelul turnuleţelor;
stâlpii laterali adosaţi erau poate canelaţi sau cu panouri înguste adâncite în zidărie, cu
un decor repartizat în trei registre, fiind surmontaţi de câte un turnuleţ şi o fleşă;
cornişa realizată din muluri în retragere; sub cornişă - o friză de fleuroane; turn
clopotniţă cu 4 nivele, fiecare nivel fiind decorat deosebit: al doilea - panouri adâncite
în zidărie, al treilea - o fereastră cu o deschidere în arc ogival şi o friză de arcaturi
(fleuroane). panouri rectangulare. al patrulea - un ceas sau fereastră gen oculus, friză
de arcaturi şi panouri: acoperiş articulat, de tablă, central - o deschidere în arc ogival
(Pl. Xl.4). Edificiul aminteşte de acea "Gotische Haus" (Casa Gotică) a lui G.
Hasekiel din Wărlitz 1 86 , pe care cu siguranţă arhitectul a cunoscut-o.
În testamentul din anul 1 893, Constantin Corbu stipula ca, după moartea soţiei
sale. în "casele. . . cele mari de La moşia Mălăescii, cu atenansele de Lângă ele şi cu
focul lor până în pârâul, cu anume destinaţie, a se înfiinţa În ele un spital rural" sau o
şcoală mixtă, unde vor putea locui şi profesorii 1 87
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIOIONALIS. XXII-XXIV. 2001-2003

626

Spitalul există şi astăzi, dar transformările ulterioare fac aproape imposibilă
reconstituirea aspectului iniţial, doar pivniţa păstrându-se_ Nu vom şti dacă a fost
proiectat de acelaşi arhitect, dacă au fost modernizate precum reşedinţele boiereşti de
la Miclăuşeni şi Ruginoasa, cel din urmă, refăcut după planurile arhitectului Johan
Brandel sub influenţa arhitecturii neogotice 1 88
Potretul votiv al familiei Păncescu (Constantin (Costache), Amalia, soţia sa
şi copiii, Lucia şi Dimitrie), ctitorii bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat
Mirceşti ( 1 894- 1 898), c. Tăcuta, ulei pe pânză, 1 46 x 149 cm, autor: pictorul Kraft
din Iaşi, ante 1 898, inscripţie lămuritoare, scrisă în limba română, cu majuscule:
Fami/ia Constantin Păncescu, soţia sa Ama/ia şi fiii lor Lucia şi Dimitrie" ; se află în
pronaos (Pl. XII. ! ).
Personajele sunt reprezentate în i nterior (poate hol), fond alb - ocru; în partea
dreaptă un filodendron, iar în stânga - o măsuţă cu o vază cu flori (crizanteme ?);
deasupra - un tablou reprezentând o marină; în partea inferioară, două covoare (ocru,
brun - albăstrui) . Costache şi Ama/ia Păncescu, aşezaţi, ţin în mână chivotul bisericii,
iar Dimitrie şi Lucia Păncescu sunt reprezentaţi în picioare. Constantin Păncescu: în
vârstă, părul alb, tuns scurt, mustaţă grizonată, cămaşă albă, guler cu marginile
îndoite. legătura de gât neagră, gen papillon, haină neagră, gen redingotă, pantaloni gri
( Pl.XI1.2).
Ama/ia Păncescu: faţa ovală, nasul drept, ascuţit, părul negru, strâns, sprâncene
groase, rochia simplă (lac garanţă), cu pliuri, guler îngust, cu două aplicaţii la piept, cu
acelaşi decor ca şi la guler, manşete înguste, cordon din acelaşi material; pe mâna
stângă (inelar) are un inel sau o verighetă (Pl.XII.3).
Avocatul Dimitrie Păncescu: faţa uşor colţuroasă, ochi negri, sprâncene groase,
nas uşor acvilin, mustaţa tunsă scurt, cămaşă albă, guler cu colţurile îndoite, cravată
maro. haină neagră. ţine mâna dreaptă sub haină.
Lucia Păncescu: faţă ovală, păr lung, prins în coc, ochi deschişi, nas drept, buze
groase, îmbrăcată într-o rochie gri - verzui, plisată, cu un cordon; pe umăr are o capă
de blană maronie (Pl. XII.7).
Biserica Sf. Împăraţi (Pl.XII.5), din satul Mirceşti, c. Tăcuta, a fost construită de
C. Păncescu între anii 1 894- 1 898 1 89 Potrivit adresei Protoieriei judeţului Vaslui nr.
508 din 1 6 iunie 1 893 către P. S. Silvestru Bălănescu (Pl.XII.6), se arată că,
fondatorul, ca urmare a Ordinului nr. 820 din 2 1 decembrie 1 892 a P. S. Silvestru,
trebuia .,să trimită planul bisericii", ce urma a fi construită "în locul celei vechi",
solicitându-se în acelaşi timp şi aceptul acestuia 1 90
Pisania scrisă pe marmură (peretele de vest al pridvorului) confirmă faptul că
biserica a fost terminată şi sfinţită în anul 1 894: "Cu Mila lui Dumnezeu. Acest sfânt
locaş s-au sfinţit în anul 1894 cu capitalul şi stăruinţa domnului Costache Păncescu şi
soţiei sale Ama/ia şi a fratelui seu Gheorghe pentru pomenirea numelui lor şi a fiilor
lor, Lucia şi Dimitri în zilele M. S. Regelui Carol /, al P. S. Iosif Năniescu cu
mitropolitul Moldovei, a P. S. Silvestru, Episcopul Huşilor cu a cărui binecuvântare s
a început zidirea, asemenea cu ajutorul D-lui Alexandru M. Lărgianu şi a consoartei
sale, Ecaterina care a oferit locul pe care s-a înălţat acest locaş Sfânt spre etema
amintire" (Pl.XII.8).
..
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Aportul fiului ctitorului, avocatul Dimitrie Păncescu, moştenitorul moşiei
Mirceşti, la înzestrarea bisericii este ilustrat de pisania scrisă de C. Scutari pe o placă
de marmură albă, aflată în pridvor, peretele de sud, la iniţiativa preotului C.
Bobulescu: " În numele Sf Împăraţi Constantin şi Elena s-au sfinţit această biserică în
�iua de: 7 Iunie: / 915: cu blagoslovenia prea sj: Nicodim, Episcopul Huşului prin
osârdia D-lui Dim<itrie>, advocat, mare proprietar care au cheltuit pentru pictura
părerilor, cumpărarea clopotelor, veşmintelor, cărţilor şi toate cele trebuitoare. A
scris Preut: C. Bobulescu. C. Scutari "
Timpul şi oamenii nu au schimbat prea mult aspectul iniţial al lăcaşului, aşa
cum a fost reprezentat în tabloul votiv (Pl.XII .4), doar ferestrele iniţiale aveau o
deschidere în arc în plin cintru, azi rectangulare, iar turnul - clopotniţă era mai înalt.
Biserica prezintă un plan navă dreptunghiulară cu absida altarului decroşată,
semicirculară, turn - clopotniţă pe pridvor, intrare şi al doilea pridvor pe sud; temelie
piatră, pereţi portanti - cărămidă, planşee - lemn ; plastica faţadelor marcată de stâlpi
fără bază şi un capitel simplu ce pun în valoare silueta edificiului şi planimetria
acestuia: deschiderile ferestrelor rectangulare sunt subliniate de un decor simplu de
zidărie. iar în partea inferioară de un profil dublu; deasupra ferestrelor şi sub cornişă un decor realizat din trei muluri în retragere; cornişa realizată din două toruri şi două
�avete; pridvor închis (subliniat de patru stâlpi cu un capitel realizat dintr-un singur
profil), surmontat de un fronton; turnul - clopotniţă, secţiune pătrată, trei nivele, fără
bază, acoperiş articulat, piramidal, de tablă. Pe turn, pridvor şi altar este amplasată
câte o cruce cu un bulb (Pl.XII.5,9).
Costantin Păncescu a fost înmormântat lăngă ctitoria sa. Monumentul funerar se
află în partea de Sud a bisericii şi are o inscripţie în limba română: "În acest cavou s
au depus oasele d-lui C. Păncescu, născut la /837 care au ridicat şi biserica prezellfă.
"
Esecurat de Tita Cambi (Pl.XII. l 0).
Portretul lui Dimitrie Galian, ctitorul bisericii Sf. Dimitrie (1894-1895), sat
Rediu Galian, c. Codăieşti, ulei pe pânză, ante 1 895, 83 x 56 cm, autor: G. Ionescu
din Bârlad ( ?), repictat în anul 1 989 de către C. Briciu care semnează dreapta jos, cu
roşu: "C. Briciu 1 989"; rama este originală; se află în pronaos.
Ctitorul este reprezentat bust, pe un fond verde, privind spre dreapta, faţa ovală,
părul castaniu, tuns scurt, grizonat la tâmple şi în faţă, poartă mustaţă şi barbişon,
haină (brun-gri), cămaşă albă, cravată neagră (Pl.XIll. 1 ).
Dimitrie Galian era menţionat în Marea Arhondologie a Boierilor Moldovei
( 1835-1856), ca profesor, cu rangul de medelnicer 1 9 1
Pisania aflată în pronaos, interior, peretele de vest, demonstrează că marele
propietar al moşiei Rediu a fondat biserica în anul 1 895: "+ in timpul Majestăţei Sale
regelui Carol /, al Episcopului Huşilor Selivestru Bălănescu şi după stăruinţa D-lui
Dumitru Galiean, propietarul moşiei Rediu- Smeuli, s 'au ridicat această Sfăntă
Biserică din temelie în anul 1 894 şi s-au zugrăvit tot de D-sa, tenninându-se în anul
1895, de pictorul Gh. Ionescu din Vaslui"
Lăcaşul construit de Dimitrie Galian prezintă un plan navă dreptunghiulară, cu
absida altarului semicirculară, turn - clopotniţă pe pridvor, intrare sud, trotuar, temelie
şi soclu de piatră, pereţi portanţi de cărămidă, planşee - lemn, învelitoare lemn, sistem
de boltire - pridvor tăvănit, trecerea dintre naos şi pronaos se realizează printr-un arc
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dublau, pronaos, naos - câte o boltă semicilindrică (mascată de un arc teşit}, susţinută
de 2 stâlpi, altar - o semicalotă. Intrarea este în rezalit, surmontată de un fronton, care
se sprijină pe doi stâlpi adosaţi cu un capitel simplu ca şi cornişa. Faţadele sunt
subliniate de o decoraţie arhitecturală simplă, dar care pune în valoare edificiul,
subliniind în acelaşi timp structura interioară a acestuia: panouri rectangulare adâncite
în zidărie. o friză de ocniţe ce au la bază trei profile orizontale, friză situată la nivelul
superior al ferestrelor cu o deschidere în arc teşit şi un profil puternic la bază (câte
două pe faţadele de nord şi sud şi câte una pe cea de est şi vest), şi, care alternează cu
câte un stâlp. Cornişa este realizată din muluri simple în retragere.
Acoperişul este în patru ape, de tablă, iniţial, poate, de şindrilă. Turnul
clopotniţă, fără bază, are patru ferestre (din care trei mari şi una mică) cu aceeaşi
deschidere în arc teşit. Acoperiş în patru ape, de tablă. Contrastul dintre culoarea lac garanţă a lemnăriei ferestrelor şi culoarea albă a edificiului, proporţiile armonioase,
precum şi cadrul natural în care se află, fac din acest edificiu o prezenţă pitorească.
( Pl. XIII.2-3).
În anul 1 886, Dimitrie Galian a refăcut biserica de lemn Sf. Împăraţi din cimitir,
construită de Ilie şi Elena S meu, cf. inscripţiei de pe peretele despărţitor dintre
pronaos şi naos: "Pentru sanatati şi ertari de pacati, robul lui D-zeu Dimitrie Galian.
S-a construit asta biserică la anul 1886 mai 18" 1 92
De asemenea, într-o casă dăruită de " institutorul şi propietarul" D. Galian a
funcţionat casa parohială a bisericii Sf. Dumitru din Huşi, care a fost vândută în anul
1 9 1 5 1 93

Astăzi nu se mai păstrează nici un martor din pictură murală executată de
pictorul Gh. Ionescu din Vaslui , dar prezenţa picturii de la iconostas şi a unui prapur,
datat 1 894. pictate de către acesta, ne dau măsura valorii artistice a acesteia, care este
mai mult decât modestă. Aşa încât, dacă va fi fost şi autorul portretului ctitorului, nu
putem şti, din cauza repictării din anul 1 989.
Piatra de mormânt a ctitorului se află în pronaos. Este de marmură albă, 1 34 x
75 cm, autor: V Scutari, semnat dr. jos; are următoarea inscripţie: "Rămăşiţele
pământesci ale ctitorului bisericei Dimitrie Gallian. 1812-1 914. V. Scutari, laşi ".
Portretul preotului econom Sava Bălţatu, ctitorul bisericii Sf. Nicolae 194,
din satul Văleni ( Şchiopeni), c. Pădureni, ulei pe pânză, 99, 5 x 68, 5 cm, inv. 74,
datat versa: 1 932, autor: " pictor Leonn"; se află în pronaos. Are o inscripţie, scrisă cu
roşu. majuscule, stânga jos: "Preotu Econom Sava Bălţatu, ctitorul Bisericii Sf.
Nicolae din satul Şchiopeni, Fălciu. Pictat cu cheltuiala lui Simeon Bălţatu,
învăţ<ător> Pensionar, nepot de fiu Ştefan. 1 932. Septem<vrie>, pict<or>
Leonn "(Pl.XIY . l ).
Economul Sava Bălţatu este reprezentat aşezat, cu mâna dreaptă " îndrumă", iar
în cea stângă ţine o biblie închisă; facies oval, ochi negri, nasul prelung, are mustaţă şi
barbă ascuţită, părul grizonat. Este îmbrăcat în veşmânt de preot cu sutană şi epitrahil
(orange), acesta din urmă decorat cu motivul crucii şi unul flora!, potcap negru; stânga
sus: o icoană reprezentând pe Iisus Învăţător (mantie albăstrui cu blicuri albe, tunică
roşie).
Pisania bisericii Sf. Nicolae din satul Văleni (Şchiopeni}, c. Pădureni, ctitorie
de obşte, construită prin osteneala preotului Sava Bălţatu confirmă acest fapt:
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,.Această: sfântă biserică s-au făcut cu toată osârdia: locuitorilor titori din satul
Şchiopeni şi osteneala sf. Părintelui
iconom Sava . . . de al începutul . . . s <J>
băsericii şi . . . a sfântului Nicolai, Solomon, Vasili, < .. onsă> în zilele pre fnălţatului
Domn Grigore Alexandru <Ghica> 195 . . . ctitor au fost Ghiorghie. . . dem preună cu alţi
miluitori şi ajutători. S-au zugrăvit de robul lui Dumnezău Vasile zugrav. Arhiepiscop
sf Episco<pii> Huşi preosfinţi<tul>Meletie Istrati: 185I no<i>e<m>vr<ie>. 4 dn "
Biserica a fost rezidită între anii 1 989- 1 990 de către enoriaşii parohiei
Şchiopeni şi Marin Mocanu Nagebauer, ceea ce a dus la schimbarea totală a aspectului
iniţial al lăcaşului. Prezintă un plan triconc, iniţial navă dreptunghiulară, intrare vest,
pridvor adăugat; fundaţii - piatră, pereţi portanţi -cărămidă, iniţial bârne sau furci cu
vălătuci, planşee-lemn, învelitoare - tablă, iniţial şindrilă, pardoseli şi tâmplării - lemn;
sistem de boltire: pridvor, pronaos, abside laterale
tavan, naos
o boltă
semicilindrică, altar
o boltă octogonală; faţade nedecorate, finisate cu ciment;
acoperiş în patru ape, tablă, coamă lungă; clopotnita este detaşată (Pl.XIV.2-3).
Dacă lăcaşul a devenit neinteresant datorită reparaţiilor ulterioare, deşi a păstrat
sistemul de boltire iniţial, patrimoniul mobil ilustrează activitatea unor meşteri zugravi
ce au activat în această zonă, precum şi donatorii ce au contribuit la înzestrarea
lăcaşului.
Pictura tâmplei, datată: 1 85 1 , este opera lui Vasile Zugrav. Fragmentele aflate
pe fruntarul stâlpilor despărţitori dintre naos şi pronaos dovedesc faptul că, deşi,
Vasile Zugrav făcea parte dintr-un atelier local din Moldova, pictura este de bună
calitate. O analiză a mărturiilor artistice din veacul al XIX-lea ar aduce în atenţie
activitatea acestor pictori, dând o imagine reală a activităţii zugravilor din aceast areal.
Pe un stâlp, se află icoana împărătească, Iisus fnvăţător, ( 1 85 1 ), ulei pe lemn (
85,5 x 69, 5 x 1 ,5 cm), inv. 72, trei blaturi, două traverse semiîngropate, stare de
conservare mediocră. Are o inscripţie în partea inferioară, scrisă în limba română,
caracter chirilic: , .Această sfântă ico<ană> s-au zugrăvit cu toată cheltuiala şi
osârdia
sale preotului Zaharia <şi> soţiei sale Zoiţa şi fii<i>
şi s-au sfinţit
biserica ot Şchiopeni. . . slujeşti hramul Sf. Nicolai ( . . . ) această ( . . )
O altă icoană împărătească, Maica Domnului cu Pruncul, secol XIX, ulei pe
lemn, 85, 5 x 69, 5 x 1 ,5 cm, aparţine lui Zaharia Zugrav. Are o inscripţie în limba
română, caracter chirilic: . . . şi f<ăcut >-o: irei Zaharia Zug<rav>", stare de
conservare rea.
Icoana Sf. Ioan şi Teodor Tiran, 1 905, ulei pe lemn, 93 x 72 cm, a fost pictată
de Zamfirache Zugrav din Huşi. Are 2 blaturi, 2 traverse semiîngropate şi o inscripţie
lămuritoare în partea inferioară: Această sf. icoană s-au făcutu cu cheltuiala robului
"
lui D-zeu, Constantin Gâmeţii şi soţiea sa Maranda. 1 905 aprilie 24. Spre pomenire.
Amin. Zamfirache Zugrav Hussi "
Portretele lui Ştefan şi a Annei Negruzzi, ctitorii bisericii Adormirea
Maicii Domnului, sat A vereşti, c. Buneşti-A vereşti, ulei pe pânză, autor: C. M.
Constantinescu; se află în pridvorul bisericii, peretele de sud.
Ştefan Negruzzi: în medalion (75 x 60 cm, fără ramă) pe un fond vibrat (gri albăstrui); semnat, datat, stânga jos cu roşu : " C. M. Constantinescu. 1 936".
Este reprezentat bust, frontal, faţa ovală, tuns scurt, părul castaniu, ochii
deschişi la culoare, verzi sau albaştri, sprâncene groase, nasul drept, mustaţă uşor
.
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răsucită şi barbişon, haină verde - brun, cămaşă albă, cravata verde - brun cu dungi
alb-ocru închis; rama, probabil iniţial cu ornamente la colţuri a fost refăcută defectuos
( Pl. XV 1 ).
Amza Negru;.:i-Rosetti: în medalion (74 x 60 cm fără ramă) pe fond vibrat
(brun - verzui
ocru), reprezentată bust, priveşte spre stânga; faţa ovală, părul
castaniu, prins cu o legătură de păr subţire, nasul drept, buze mici, roşii, bărbie mică,
rotundă, plinuţă; poartă o rochie violaceu închis, strânsă pe corp, cu un volan la
decolteu, mâneci scurte, uşor căzute, dintr-un material subţire, vaporos cu două funde
albe pe umeri şi la terminaţia mânecii; înfăşurată (spate, mâini) cu o eşarfă verzui ocru din voal: accesorii : o broşă şi un colier (?); rama refăcută defectuos; lucrarea nu
este semnată şi nici datată (PLXV. 2).
Pisania lăcaşului, scrisă în limba română arată că: , ,Această Sfântă Biserică,
construită în 1 768 din bâme a fost mărită şi restaurată în întregime în anul 1 9 1 2 de
propietarul moşiei Avereşti, Ştefan Negruzzi şi cu propria sa cheltuială " 1 96
Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Avereşti, fost schit de călugări
până în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când a devenit biserică de enorie, a fost
construită de călugării Sofronie şi Sava între anii 1 765- 1777 1 97 , având un plan navă
dreptunghiulară cu absida altarului pentagonală, probabil decroşată, intrare sud sau
vest. acoperită cu şindrilă, coama lungă.
Familia Negruzzi i-a adăugat turnul - clopotniţă de cărămidă pe pronaos, cu
baza de secţiune pătrată, fără tambur şi contaraforţii ce-l susţin în partea de vest, cele
două abside laterale pentagonale - planul devenind treflat - a înălţat pereţii, a întărit
temelia cu o centură de beton armat şi a căptuşit pereţii cu stufit şi pânză de sârmă
galvanizată tencuită cu ciment; a mărit ferestrele şi a adăugat un pridvor susţinut de
doi contraforţi mici (PLXV.3-4).
Sistemul de boltire din veacul al XVIII-lea nu a fost schimbat: pridvor tăvănit,
pronaos, naos - câte o boltă semicilindrică, iar în altar - o boltă octogonală. Lucrările
menţionate mai sus au fost executate de către antreprenorul Lorenzo Collavini din
Huşi.
În ceea ce priveşte acoperişul, iniţial în patru ape, de şindrilă, actualmente de
tablă, articulat, poate l-a refăcut familia Negruzzi sau familia Bosie. Potrivit unui
document din anul 1 847 aprilie 6, slugerul Ioan Bosie a luat în îngrijirea sa biserica
din satul Avereşti, făcută de moşul său, Sofronie1 98
Intervenţiile nu au afectat în mod ireparabil aspectul iniţial, edificiul de astăzi
păstrează aceeaşi armonie, acurateţe şi pitoresc. Imaginea acestei atmosfere este
întregită şi de conacul familiei Negruzzi, construit la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul celui de-al XX-lea în stil eclectic (elemente neoclasice, romantice şi rococo decoraţia interioră), fii n d unul dintre cele mai frumoase edificii de acest gen din
judeţul Vaslui (PI.XV.5-7).
Anna Negruzzi, născută Rosetti şi Anibal Ciurea au reparat biserica în anii
1 928, 1 937, 1 940- 1 94 1 , pe cheltuiala lor şi a administratorului moşiei, Rene Faulet.
Analizând structurile economice şi sociale în vremea domnitorului Grigore
Alex. Ghica ( 1 849- 1 856), precum şi ascensiunea unor propietari de origine răzeşească,
precum Catargiu, Beldiman de la Hoceni şi alţii, Georgeta Crăciun menţionează şi un
"Negruţi. răzăş de /reasca" 1 99 din ţinutul Tutovei"200; un spătar Negruţi este menţionat
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în calitate de proprietar la Boţeşti20 1 , un Enache Negruţi, propietar al unei suprafeţe de
1 .450 fălci (din care 1 .360 la Fălciu şi restul la Tecuci), precum şi a lui Toader şi a
slugerului Grigore la Tutova ( 1 857 l02 •
Spiţa neamului Negruzzi (Negruţi) făcută de Gh. Ghibănescu203 , arată că în
anul 1 922, la Iaşi trăiau 8 bărbaţi "Negruţi" , din care patru din ramura Dinu Negruţi şi
patru din ramura lui Enachi Negruţi "204, menţionând că un Ştefan Negruzzi locuia pe
str. Muzelor. în dreptul spitalului Sf. Spiridon205
Ştefan Sorin Gorovei arată că familia Negruzzi era o familie de boiernaşi
.,coborâtori dintr-un Ifrim de Zmeiani"206 , Dinu Negtuţ fiind tatăl scriitorului Costache
Negruzzi ( 1 809- 1 868)207 , care la rândul lui este tatăl lui Iacob Negruzzi ( 1 842- 1 932),
poet şi prozator, redactor al Convorbirilor Literare", traducător, autorul amintirilor
"
despre Junimei0H şi străbunicul scriitorului de limbă franceză, Leon Negruzzi ( 1 899l lJ�n ), poet, prozator, traducător, fiul generalului Mihail L. Negruzzi şi al Luciei,
născută Miclescu, nepot de frate al lui Iacob Negruzzi, stabilit la Paris în anul 1 925 209
Presupunem că din această ramură se trage Ştefan Negruzzi, propietarul moşiei
de la A vereşti şi ctitorul bisericii Adornzirea, aducând în sprijinul acestei afirmaţii
doar prezenţa unui administrator francez, în persoana lui Rene Faulet, la curtea de la
A vereşti. a unor tablouri aduse din Europa şi stilul în care a fost construit conacul.
Intenţia de a-şi imortaliza imaginea nu era un fapt neobişnuit pentru familia
Negruzzi. dacă ar fi să dăm doar două exemple: Josef August Schoefft îl pictase pe
tânărul C. Negruzzi, iar o acuarelă realizată de Alexandru Kogălniceanu, o înfăţişa pe
Maria C. Negruzzi, născută Gane, ambele lucrări aflându-se la Biblioteca Academiei
Române21 0
În patrimoniul bisericii se află pomelnicul (32,8 x 1 9 cm) familiei Bosie, scris
cu negru pe suport de hârtie de cantorul 1. Pamfil la data de 1 5 octombrie 1 900:
.. Pomelnicul Titarilor Sfintei Biserici A vereşti Fameliei Bosienească 1 Vii 1 Mariea,
Ion, Iancu, Adina, Ioan, Dumitru. /Morţi 1 ermonahul Mardare, Ieromonahul Sava,
/eromonahul Sofronie, pr<eot>. Machidon, prez<vitera>Ecaterina, pr<eot> Gavriil,
pr<e>z.<itera> Mariea, Ioan, Marie, Petru, Dumitru, Alisandru, Iorgu, Marie� Ioan,
Neculai, Costachi, Cazma, Ieromonahul Vămava Angheluţe, Constandin, Sevastiea,
Sofie, Daniil, Manolachi, Pavăl, Sandu, Ioan, Ileana, Zoiţa, Isacu, Profire, Vasilache,
Grigori, Ilie, Lisaveta, Vărnavă, Stavrin, Nechita, Mafiei, Lupu. 1 Scrisu de mini
cantor /. Pamfil, 1 900 Octomvri<e> 15 zile "
Portretul votiv al familiei dr. Nicolae Al. Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae,
sat Arsura, c. Arsura, pictură murală (ulei), autori : Mandia Ullea şi C. 1. Paşcanu,
1 936; pictura refăcută în anul 1 998 de un pictor din Vaslui; se află în pronaos.
Familia Lupu este reprezentată, asemenea unei teorii de sfinţi, personajele
feminine "îndrumând"cu mâna stângă, iar cu dreapta cele masculine, după cum
urmează: central, preotul Gheorghe Lupu (costum de preot) şi presvitera Elena cu
macheta bisericii în mână; deasupra: divinitatea în mandorlă, reprezentată în persoana
lui Iisus Hristos, binecuvântând cu ambele mâini; în stânga: dr. Al. Nicolae, Ion,
Costache, Nicolae Doctor. Gheorghe, Panaite şi Petru; în dreapta: Maria Elena (în
mandorlă), presvitera Elena, Ecaterina, Melania, căsătorită cu Stelache Polihroniade
(Pl.XVI. 1 -3). Pe stâlpul din dreapta arcului dublau: P. S. Nifon Criveanu, Episcop al
Huşilor ( Pl.XY I .4), iar pe cel din stânga: P. S. Partenie Ciopron, Episcop al
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Romanului şi Huşilor (Pl .XVI.5).
Preotul Gheorghe Lupu ( 1 5.05 . 1 855- 1 0.02 . 1 934) a construit prima biserică din
satul Arsura. după cum reiese din inscripţia scrisă pe o placă de marmură, aflată în
pronaosul bisericii actuale: "În locul acesta a fost sfânta masă şi altarul vechii biserici
de lemn a satului Arsura, la care cu evlavie şi fără întrerupere a slujit preotul
Gheorghe Lup(u) vreme de 52 de ani, de la 1875-1927, fiind toată viaţa sa ca un
adevărat părinte sfătuitor de bine şi pilduitor al credinţei creştine pentru toţi păstorii
săi. Sub această lespede odihneşte de veci osemintele preotului Gheorghe. Veşnică să
i fie pomenirea. Rugaţi-vă pentru şi el şi odihna sufletului său "
Pisania bisericii actuale, construită de familia Lupu între anii 1 928- 1 936, pune
în lumină intenţia fondatorilor: ,,Această sfântă biserică având hram pe Sf Marele
Ierarh Nicolae şi pe Sf Marele mucenic Gheorghie s-a ridicat în vremea domniei
Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea şi în timpul păstoriei prea Sfinţilor episcopi ai
Huşilor Iacov Antonovici şi Nifon Criveanu, Mitropolitul Moldovei şi Sucev'ei, fiind /.
P. S. Nicodem Munteanu şi Patriarh al României /. P. S. Mihai Cristea Îlltre anii de
la Crisros 1 92 7- 1 936, întru cinstirea şi amintirea părintelui nostru preotul Gh. Lupu
şi a mamei noastre presvitera Elena, născută Cârlig, de către mine Dr. Nicolae
Alexandru Lupu, cu fraţii mei, Ion, Constantin, Costache, Nicolae, Gheorghe, Panaite,
Petru şi cu surorile mele Ecaterina şi Melania, ajutaţi fiind de către obştea
/ocuirorilor satului şi de numeroşi credincioşi şi prieteni din întreaga Românie pentru
păstrarea credinţei şi pentru preamărirea Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Amin"
Rolul comanditarului în alegerea unui program arhitectural şi iconografie este
clar demonstrat şi de hrisovul scris la 2 1 iunie 1 937 de către dr. Nicolae Alexandru
Lupu. cu ocazia sfinţirii bisericii cu hramul mare, Sf Nicolae şi hramul mic, Sf
Gheorghe, în prezenţa Ministrului Cultelor, Victor Iamandi.
Piatra fundamentală a zidăriei a fost pusă la 1 7 mai 1 928 de către preotul Gh.
Lupu şi N. Al. Lupu în prezenţa Ministrului Cultelor de atunci, Alexandru Lepedatu şi
a ministrului Constantin Dimitriu, slujba fiind oficiată de către Iacov Antonovici,
Episcop al Huşilor.
Proiectul bisericii a fost realizat de către E.Ghika-Budeşti, director al
Comisiunii Monumentelor Istorice, după "modelul bisericilor lui Ştefan cel Mare", cu
piatră adusă de la Arsura, scoasă şi cărată de locuitorii satului, nisipul şi prundişul din
proprietatea satului Ghermăneşti, iar cărămidă presată pentru turle a fost adusă de la
fabricile C. F. R din Ciurea-Iaşi.
Biserica prezintă un plan triconc cu turn - clopotniţă pe pronaos, turlă pe naos,
pridvor iniţial deschis, intrare vest, cu abside laterale pentagonale: o absidă
pentagonală, aflată în p�rtea de sud, adăposteşte scara ce urcă spre clopotniţă; temelie,
soclu, trotuar - piatră, pereţi portanţi - cărămidă, planşee cărămidă, lemn, pardoseli piatră, marmură, finisaje - piatră, învelitoare tablă în formă de solzi (Pl.XV.6).
Sistem de boltire: pridvor - trei bolţi în cruce pe patru arcuri dublou, susţinuţi de
doi stâlpi şi două coloane cu o deschidere în arc în plin cintru, pronaos - o calotă pe
patru arcuri dublou, naos - o turlă pe pandantivi şi un cilindru acoperit de o cupolă,
turla susţinută de patru arcuri dublou, din care doi susţin şi cele două semicalote ale
absidelor laterale: trecerea dintre pronaos şi naos se realizează cu ajutorul unui arc
dublau, susţinut de două rezalite prevăzute cu câte o nişă, altar - o semicalotă pe un
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arc dublu, două nişe cu o deschidere în arc în plin cintru pentru diaconicon şi
proscomidiar; intrare în altar partea de sud; faţada: soclu înalt, subliniat de un profil
simplu, plat; sub cornişă, în treimea superioară - câte o friză de firide şi ocniţe, cornişa
realizată din două rânduri de profile simple, în retragere; ferestre geminate (una la
pronaos, trei rectangulare la absida de sud (cea cu scara), două la naos, câte trei la
absidele laterale şi altar, două pe faţada de nord) cu o deschidere în arc în plin cintru,
subliniate de trei profile în retragere; acoperiş articulat; turla octogonală de pe naos tambur de secţiune pătrată, decorat cu o friză de ocniţe, corpul acesteia ( secţiune
octogonală) este decorat cu o friză de ocniţe şi şase ferestre ce alternează cu firide
oarbe alungite. Firidele şi ocniţele au fost pictate iniţial, precum şi faţadele, azi
existând doar urme vagi pe faţada de sud. Turnul -clopotniţă are 4 nivele, tambur
(secţiune pătrată), nedecorat, subliniat doar de cornişa realizată din profile simple în
retragere, turla octogonală având opt ferestre cu o deschidere în arc în plin cintru.
Echipa meşterilor care a lucrat la Arsura era de origine italiană, din provincia
Udine, şi anume: fraţii Carlati (Giumbate şi Alteo), Piedro şi Umberto Lamfrid,
Manfredo Enrico, Lino Gerussi şi Rupil Luigi " care au lucrat zidăria din temelie până
la jumătate, iar restul clădirii (turlele, interiorul cu pardoseala de marmură, scările,
fundamentul proteguitor de jur în jur, drumul de dale până la poarta şi solida
împrejmuire de beton armat) au fost toate, cu stăruinţă, cu dragoste, cu cinste şi cu
pricepere lucrate de maestrul zidar din Rădăuţii Bucovinei, Anton Hanus cu fiul şi
ginerii săi, Valentin şi Iosif', antreprenor fiind Lorenzo Collavini din Huşi.
Pictura bisericii atât cea murală ( " frescă nouă" (ulei, n. n.), cât şi a iconostasului
(pe plăci de tombac) a fost executată de către Mandia Ullea şi L C. Paşcanu. Suportul
iconostasului, a stranelor, a pupitrelor, analogul au fost sculptate din lemn de stejar de
către meşterul tâmplar Ion Patraş şi ucenicii săi din Huşi. Crucile de pe turle şi
pridvor, feroneria cafasului şi " tot metalul " a fost lucrat de " maestrul" din Huşi,
Neugebauer şi fratele său. Policandrele, sfeşnicile împărăteşti şi celelalte, candelele,
toată argintăria altarului, inclusiv chivot-ul (Pl .XVL7), au fost cizelate şi lucrate de
meşterul argintar al Patriarhiei din Bucureşti, Dumitru Popescu, iar " poarta cea mare"
a fost lucrată în atelierele Societăţii Concordia din Ploieşti.
Î n hrisov sunt menţionaţi donatorii, printre care şi cei 96 de săteni ce au
contribuit la construcţia bisericii. Înafară de aceştia, la sfinţire, numeroşi credincioşi
din Arsura şi din alte sate, au venit cu daruri (marame, şervete, covoare, perne, ceară,
etc.). Toţi au fost consemnati în condica bisericii pentru pomenire, iar bătrâna Miranda
Mircaş din neamul Găneştilor a dăruit " cu limbă de moarte" un val de pânză de
cânepă "minunat" , ţesut de mâna ei pentru înfăşurat Sfânta Masă, darul fiind adus de
către moştenitori.
La acestea, s-au adăugat liste de subscripţie deschise de ziarele Universul,
Dimineaţa, Aurora şi Dreptatea, donatorii urmând a fi consemnati în opisul bisericii şi
pomeniţi drept "ctitori "
Cavoul familiei Lupu se află în partea de sud a bisericii. Acolo odihnesc unii
membri ai familiei, după cum urmează: preotul Gh. Lupu ( 1 5.05 . 1 855 - 1 0. 02. 1 934),
Elena Lupu (7. 07. 1 920 - 6. 1 1 . 1 936), Panait Lupu (3. 06. 1 895 Maria
1 3.08. 1 947), dr. N. Lupu ( 1 873 - 1 946), Valeriu C. Dirnitriu ( 1 884 - 1 962), Ecaterina
Dimitriu ( 1 882 1 962), Constantin Gh. Lupu ( 1 88 1 1 944), Melania Polihroniade
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( 1 893 - 1 96 1 ), Stelian Polihroniade ( 1 887 - 1 969).
Câteva concluzii se impun după prezentarea acestor mărturii. În primul rând,
trebuie subliniată dimensiunea socială a portretului votiv. Cel care "poza" o făcea nu
numai pentru a-şi manifesta ori proclama individualitatea şi unicitatea, ci mai ales
pentru poziţia în cadrul sistemului social care îi impunea un anumit comportament, un
set de gesturi şi atitudini codificate. Întemeierea unei biserici însemna o afirmare a
statutului social, iar pentru ctitor acest fapt era în foarte mare măsură o imagine
publică2 1 1
Comemorarea unei persoane prin mijloace vizuale era limitată la un cerc
restrâns de persoane. Doar un personaj de un anumit rang putea reclama afirmarea
publică a unui portret votiv2 1 2• Tabloul nu redă un chip, ci exprimă o pildă2 1 3
Înclinarea didactică a acestor portrete, austeritatea şi seriozitatea personajelor dădeau
impresia unui om demn de toată lauda din toate punctele de vedere, astfel încât,
condiţia socială şi portretistica au devenit indisolubil legate, protectorii incluzându-se
1
m opera de artă - 1 4

Remarcăm preocupări ctitoriceşti în straturi sociale variate, de la iniţiativa
domnească a lui Mihai Racoviţă Cehan, a pitarului2 1 5 Ştefan Caracaş cu un ascendent
gt:nealogic în vremea lui Vasile Lupu, la aceea a unor "oameni noi", de recentă
extracţie socială precum Ştefan Angheluţă, Dimitrie Castroian, a unor negustori ca
Neculai Hagi Chiriac şi Zaharia Sotir, a unor clerici (Sava Bălţatu) sau reprezentanţi ai
profesiilor liberale (institutorul D. Galian, avocatul C. Corbu şi dr. Nicolae Al. Lupu).
Deşi această categorie de monumente se datora unor boieri de ţară de mai veche
origine sau de nouă ascensiune - semn al mobilităţii sociale cu rezonanţe precise în
sfera culturală - reperele estetice şi sociale au rămas cele medievale21 6
În Moldova, la mij locul secolului al XIX-lea, boierimea comportă caracteristici
aparte: se poate vorbi despre o boierime prin naştere şi privilegii moştenite şi despre
propietari boieriţi", aspiranţi la privilegii, boieri prin ranguri, dar "burghezi" prin
"
baza şi activitatea economic - productivă pe care o desfăşoară: luarea în exploatare a
unor fonduri funciare, exploatarea propriilor domenii, a propriilor mijloace de
producţie - pământul, valorificarea şi comercializarea produselor 1 7
În anul 1 83 1 , societatea din Moldova era împărţită în boieri, negustori,
târg:oveţi. ţărani şi plugari . La alegerile de deputaţi pentru Adunarea ad-hoc a
Moldovei, între cei 2.8 1 7 participanţi, preponderenţa a deţinut-o nu boierimea, în
sensul strict al definiţiei, ci ,.boieriţii","orăşănii" în număr de 946 participanţi, din
care 820 (,.negustori şi corporaţii"), 1 27 (propietari de case şi negustori) şi 999
(propietari de case în rândul cărora majoritatea o deţineau funcţionarii publici,
profesorii, inginerii, doctorii (profesiile liberale), "boierimea" veche fiind cuprinsă
într-o cifră mai redusă, aceea de 737 participanţi2 1 8
Grigore Alex. Ghica a introdus în "casta boierească" oameni din "starea d e jos",
iar .,politica" de acordare a rangurilor a operat o înnoire a "castei" boiereşti, într-un
tempo accelerat, comparativ cu epoca precedentă, schimbările economico-sociale
constituind suportul politicii de acordare a acestora"21 9
Ritmul şi intensitatea "transferului" masiv de proprietate funciară corespunde
ritmului de înmulţire a acelor "homines novi" (negustori, arendaşi, vătafi, funcţionari
în aparatul administrativ de stat, etc.) deţinători de capitaluri, provenite din
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valorificarea producţiei-marfă, din exercitarea profesiei, din beneficiile capitalurilor
mărite prin camătă, etc.. pe care le " investesc" în " achiziţionarea" de terenuri
fum:iare220
Un exemplu tipic îl reprezintă spătarul Ştefan Angheluţă, propietar al moşiilor
Bahnari, Moara Grecilor şi Negreşti, la care se adaugă Chiţoc-ul şi o parte din Portari,
cu un domeniu de 4.000 fălcii în anul 1 857. Beneficii i-au adus şi cămătăria, dovadă
împrumutul, acordat Catincăi Otănberg, în contul căruia ia în posesie amanetul, adică
.. moşia Drăgeştii ( 1 .000 fălcii) cu Hucul, Crăciuneştii şi Alecseeştii, pe timp de 6 ani,
şi ..cu preţ hotărât pe toţi aceşti ani 3.800 galbeni primiţi înainte, pentru care
desLabulează sinetul de 62.000 lei 22 1
Spătarul Ştefan Angheluţă a împrumutat şi postelnicului Alecu - Botez Forăscu
30.000. lui Aftanasie Dinu - 1 5.000 lei, lui Ilie Carp - 1 2.500 lei, iar lui N . Duca 10.348 lei, realizând astfel venituri din dobânzi 222
lndigenatul, împământenirea acestor propietari asimilaţi (negustori, arendaşi, cei
care aparţin profesiilor liberale, etc.) era condiţia esenţială de participare la alegerile
de deputaţi pentru Adunarea ad-hoc, serdarul Dimitrie Castroian, negustor, "propietar
de casă" figurând, de exemplu, pentru ţinutul Fălciu223 • Mihail Kogălniceanu a susţinut
ideea împământenirii străinilor propunând ca " să chemăm între noi, prin
împământenire, pre acei străini care de mulţi ani şăd între noi, care prin deprindere,
prin interese, prin limbă, prin chiar iubire către pământul nostru s-au făcut de fapt
pământeni; şi carii dacă s-au ţinut de o parte, este numai că Regulamentul Organic îi
depărta de la orice putinţă de a se face cetăţeni români"224
Politica de acordare a rangurilor a fost urmarea firească a dezvoltării societăţii
româneşti, cu atât mai mult cu cât inteligenţa timpului" a avut un rol determinant în
"
mişcarea de idei. Intelectualitatea, încadrată la profesiile liberale (doctori, ingineri,
avocaţi, profesori, funcţionari din aparatul admistrativ de stat) era şi propietară
funciară. iar între anii 1 849- 1 856, un număr de 1 . 275 de nume aparţineau " boieriţilor"
225

Cu toate acestea, într-o epocă de ascensiune rapidă a unor grupuri ctitoriceşti,
urbane şi rurale, imaginea apare debitoare evului mediu226
Ctitorii, chiar dacă aparţin unui neam în plină ascensiune, stau sub semnul
culturii227 şi se pare că aceşti " oameni noi" erau doritori ca, măcar prin cultură, să
câştige întîietatea socială şi politică. Mai adesea, cei portretizaţi, lipsiţi - sau nu - de
posibilitatea de a-şi revendica o ascendenţă prea glorioasă, apelează la aura conferită
de cultură spre a avansa posterităţii modele demne de imitat228
Nu era vorba de o inovaţie fortuită, nici de viziunea sau gustul personal al
artistului şi nici de o influenţă venită din afară în alegerea acestei teme. Este vorba de
o comandă cu o semnificaţie foarte precisă, care reflectă o întreagă mentalitate: noua
concepţie de viaţă publică şi privată care era proprie în acea epocă clasei marilor
boieri ce deţinea o avere imensă, conştient legată de trecut. Mândria familiei le
impunea o linie de conduită, aceea de a juca un rol de prim plan în politica ţării. Nu
faptul că erau portrete de familie este important, ci faptul că reprezentau un grup
compact ai seniorilor timpului, simbolul unei clase care era tot atât de reprezentivă
pentru contemporani precum voievodul însuşe29
Să reamintim că toate mărturiile descrise mai sus au fost destinate unui lăcaş de
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cult. Fondarea unei biserici nu reflectă numai posibilităţile economice, poziţia socială
a ctitorilor, mărimea orgoliilor, prestigiu, ambiţii, dar şi expresia religiozităţii
individuale, iar înţelegerea relaţiei dintre uman şi divin este de o importanţă
fundamentală pentru că ne oferă o cale de a descifra lumea religioasă a oamenilor din
trecut. care adesea reflectă realităţi sociale semnificative, imaginea votivă individuală
sau de grup oferind o posibilitate specială de comunicare cu sacrul. Maria Crăciun
reconstituia universul religios al elitei deţinătoare de pămănt din Moldova medievală,
contextul social al experienţei religioase, investigând motivaţiile acestora în momentul
în care se lansau în construcţia şi dotarea de lăcaşuri, portretul votiv prezentând o
problematică imaginativă diferită de alte tipuri de portrete, aceea a înfăţişării
individului în contextul credinţei 2 30
Motivul prezenţei acestora nu era portretistica, ci dorinţa de a asocia darul cu
persoana care 1-a donat. Operele şi obiectele de artă executate până la începutul
secolului al XIX-lea erau mai toate destinate bisericii şi cultului. Ideea de plăcere
estetică, de delectare senzuală, pe care o legăm astăzi de orice lucrare artistică, era cu
totul străină de pictorul şi sculptorul de atunci. Arta servea ca să înfrumuseţeze casa
lui Dumnezeu, ca s-o facă mai strălucită, mai demnă de menirea ei 23 1 •
În documentele medievale, fondatorii denumesc ctitoria lor a noastră sfântă
"
2
rugă" 32 făcută cu gând bun şi cu inima curată"233 ,"luminată"234, făcută "pentru
"
pomenirea sfântrăposaţilor părinţilor", pentru sănătate şi mântuire" ( . . . şi ne-am ales
"
"
două zile ca să ni se cânte dumnezeiasca liturghie, în toate săptămânile, domniei mele,
joi, iar Doamnei Marina, marţi şi în aceste zile să se dea fraţilor la trapeză câte o cupă
din acest vin . . . Cât vom fi în viaţă, aceasta să ni se cânte pentru sănătatea noastră, iar
după moartea noastră, pentru mântuirea noastră. . .") 235, pentru suflet"236 şi iertarea
"
păcatelor237
Zidirea de mănăstiri, conform glavei 1 1 6 din Îndreptarea legii (Târgovişte,
1 652), era considerată curat lucru, cinstit şi bun"238, "lucru ales şi de cinste, . . . ca un
"
gând frumos"239, ilustrând mentalitatea bizantină şi în general cea creştină de practică
intensă a ctitoriei. Fundaţia pioasă nu trebuia să izvorască din vanitate, iar scopul
transcendental propus, acela al mântuirii se înfăptuia prin înscrierea în pomelnic240•
Ridicarea lăcaşului nu începea până când nu se inspecta şi sfinţea locul, ridicându-se o
cruce. Funcţia acestei rugi" era nu numai aceea de a atrage bunăvoinţa divinităţii, ci
"
şi aceea de comemorare a familiei şi a donatorului24 1
Ctitoria îi dădea dreptul donatorului d e a fi amintit" pentru binele făcut
"
credinţei, iar persoanele particulare au condiţionat donaţia prin pretenţia de a figura în
tablourile sacre, înmormântarea în biserică fiind un privilegiu spiritual242 • Actul de
ctitorire rămâne o expresie a religiozităţii individuale, a responsabilităţii pentru
propria mântuire, a preocupării de sine şi a păstrării memoriei defuncţilor,
comemorarea şi asigurarea păcii eterne a răposaţi1or intrând în atribuţiile familiei 243
Matei Basarab vedea în tradiţia fundaţiilor mănăstireşti oglindindu-se însăşi
cinstea ţerei"244 G. M . Cantacuzino reliefa viziunea modernă a demersului ctitoricesc
"
al voievodului Constantin Brâncoveanu care a depăşit cadrul programului constructiv
al predecesorilor lui: La dânsul, ca şi la prinţii Renaşterii, credinţa este o temă, aş
"
zice un pretext creator şi nu un scop ultim, o rugăciune devenită formă245
Dania nu excludea însă unele contraprestaţii de o anumită natură punându-se în
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discuţie un aşa - numit contract de ctitorie, solemn, în teorie veşnic, prin care neamul
ctitorilor devine un fel patron al lăcaşului întemeiat, cu drept de amestec în
administrare şi datoria de priveghere la buna lui stare"246
Bisericile şi mănăstirile au impus comanditarilor un efort financiar sporit, iar
în realizarea lor se urmărea atingerea limitelor superioare de performanţă posibile în
momentul edificării lor, realizate prin angajarea unor echipe de meşteri de înaltă
cal(fica re (pietrari, zidari, lemnari, zugravi), prin folosirea unor materiale de
con.'ilrucţie de bună calitate. Asemenea demersuri au determinat construirea unor
adevărate opere arhitectonice cu personalitate artistică proprie, ce reflectau gustul,
dorinţele şi posibilităţile respectivului ctitor
în ultimă instanţă
mentalitatea
47
2
grupului social din care făcea parte , arhitectura ca şi pictura oferindu-le
posibilitatea de a exprima atât continuitatea cât şi ruptura cu tradiţia.
Arhitectul nu a rezolvat numai funcţia unei geometrii spaţiale condiţionate, ci şi
anumite cerinţe morale, aspiraţii la armonie şi frumuseţe"248
Dispoziţia edificiului rămâne cu totul tradiţională, căci această structură care
detineşte în mod clar însuşi sensul şi direcţia de dezvoltare a monumentului păstrează
ca principiu de bază împărţirea transversală a spaţiului în pronaos, naos şi altar,
împărţire specifică cultului ortodox. Faţada este compusă din ornamente şi profile ce
pot ti , întocmai ca o piesă de veşmânt, detaşate şi expuse separat, continuând să-şi
menţină individualitatea şi integralitatea lor materială.
Aceste realităţi culturale exprimate mai ales de formula majoră a timpului,
arhitectura
se înserau coerent, reprezentând-o fidel, într-o societate cu structuri
mentale sensibil deschise către înnoire, moştenind o lărgime de orizonturi înaugurată
în veacul al XVII-lea. Adevărate realizări cu valoare sociologică, acestea poartă tenta
unei diversităţi de soluţii la nivelul planimetriei (navă şi triconc), dar şi al detaliului, a
asimilărilor influenţelor străine, subsumabile însă unei unităţi. Diferitele consemnări
ale epocii mărturisesc un tip de coexistenţă între noutate şi tradiţie, stabilit, de data
aceasta, mai mult pe " verticală": acum noul, elementul important, poleieşte
"acoperişul " şi fasonează detaliile " ornamentelor", dar substructura interioară a
fenomenului cultural păstrează încă nete liniile tradiţiei249
Aceste edificii suscită interes din mai multe puncte de vedere: arhitectural
(binomul locuinţă biserică de curte), juridic (existenţa bisericilor particulare şi
folosirea normelor "dreptului ctitoricesc " până în secolul al XIX-lea) şi nu în ultimul
rând a gradului de civilizaţie (prezenţa meşterilor constructori, arhitecţi, a pictorilor şi
ambianţa artistică din care făceau parte).
O menţiune aparte o constituie lăcaşele din satele Fâstâci, Buhăieşti şi
Mălăieşti. Acestea trebuie analizate în cadrul relaţiei Locuinţă (conac) - biserică de
curte, deoarece toate edificiile mai sus-menţionate
cu excepţia bisericii din satul
Văleni (c. Pădureni), ctitorie de obşte făceau parte dintr-un ansamblu, acela al
reşedinţei ctitorului, construit pe domeniul cel mai important dintre multele posesiuni.
Locuinţa din ansamblurile mănăstirilor, în această noţiune incluzând atât casa
domnească destinată special primirii ctitorului sau altor oaspeţi aleşi, cât şi stăreţia
sau casa egumenească, precum şi alte elemente, precum trapeza sau sala de mese,
baia şi chiliile, au fost considerate similare uneori curţilor domneşti25° Fondarea unei
biserici era în egală masură un act politic şi o manifestare religioasă25 1
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Biserica de la Fâstâci ilustrează ultimile năzuinţe ale unei concepţii de stat,
susţinută de o anumită etică, ctitoria domnească a voievodului Mihai Racoviţă Cehan
oglindind o anumită ideologie prin crearea unui spaţiu aulic252 în cadrul ansamblului
monastic.
Pe de altă parte, "casăle şi besearica de piatră şi ograda de bolovani ciau făcut
măria sa . . . " în satul Olăneştii din ţinutul Vasluiului, reşedinţa sa, precum şi biserica
Sf Mihail din satul Fereşti care iaste făcută de răposaţi strămoşi dumnealor a
"
Răcoviţeştilor" (ante 1 6 I 8i53 şi a locuinţei aferente, ar fi putut oferi imaginea unui
ansamblu de arhitectu�ă civilă şi ecleziastică, a nivelului de civilizaţie la începutul
veacului al XVIII-lea. In cazul reşedinţei de la Olăneşti, este vorba de o curte întărită
(locuinţă şi biserică de curte de piatră), tradiţie care va menţine până la sfârşitul
secolului al XIX-lea (a se vedea, curtea lui Dimitrie Castroian de la Budeşti sau a lui
Nicolae Dimachi Arghiropol de la Gugeşti), a unei biserici fortificate, cu funcţie de
apărare, de retragere în caz de asediu.
Răzvan Theodorescu constata în Moldova absenţa unei tradiţii imediate şi
majore, comparabile cu arta brâncovenească, fapt care a făcut ca acţiunea ctitoricească
princiară să fie extrem de palidă. Totuşi, biserica de la Fâstâci construită de voievodul
Mihai Racoviţă, chiar dacă stă sub semnul limpede al Ţării Româneşti, rămâne o
realizare artistică valoroasă care întrece pe cele ale ve.acului al XVIII-lea, precum
bisericile Sf Samoil şi Precista din Focşani, cu care a fost comparată.
Cercetătorul arăta că singura tradiţie stilistică importantă în această zonă a fost
aceea a unui baroc de sorginte străină, italo-polon, introdus cu o jumătate de veac
înainte de 1 700 de ctitoria domnească ieşeană a lui Vasile Lupu de la Golia şi care a
fost repede autohtonizat în forme de liniştită armonie" Această tradiţie longevivă se
"
regăseşte în detaliile ce articulau faţadele edificiilor de secol XVIII din Iaşi şi din
unele colţuri ale Moldovei, cu panouri decorative adâncite, arce de acoladă, console,
frontoane, pilaştri cu capiteluri, ce vor continua cu o formulă neoclasică perfect
sincronă cu restul Europei, regăsită şi la arhitecturi rezidenţiale moldoveneşti. Acest
aspect, fără legături cu moştenirea locală medievală era cultivat acum în ctitoriile
Moldovei care, cu puţine excepţii, aparţineau boierimii mari şi mijlocii, o boierime
puternică, unitară, democratică, expresie a unui adevărat boierism moldovenesc"254 •
"
Reflectare a unei civilizaţii tăcute, la adăpostul acoperişului de şindrilă"255 ,
"
modestă, dar cu elemente de monumentalitate, biserica Adormirea din satul Buhăieşti
aminteşte de tipul locuinţei ţărăneşti cu pridvor, care deosebeşte locuinţa românească
de cea săsească sau ungurească. Locuinţa ţărănească trebuie studiată în mod solidar cu
LUată gospodăria ei, care este ca o mică fermă completă şi izolată: La noi, românul
"
nostru. sărac ori bogat, îşi păstrează casa numai ca loc de odihnă, iar casele de boieri
nu sunt decât case ţărăneşti mai evoluate256 Afirmaţia de mai sus pune în discuţie
originea, planimetria, materialele de construcţie ale locuinţei boiereşti în comparaţie
cu cea ţărănească.
Tereza Sinigalia afirmă că locuinţa boierească, fie ea conac sau casă de oraş şi,
"
mai puţin palat, "nu şi-ar avea originea în soluţiile planimetrice şi volumetrice ale
�·asei ţărăneşti" şi că, asemenea afirmaţii duc la grave falsificări de interpretare a
mentalului unei epoci, extrem de păgubitoare pentru înţelegerea corectă a fenomenului
arhitectural însuşi. Proprietatea şi implicita superioritate socială, conferită şi intărită
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cel mai adesea de funcţie, îl obligau moralmente, pe boier să se diferenţieze de restul
locuitorilor satului257
Sondajele arheologice, precum şi documentele de arhivă ar putea aduce lumină
în această chestiune. Dăm un exemplu, considerăm edificator, în acest sens, a unui
document din anul 1 786, care oferă imaginea nivelului de civilizaţie a curţii uni boier
de rang mijlociu spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, şi anume a biv vei şetrarului
Ştefan Caracaş de la Buhăieşti -Vultureşti258 •
În anul 1 786 iulie 1 6, biv vei şetrarul 259 Ştefan Caracaş, chemat în judecată, se
învoia să vândă moşia Buhăieşti vei logofătului Theodor Balş. Pentru stabilirea valorii
acesteia, la 9 septembrie 1 786, stolnicul Arghire Cuza şi medelnicerul Ioniţă Ene,
evaluează moara şi acaretele făcute de Caracaş pe moşie. La curte fuseseră construite:
o casă în care şedea şetrarul Caracaş (25 lei), o altă casă şi cu poiană ( 1 5 lei), o casă
mai la deal, nouă "despodită" şi cu o poartă mică ( 1 0 lei), o şură de nuiele îngrădită
împrejur ( 1 5 lei), un grajd de nuiele (5 lei), o pivniţă nouă, pardosită cu scânduri de
stejar şi un şopron deasupra ei (70 de lei), un târnaţ pentru stupi ( 1 0 lei), o şură de
nuiele îngrădită împrejur ( 1 5 lei), un grajd de nuiele (5 lei); ograda era de nuiele şi
poarta de răzlogi (8 lei), valoarea totală fiind de 1 . 1 93 lei, incluzând şi moara ( 1 .000
lei )". cu două pietre, două perechi de roate, cu casa ei, cu lăptoacele, iazul şi o gârlă
săpată şi cu toate cele trebuincioase pentru mori 260•
"
Un alt document din anul 1 832, se referă la "acareturili boiereşti "a vornicesei
Ralu Cuza din satul Dobrosloveşti - Zăpodeni . , ce sântu în proastă stari" şi care erau
acoperite cu stu/61 Din păcate nu cunoaştem planul acestor categorii de locuinţe,
începând cu cele ţărăneşti de lemn, care au jucat un rol esenţial în ansamblul vieţii
româneşti ca şi a celor intermediare, edificii care ar da măsura evoluţiei curţii către
reşedinţa de agrement262
Răzvan Theodorescu, analizând fenomenul arhitecturii din veacul al XVIII-lea,
afirma că "fenomenul acesta prin care curţi, locuinţe şi lăcaşuri- capele sunt scoase
dintr-un circuit urban propriu-zis, din atingerea cu masa mare a supuşilor, fiind duse
îndeobşte în jurul oraşelor capitale sau a unor centre mai însemnate, într-o directă
legătură cu o natură tot mai apreciată de ctitori, arhitecţi, literaţi, devine un fenomen
românesc"263
Deschiderile artei brâncoveneşti, găsite în zona morfologiilor şi a
decorativismului arhitectonic, li se alătură cele ţinând de funcţionalitatea arhitecturii
civile; duse la consecinţa numită "arhitectură rezidenţială", ce implică soluţii
planimetrice, ornamentale şi peisagistice de-a dreptul moderne prin confortul şi
satisfacţiile estetice pe care le implică (a se vedea conacul de la Budeşti sau A vereşti,
de exemplu)264
Bisericile de curte, mai puţin cea din satul Văleni-Pădureni, construită de
economul Sava Bălţatu şi de către obşte, erau construite în preajma locuinţei boiereşti.
Astăzi stau mărturie conacele de la Mălăieşti (azi spital), Budeşti, în ruină (Pl. IX.7-8),
Rediu - Galian (azi şcoală), A vereşti, (Pl. XV. 5-7), Arsura (azi, locuinţă particulară),
casa lui Zaharia Satir din Huşi (azi, casă parohială). Celelalte au dispărut cu timpul,
precum casa lui Ştefan Caracaş, a spătarului Ştefan Angheluţă din Vaslui (strada
Berzelor) şi cea din Chiţoc, a familiei Negroponte (Fruntişeni),precum şi a lui Scarlat
Creţu din satul Mânzaţi-Răzeşi.
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Din actul de moştenire, autentificat de Tribunalul Iaşi în august 1 930, putem
constata cum arăta curtea lui Dimitrie Castroian de la Budeşti, conac moştenit de fiica
sa. Eleonora Yolenti : conacul (Pl. IX. 7-8) era situat pe un tăpşan cu o suprafaţă de 30
ha. cu vedere către Valea Lohanului până la Târzii.
D. Castroian a adus meşteri străini care au amenajat grădina pe verticală, în
trepte taluzate cu piatră, cu casă de apă ce colecta toate apele din Dealul Cerului. cu un
havuz in fata casei şi un mic iaz, totul în mijocul unei plantaţii de castani, înconjurată
de un gard înalt şi o poartă dublă, "ca la cetate"
Acesta deţinea, de asemenea, o casă la Iaşi, cumpărată de la caimacamul Teodor
Balş unde vor locui Eleonora şi soţul ei, Nicolae Yolenti, magistrat şi poet, Maria
(Titica) Varlam şi Elena - Ninette Scully Logothetti, nepoatele ctitorului265 •
Studiul de faţă nu-şi propune prezentarea detailată a fiecăruia dintre
monumentele susceptibile să facă parte dintr-un viitor capitol de istorie a arhitecturii
c i v i le. ci doar să puncteze câteva aspecte şi să semnalizeze prezenţa acestora în arealul
sus - amintit.
În ceea ce priveşte meşterii aduşi de către comanditar în vederea realizării atât a
ctitoriilor cât şi a locuinţei acestora se impun câteva observaţii: dacă în privinţa
meşterilor dulgheri ce au durat biserica Adormirea din Buhăieşti, nu sunt îndoieli, ei
aparţinând arealului din zona Moldovei, poate chiar locali sau din zona Bacăului,
având în vedere că biserica lui Ştefan Caracaş ( 1 798) prezintă similitudini în ceea ce
priveşte repertoriul omarnental (dinţi de lup, ocniţe, rozeta solară, etc.) şi sistem de
boltire cu biserica Sf Nicolae din satul Ţibăneştii Buhlii, c. Băceşti ( 1 790), durată de
meşterii teslari Gheorghe şi Savin Năforniţ, Ion şi Mihale2 66, meşterii constructori de
la Fâstâci au fost fie moldoveni, sau, poate aduşi din Ţara Românească.
În secolul al XIX-lea constatăm tot mai des prezenţa unor arhitecţi străini, ce
practicau meşteşugul "arhitectoniei şi al inginerlâcului", precum Oscar Benisi267 , venit
poate din Cernăuţi sau din ambianţa austriacă, cel care proiectase şi secţia de chirurgie
a spitalului din Bârlad, fondată de Constantin şi Aglae Corbu în stil rundbogen-ului
german. a zidarilor italieni, veniţi la chemarea regelui Carol 1 după anul 1 870 din
provincia Friuli -Venezia - Giulia268 (care făcea parte din vechea provincie Udine),
prezenţi în satul Arsura, sau, din Forgaria269, precum Lorenzo Collavini, antreprenor
stabilit în Huşi. La aceştia se adăugau pietrarii şi mozaicarii care realizau monumente
funerare şi pisanii. exemple fiind C. Scutari şi Tito Carnbi prezenţi la Mirceşti
(c.Tăcuta). Iosef Yeţaţi, venit din Bucovina (Rădăuţi) a fost cel care a construit
biserica din Pogoneşti, şi, poate chiar de la Budeşti, deşi din punct de vedere al
planimetriei. lăcaşul de la Budeşti este aproape identic cu biserica Adormirea din
Vaslui. iar acestea din urmă poate au fost proiectate de arhitectul oraşului la vremea
aceea ( 1 860), al cărui nume nu-l cunoaştem.
Î n anul 1 856, arhitectul oraşului Bârlad care era 1. Lorenzo270, iar la 1 860, la
Vaslui, exista un arhitect care rezolva problemele edilitare ale târgului pe baza unui
.,plan bine chibzuit" Desigur, Ştefan Angheluţă a apelat probabil la arhitectul oraşului
în vederea întocmirii proiectelor celor două ctitorii. Din păcate, nu putem preciza
numele acestuia, plastica arhitecturală ne duce cu gândul, mai degrabă spre arnbianţa
rus ă .
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Biserica S.f Împăraţi din satul Mălăieşti, unică în Eparhia Huşilor, construită în
stil romantic. impresionează prin acuarateţea realizării tehnice. Ea se datorează
meşterilor aduşi de la Cernăuţi. familiarizaţi cu tehnica şi repertoriul omarnental al
arhitecturii europene, în speţă cea germană271 • Călătoriile pe care le-au făcut atât C.
Corbu cât şi D. Castroian i-au pus în contact cu stilurile europene, poziţia socială şi
deschiderea spre Europa au avut un cuvânt decisiv în alegerea proiectului acestor
lăcaşe. mai ales în cazul Mălăieştilor.
Fundaţiile religioase menţionate aduc în discuţie problema ctitoriilor aflate în
stăpânirea particulară a fondatorilor sau a altor persoane, prin moştenire sau
înstrăinare. dovedind că această problemă se pune în mod excepţional chiar la finele
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Ctitoriile domneşti au o
situaţie clară: ele ies din proprietatea domnească şi devin proprietate mănăstirească şi
bisericească. subiect de drept, reprezentând cea mai înaltă treaptă de autonomie a
ctitoriei faţă de întemeietorul ei 272
Un fapt demn de remarcat este că întâlnim acte de ctitorie colectivă ( Văleni
Ptidureni), atribuite unei categorii sociale ca grup - negustori (biserica Sf Nicolae
Huşi, Adormirea Vaslui ), dar mai ales în interiorul aceleiaşi familii (soţ - soţie,
copii, fraţi), precum bisericile de la Buhăieşti, Mirceşti, Arsura. Acest fapt ilustrează
sensul apartenenţei la un . , neam ", la un lanţ de ascendenţi şi chiar de descendenţi
faţâ de care ai o datorie sacră de împlinit. În acest sens ctitoria se moşteneşte,
obligaţia faţă de ea se permanentizează timp de generaţii, ca şi drepturile ce decurg
din îndeplinirea obligaţiilol 73

Biserica Naşterea Maicii Domnului din satul Chiţoc, construită între anii 1 8521 855 de către Ştefan Angheluţă, a devenit biserică parohială, intrând în proprietatea
locuitorilor, abia 1n anul 1 895, cu toate că se afla pe moşia lui Spiru Topale274 , iar
biserica S.f Dumitru din satul Budeşti, ctitoria lui Dimitrie Castroian era menţionată ca
particulară, conform documentelor de arhivă, şi între anii 1 907- 1 908275
În lucrarea consacrată "primitivilor" artei româneşti, Andrei Cornea afirma
că, în principiu, numărul de biserici ridicate poate da indicaţii asupra numărului de
76
portreTe votive realizate în epoca respectivă2
Catagrafiile menţionează aceste
mârturii, unele dispărute astăzi. precum portretul ieroschimonahului Iorest, ctitorul
77
bisericii Naşterea Maicii Domnului a schitului Rafaila2 , dar trebuie să fim
circumspecţi, deoarece portretul votiv este rodul, e drept, al unei comenzi sociale, dar
şi rezultatul unei viziuni culturale.
Comanda socială a introdus în arhitectura ecleziastică, ceea ce Titu Maiorescu
llll/llea o "formă fără fond " , aceea a picturii de şevalet, iar formulele importate se
văd interpretate de un factor tradiţional: portretul votiv de tradiţie bizantină, pe care
arta medievală românescă l-a cultivat încă din secolul al XIV-lea278
Formula iconografică folosită pentru reprezentarea ctitorilor este simplă, iar
portretele de ctitori din secolele XVIII-XX sunt cel mai adesea reprezentări de un
realism elementar, a cărui limbaj clasic este la fel de direct precum textele
inscripţiilor votive aşezate deasupra portalului bisericilor: majoritatea portrete/ar
reprezintă pe ctitor fomzând o unitate vizuală, împreună cu soţia (cu 1 sau fără copii),
urmând cele două formule iconografice, cu 1 sau fără intercesor.
Cu rare excepţii, prima formulă a fost folosită în Serbia şi în Moldova, iar a
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doua în Bulgaria, Valahia şi Transilvania279
Intercesorul, în cazul nostru a fost prezent, cu siguranţă la Fâstâci, unde
voievodul nu se putea prevala de tradiţie, la biserica Sf Nicolae din Huşi, deoarece
este vorba de ctitoria unor negustori care făceau parte dintr-o corporaţie, strâns legată
prin statut de responsabilităţi religioase, precum şi în portretul economului Sava
Bălţatu, deoarece era un slujitor al bisericii.
Semnul unei noi mentalităţi îl descoperim într-o anumită scenografie -recuzită
(fond. decor. draperie, rotulus-ul cu planul bisericii, mobilier), dar şi în faptul că
pi.ctorul îşi semnează opera.
Personajele sunt reprezentate pe un fond neutru (Buhăieşti), "pinxit vivum", cu
o inscripţie - legendă plasată pe o fâşie plată, de-a latul tabloului sau pe un element
care obligă figura la o existenţă într-un spaţiu aparent real.
Andrei Comea vorbea despre o anumită "duplicitate " artistică, aceea, dintre
realizarea artistică a chipului uman, bazat pe efecte diminuate de clarobscur, grafism
accentuat, o stereotipie a obrazului şi gesturilor, aplatizare , şi redarea cu multă
80
acurateţe şi realism a veşmântului şi mobilieruluP
Înclinaţia spre decorativ era o problemă de alegere estetică, rezultat al unei
direcţii artistice deliberate, portretele fiind în primul rând documente sociale, efectul
unui gust estetic restrâns, pe care publicul l-a impus artistului, expresie a unei
dorinţe, conştientă sau nu, de a se apropia cât mai mult de aspectul " transcendent " al
reprezentării, unele dintre ele fiind menţionate în inventare ca un omagiu faţă de
arborele genealogie al familiei281
Totuşi, se pierde din vedere faptul că portretul votiv avea un rol
282
comemorativ , adresat în mod conştient viitorului, pentru timpul când cel viu nu mai
era în viaţă, iar redarea exactă a feţei umane era fundamentală, valabilă atât pentru
portretele de la Fayoum (sec. II, d.Hr.), cât şi pentru cele din secolul al XX-lea.
Având în vedere locul amplasării, în cazul nostru, în pronaos, se pune problema
dacă aceste portrete au un caracter fune.rar, diferit de cel ctitoricesc283 , deoarece este
ştiut că portretele funerare" sunt frecvente atât în Serbia cât şi în Moldova, dar
"
necunoscute în Bulgaria şi Valahia284 Considerăm că acestea nu au un caracter
funerar, deşi sunt amplasate în ctitoria respectivă potrivit tradiţiei, analiza imaginii
nesusţinând această teorie, chiar dacă portretele lui Ştefan Angheluţă au fost
amenajate de el însuşi în vederea protejării acestora, iar în lucrarea de la biserica din
Chiţoc nu este reprezentat chivotul bisericii.
Această iconografie, care pe de o parte permitea recunoaşterea simbolului
dincolo de imaginea sa, şi pe de altă parte, asigura respectul pentru ierarhie, protocol,
atât de strict reglementate în Imperiul bizantin, a rămas în vigoare cu toate nuanţele
până Ia sfârşitul epocii medievale, în cazul nostru până la 1 937, la Arsura. Chiar dacă,
începând din secolul al XVII-lea, iconografia şi-a pierdut caracterul său strict
obligatoriu, iar ceea ce a constituit forţa unei instituţii nu mai reprezenta decât o
procedură tradiţională, un soi de ceremonia! formal, acest fenomen în vigoare în plin
secol XX dovedeşte cât a fost de necesar oricărei formule de portret de ctitor. Din
acest punct de vedere - oricare ar fi depărtarea în timp şi spaţiu, oricât de evidente ar fi
diferenţele ce despart maiestuoasele portrete bizantine de la San Vitale din Ravenna de
modestele şi stângacele portrete de ctitori din modestele biserici româneşti din Oltenia
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de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, de acelea " de o monotomă uniformitate a
mănăstirilor şi bisericilor din oraşele bulgăreşti din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea" sau de cel de la Arsura - Vaslui ( 1 937) există între acestea o legătură care
nu este cu siguranţă aceea a unui limbaj artistic, ci aceea " a unei semnificaţii, unei
tinalităţi şi a unui simbolism comun. Numai din acest punct de vedere portretele de
ctitori relevă mai explicit decât pictura religioasă rolul lor de martor al culturii,
cuprinzând aspecte variate ale societăţii popoarelor din Sud-Estul european de-a
lungul celor şapte secole"285
Portretele din Oltenia ca şi cele de la biserica Sf Nicolae din Arsura sunt mai
degrabă o manifestare socială cu implicaţii culturale, un dar comun, făcut de
colectivitate, cu valoare de simbol.
Portretele votive reprezintă primele simptome de individualizare din
portretistica noastră bisericească, mai mult decât în rarele, liricele notări peisagistice.
Decorul - de la cel distant, neutru al portretelor medievale sau în tradiţia acestora - la
cel înviorat de prezenţa unei atmosfere umane directe, iar nu prin intermediul strict al
textului religios comentae86, demonstrează caracterul biografic al acestor mărturii, al
prezenţei unei individualităţi, ascunsă sub convenţii şi norme artistice.
Portretul rezultă din interacţiunea a două forţe: artist şi model. În afara
iconarilor şi a pictorilor de biserici, în Ţările Române a activat o pleiadă de artişti ce
au introdus tehnica şi maniera picturală occidentală, aceea a portretului de şevalet
lucrat în tehnica uleiului287 Că s-au format la Viena, în Italia sau la Paris- spunea
Andrei Comea - le-a dat o aparenţă de clasicitate, dar faptul că au lucrat în Principate,
le-a impus o esenţă votivă, rezultatul fiind o investiţie stilistică comandată, cu un
inventar de procedee retorice impuse, caracterizate de un pseudo - primitivism, înţeles
ca o direcţie artistică deliberată288
În anul 1 787, Iordache Venier, "arhizugrav ", veneţian de origine, ajunge
starostele breslei . . zugravilor de subţire " la Bucureşti. În această calitate, el trebuia
să vie pe la toate mănăstirile de obştie, din fiecare judeţ, unde să aibă a drege şi
9
îndrepta chipurile ctitorilor pe unde vor fi stricate "28 , fapt ce arată că numărul de
portrete votive era destul de mare, iar artistul a intrat în contact cu aceste mărturii de
artă românească, chiar dacă unele erau rodul unor artişti străini.
Dintre portretele menţionate mai sus, o atenţie deosebită o merită cel de la
biserica din satul Buhăieşti şi cele două ale spătarului Ştefan Angheluţă de la Chiţoc
şi Ba/mari. Nu punem în discuţie, aşa cum ar fi trebuit, portretul votiv al lui Mihai
Vodă Racoviţă de la Biserica Sf Ilie din Fâstâci, deoarece nu avem nici o mărturie în
acest sens. Nu putem şti dacă zugravul care a realizat pictura murală a fost român
sau grec. Astăzi. la Fâstâci, există patru icoane împărăteşti, tempera pe lemn, care
aparţin secolului al XV/li-lea, de factură greacă, mărturii a activităţii unui iconar
grec care a activat în această zonă şi nu numai290
Trebuie avut în vedere că analiza oricărei mărturii de artă plastică trebuie
făcută în corelaţie cu ansamblul din care făcea parte, dar, intrevenţiile ulterioare nu
mai permit o astfel de analiză, cel puţin în cazul portretului lui Ştefan Caracaş şi al
soţiei sale Ecaterina, pictat ante 1 798. Considerăm că autorul anonim al portretului
era şi iconar nu numai "portretar în oloi" şi că era român. Bun portretist, dar şi
cunoscător al tehnicii, el dovedea un talent artistic remarcabil, de la punerea în
-

..
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pagină. poziţia contrapposto a Ecaterinei, acurateţea detaliilor veşmintelor şi până la
annonia cromatică. Nu ştim dacă el a fost autorul care a pictat şi tâmpla lăcaşului,
cea actuală fiind din secolul al XIX-lea ( 1 859), pictată cu cheltuiala Soltanei Boteanu,
cf sinodicului bisericii. Astăzi există doar o icoană reprezentând pe Sf Gheorghe
omorând balaurul, tempera pe lemn, secol XVJII (din păcate refăcută), care pare a fi
realizată de acelaşi autor.
În ceea ce priveşte pe V. Siffert, autorul lucrărilor de la Chiţoc şi Bahnari,
pictor de formaţie academică, familiariazat cu arta europeană, cu nimic mai prejos
decât Anton Chladek, J. Schoefft, Mihail Toepler sau Giovanni Schiavoni, nu ştim de
unde a venit şi cât a stat în Moldova. Dacă lucrarea aflată astăzi la Bahnari dovedeşte
stângăcii de perspectivă (lucrare, care poate a fost pictată de un Gheorghe zugrav
consemnat în sinodicul bisericii din anul 1 88 1 , despre care care nu ştim dacă era
frescar sau iconar), cea de la Chiţoc poate sta în galeria naţională de artă, alături de
lucrări precum Portret de femeie în albastru de Anton Chladek, portretul Zincăi
Samurcaş sau al Caterinei Ghica, autor: J. Schoefft, a lui Ion Manu şi Scarlat
Mic/eseu, pictate de artişti anonimi, veniţi din aceeaşi ambianţă europeană291

Portretul votiv constituie un document privind costumul de epocă, considerat
tiind un punct de plecare al nevoilor, dar şi al esteticii, un dat, un întreg al înfăţişării
exterioare a unui individ şi a comunităţii din care face parte. Această comunitate şi-a
impus gustul, idealul comun la care individul şi-a impus sau nu amprenta propriei
personalităţi "292 •
"Secolul al XVIII-lea ne apare ca un veac de aur fără legătură cu lumea
apusului, încremenit în tipare de costum orientale, nemaiputând respira decât prin
porii Ţarigradului"293, conform relatării lui Charles Joseph Lamoral, principe de
Ligne294 Acest secol, care nu a impus aproape nimic cu desăvârşire nou în materie de
îmbrăcăminte, deoarece costumul turcesc era de mult cunoscut în Ţările Române, iar
"veşmântul din Principate nu a oferit nici un fel de prefaceri hotărâtoare până după
1 750, el rămânând egal cu el însuşi şi aidoma cu cel din Constantinopol"295
Dar costumul şi coafa femeilor noastre, dintre anii 1 700- 1720, erau cu mult mai
diverse decât le pot descrie sau surprinde condeieile florentinului Antonio Maria De!
Chiaro, Sr. A. de La Motraye, E. H. von Weismantell sau Von Driesch, călători ce au
trecut prin Muntenia sau Moldova.
Poate că Ana Racoviţă ni se înfăţişa, precum o Doamnă română, din culegerile
lui Feriol, de o mare eleganţă vestimentară, îmbrăcată într-o ghiordie, cu flori de fir în
ţesătura scumpă, tivită cu blană de samur pe margini, cu mânecile lungi răsucite şi cu
manşetele îmblănite şi ele, ca o haină lungă până în pământ din care se zăresc doar
vârfurile ascuţite ale pantofilor. La gât, ea purta, poate, o salbă, din mai multe şiraguri
de mărgăritar, formând un preţios " guler" la sucna de mătase înflorată şi ea, pe cap
având o " Pelz-Kappe" de zibelină, o pălărie nernţească, la modă încă în acest veac,
împodobită însă cu flori şi pontale de diamanturi şi mărgăritare, încrustate cu
.
2
smaragde ŞI ru b'me 96
.,Un şlic verde cu 9 pontale (ferrets des diamants) mari de diamanturi" comanda
la Ţarigrad cocheta Ana Racoviţă, pentru a se găti cu el pentru nunta cumnatei sale cu
Iordachi Cantacuzino-Deleanu, în iarna anilor 1 708- 1 709, adăugând la somptuoasa
toaletă şi câteva brăţări, tot cu diamante, precum şi un serasâr, a cărui bătătură trebuia
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să fie de aur alb, iar urzeala de mătasa vişinie, fără flori"297 Doamna Moldovei scria
Victoriei Ruset, nevasta lui Scarlatachi Ruset, să-i trimită cele de trebuinţă: "Te
rugăm, cumnată, să spui dumnealui lui Iliaşcu să îngrijească să ne trimită 9 pontale
(agrafe de aur, ascuţite la vârf, împodobite cu diamante sau mărgăritare toate cu
diamante bune, care însă să fie mai mari decât acelea ce am pus la calpacuf98 (căciulă)
nostru cel verde. Să caute să fie de-o astfel de mărime, încât să ajungă 9 pentru un
calpac, şi nu 13,
pentru brăţarele cu diamant. Pe lângă acestea să ne mai trimită
domnia sa şi un serair, a cărui bătătură să fie de aur alb, iar urzeala de mătase vişinie,
dar fără flori. Să ne mai trimeată şi un serasir alb (ţesătură scumpă de fir alb întreţesut
cu aur. una dintre cele mai de preţ stofe asiatice, lucrată de la capăt la altul numai din
fir pe fond alb; era dus iniţial din Orient (sec. XV) apoi din ltalia)399, la fel ca cel adus
lui arhon vistier. . . să ne caute mărgăritar subţire, alb, bun, ca acela pe care ni 1-a adus
Hurmuz300
Prin anii 1 750 apar cuşmele, antereele; ghiordiile sunt înlocuite cu benişele, iar
sucnele cedează locul rochiilor orientale. Ia amploare comerţul lipscan, cel din Lyon,
Viena. Veneţia, Damasc, Cairo, Târnovo, care marchează în îmbrăcămintea
românească un declin al stofelor strălucitoare de aur, al brocarturilor şi serasâruri-lor,
al camhăi şi adamascăi
a scumpelor ţesături orientale de mătase şi catifea,
menţinându-se doar belacoazele veneţiene şi damascul. Conteşul se păstrează; apar
ghermesutul, şamalageaua, aproape tot atât de costisitoare ca şi vechile stofe şi
· JO I
postav un
După 1760, elegantele vremii erau înveşmântate în rochii viu colorate de atlaz,
cu flori de fir cu şatrange sau în rochii de belacoză şi ghermesut ori de şam.alagea
încinse pe miljoc cu centuri de fir încheiate cu paftale de aur stropite cu diamanturi,
peste care îşi pun anteree, asortate la culoare şi flori. Pe deasupra ele îmbracă giubele
de atlaz sau de stofe, cu blănuri " Kurki" sau cacom, şi tivilichii înflorite şi îmblănite
cu sângeap sau cu veveriţă302 ; rochiile se disting prin portul paftalelor rotunde şi mari,
de argint, prin care se închid centurile sau colanurile şi prin misadele foarte late de
cacom cu care sunt căptuşite pe de-a întregul şi capoatele şi reverele lor. Sunt de
remarcat, de asemenea, antereele bărbaţilor, cu brâiele înnodate în faţă şi benişele de
taftă îmblănite şi ele cu samur, care le acoperă, lăsând să se întrevadă doar materialul
vărgat sau înfiorat al hainei interioare303
Pe la 1 776, Abatele Domenico Sestini, trecător pe la curtea lui Alexandru
Ipsilanti, în 1 779- 1780, precum şi Raicevich în Osservazioni sulla Valachia e
"
Moldavia", tipărită la Neapole în 1 788, apoi Andreas Wolf, medicul mitropolitului
Stamate. vor descrie costumul atât din Moldova cât şi în Muntenia: boierii erau
îmbrăcaţi în dulame şi anteriii de sevai cu flori de fir sau în scumpe giubele de aur,
"
lucrate din altân (altenbas) şi blănite cu samur dar şi din catifele albastre sau din
enghiur salisî, căptuşite cu husain alb şi blănite cu guşi de Mosc sau sîngeap, cu haine
din postav melir sau din ghermesut - şam sadea şi ghermesut sevai"304•
Costumul Catrinei Caracaş este oriental, asemenea celor purtate de jupânesele
grecoaice îmbrăcate după moda Ţarigradului305 , ca al jupânesei cu cauc împodobit cu
fu/ii de diamante, pictată într-un tablou aflat la Muzeul de Artă Bucureşti306, cu nimic
mai prejos decât costumul Doamnei Moldovei, Ecaterina Ipsilanti din tabloul votiv
de la Mărcuţa (Bucureşti) sau a aceluia reprodus după Langlume307 • La Bucureşti, Iaşi,
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ca şi la Buhăieşti, se dovedea a ti aceeaşi rafinată bogăţie de stofe înflorate, aceeaşi
risipă, care uluia pe străini, dar asemănătoare cu cele purtate de categoria socială pe
care o reprezentau308 , ca ale boierilor din anul 1 798, surprinşi de Gheorghe şi
Alexandru Asachi în gravurile aflate la Cabinetul de stampe al Academiei309 Ştefan
Caracaş are costumaţia unui boier moldovean asemenea celui din stampa nemţească
în culori a lui Haquet, de pe la 1 790, cu antereu roşu, feregea verde cu mânecile până
la cot, îmblănită pe margini, cu ceacşiri şi iminei galbeni, papuci roşii3 1 0 dar, ne duce
cu gândul şi la autoportretul lui Nicolae Polcovnicul, realizat în preajma anul 1 8003 1 1
Prezentăm o foaie de zestre din 1 0 februarie 1 799 a Mariei, "fiica jupânului
Damiean" foaie ce ilustrează moda în acea vreme, unele dintre piese de veşmânt vor
ti fost. poate, şi în garderoba Ecaterinei Caracaş, o elegantă şi frumoasă a sfârşitului
de veac al XVIII-lea: "un rînd de haine de sevaiu cu flori de fir, îmblănite cu sîngeap
negru: 1 rînd de haine de vară, binişu de atlaz sadea, dezblănit şi rochiea de alesătură;
1 rând de haine, binişu de maltez îndoit, îmblănit cu singiap negru şi rochiea de şarnu
îndoit: 1 s<.:urteică de ghermesut îmblănită cu singiap negru; una rochie de şamu mai
ponosită: 1 rochie de alagea cu mătase: 1 păreiche cercei de aur cu câte şapte picioare
cu mărgăritari mare; un inel de aur cu un diemant şi cu doao robineţe; 1 păreiche
paftale de argintu poleite şi cu colanu' lor de şireturi bune; 1 bohcea de imenele de
încinsu; 1 zăbradnic cu orbote de pieptu; 4 cămăşi fomeieşti cu piepţi şi cu mânecile
de borangicu"3 1 2 Moda feminină a rămas aproape neschimbată între anii 1 780
l 8 1 1 3 u iar cea masculină până târziu, prin anii 1 860- 1 870, când va coexista cu cea
europeană.
C Sion, vorbea de "anteroaşele şi giubeluţile"3 14 purtate de contemporanii săi,
care se mai purtau încă în anul anul 1 867, "caplanisite cu mătăsărie, iar nu cu blană",
ca şi caţaveicile "blănite" sau "disblănite"şi chingile cu pafta de argint - după cum
reiese din testamentul protoiereului Ioan Ghinea din anul 1 867 ianuarie 25 3 1 5
Vestimentaţia caracteristică secolului al XIX-lea, ce înscrie Ţările Române în
com:ertul european al modei, este adoptată, cu mai mult curaj, de prin 1 830 şi ţine
până în 1916, iar ceea ce purtau marii boieri altădată devine acum apanajul
negustorilor şi meseriaşilor mărunţi, stare de lucru ce se va întinde până la anul 1 860,
când pe� n:u î�treg v �acu� - m
uţin spătarul Ştefan Angheluţă - bărbaţilor le sunt
F
caractenstice tracul ŞI redmgota· 1
-

�

La începutul secolului moda feminină oscila între Orient şi Occident: se purta
rochia cu mânecile strâmte la umeri şi mâini ( 1 837- 1 848); bufante la cot ( 1 837- 1 848),
a gigot sau trei sferturi, evazându-se spre mână (1 850- 1 880). Fusta cloche e lungă,
susţinută de mai multe jupoane, bogată în cu te. Intre 1 850- 1 860, apare crinolina
(malacoff-ul), iar rochia cu tumure, cu mânecile pagode, trei sferturi, variind în
mărime, se menţine până la sfârşitul secolului3 1 7
În ceea ce priveşte tipul de coafură, în perioada 1 837- 1 840, părul se purta cu
una sau două cărări ce repartizau părul de o parte şi de alta a feţei, cu bogaţi cârlionţi a
1 'anglaises (în dreptul urechilor), iar restul strângându-se într-un coc la spate şi care se
numea "coafură a la Sevigne"; între 1 840- 1 870, părul lins, cu un coc la spate şi cărare
pe mijloc; 1 870- 1 880, părul pieptănat spre spate, unde se strâng şi cârlionţii, ascunşi
de bonete3 1 8
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Legaţi de o serie de demnităţi şi ranguri, bărbaţii aveau responsabilităţi sociale
care obligau şi, de aceea, trebuiau să se exprime mai tradiţionalist în costum. Chiar
dacă Ştefan Angheluţă ( 1 799-1876) a fost primul primar al Vasluiului, luptând pentru
emancipare, purta încă în anul 1861, antereu şi feregea. De asemenea, biv vei aga
Nicolae Greceanu, ctitorul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena (182 7-1830) din
satul Simila (c. Zorleni), deşi avea curtea boierească amenajată "evropeneşte " cu
grădini cu .,boscheturi de felurite flori, de portocali şi de alămâi, restul de pomi
roditori, plopi stejari şi fagi " şi cu un canal unde se plimbau vaporaşe de agrement,
îşi primea musafirii, cu ocazia hramului bisericii, îmbrăcat "în antereu de cutnie, cu
tac/it, cu fermenea şi cu işlicul în cap l/9
Fost-a această aplecare spre fast şi ceremonia! a secolului fanariot (şi a celui
"
următor, n. n.) se întreba R. Theodorescu doar o prelungire a celei din veacul
precedent, doar o baroc - târzie nevoie de compensaţie pentru o existenţă precară,
presărată de umilinţe şi perpetuă ameninţare a celor puternici din partea puternicului
Stambul ? Căci ce era în fond şi o parte din valul de bizantinism târziu . . . difuza
prezenţă în tot ce era i magine tradiţională zugrăvită în biserici de sat şi oraş; în
vieţuirea neverosimil de târzie, incongruentă mintal cu noua epocă, a pravilei
bizantine (hrisovul lui Al. Scarlat Ghica din anul 1 768 cuprinzând reglementări de
drept orăşenesc în materie de ctitorie, de spirit aproape burghez, cu referiri însă la
0
legislaţia Bizanţului timpuriu . . . ?"32
S-a afirmat că Moldovenii, chiar de origine rurală, înclină spre mentalitatea
"
boierilor", iar aspectul biografic este cel mai reprezentativ şi cel mai frecvent factor
care afirmă caracterul unitar al formulei portretului de ctitor în întreagă zonă a Sud
Estului european.
Portretul votiv să fie doar un ersatz" acceptabil pentru defularea dorinţelor de
"
autoglorificare ale cell?r care se autoportetizau, doar un transfer al unei sacrcini
sociologice medievale, un rezultat al unei semiologii a bogăţiei" despre care vorbea
"
Al. Gurevici discutând despre categoriile culturii medievale, într-un cadru unde unii
boieri îşi duceau viaţa într-un cadru înnobilat de opere de artă de sorginte
europeană?32 1
Ctitorirea, simbol de statut, stimul pentru mobilitatea socială, evocatoare a
trecutului şi a tradiţiei reflectă semnificativele schimbări din societatea
moldovenească, dorinţa de legitimare evoluează între personal şi social punând în
evidenţă atât resorturile sociale cât şi cele psihologice ale ctitorilor322 , iar arhitectura
"
unei ţări este poate cea mai exactă expresie a istoriei sale şi nimic nu ne dă o intuiţie
mai sigură a trecutului şi o mai autentică cunoştinţă a unui civilizaţii ", spunea G.M.
Cantacuzino323
Dar dincolo de realizarea acestui scop pios (pia causae), concretizat în
realizarea unor monumente de arhitectură cu valoare sociologică sau artistică, ce
ilustrează evoluţia arhitecturii în acest areal, putem vorbi şi de o practică a idealui de
philanthrâpia, care de la Mihai Racoviţă vv, preocupat constant şi oficial să urmeze
pilda înnaintaşilor dreptcredincioşi, a boierilor, negustorilor, a fost practicată până şi
de modestul preot de ţară sau alţi indivizi, precum Miranda Mircaş care dăruia cu
"
limbă de moarte" un val de cânepă pentru Sf. Masă a bisericii din satul Arsura.
În testamentul din 28 mai 1 893, C. Corbu dona moşiile Ciocanii şi Raiu din
...
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judeţul Tutova pentru construirea unei secţii de chirurgie, ca anexă la clădirea
principală a Spitalului Bârlad şi Elena Beldiman. Anexa, la dorinţa ctitorului, trebuia
să poarte inscripţia " Secţiunea hirurgicală, clădită şi dotată de Constantin Corbul şi
soţia sa Aglaia Corbu născută Botez" şi să acorde ajutor preferenţial " bolnavilor de la
moşia Ciocanii şi Raiu" Suma în valoare de 42.000 lei o dona pentru infiinţarea unei
şcoli în Vaslui 324, toate acestea pentru a se ,Jace folositor omentt-ii suferinde şi
ţării" m, precum şi "în amintire că în acel judeţ, datează familia Corbu, de secoli, cu
proprietatea Fucşasca şi Bumbotesci, care odinioară au aparţinut familiei
Corbu . . . " 326
În Darea de seamă a epitropiei Spitalului Bârlad şi Elena Beldiman se arată că
la 9 mai 1 9 1 O s-a pus piatra fundamentală a secţiei de chirurgie, ca anexă la clădirea
principală a Spitalului, după un proiect realizat de arhitectul Oscar Benisi327, iar "în
sala de hirurgie", stipula filantropul, urma a se " aşeza busturile al meu şi al soţiei
mele. făcute de marmură cu inscripţiunea cuvenită" 328 Stroe Belloescu la deschiderea
secţiei de chirurgie " Constantin şi Aglae Corbu" din Bârlad, spunea cuvinte calde
despre donator, numindu-1 " neuitatul şi mare cetăţean român . . . , care a călătorit prin
toată Europa şi care a văzut de aproape multe instituţii de binefacere şi a ştiut să
aleagă pe aceea care ar fi mai folositoare oraşului său"329
Dimitrie Castroian dona la 3 noiembrie 1 858, Şcolii publice de fete din Vaslui,
suma de 30 de galbeni şi cinci stânjeni de lemn; de asemenea, cu ocazia incendiului
din 9 august 1 873, a sprijinit financiar sinistraţii din Huşi cu suma de 1 .200 lei, alături
de alţi filantropi, printre care şi C. Corbu330
Ştefan Angheluţă, primul primul preşedinte al Consilului local din Vaslui, a
înfiinţat o şcoală la Chiţoc ( 1 857), înainte de circulara Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii publice din anul 1 86 1 privind crearea şcolilor publice şi întreţinerea
acestora din bugetul municipalităţii 33 1
Lent sau hotărât gest de sincronizare cu restul culturii europene, ştiinţa îmbinării
tradiţiei cu înnoirea, exprimate de arhitectura religioasă şi rezidenţială sau în pictura
murală, precum şi actele de caritate, exprimau sentimentul cel nou al demnităţii
omului de merit, indiferent de obârşie, a omului care începe a şti să ducă o existenţă
confortabilă şi " civilizată" , în pas cu Europa332 •
În acelaşi timp, aceste fundaţii reflectă unul dintre cele mai interesante şi bogate
sectoare de contact instituţional româna-bizantin, continuat până în secolul al XIX-lea,
acela al " dreptului ctitoricesc, puternic inserat la nivelul religiei, al Euterii de stat, al
moralei individuale, al existenţei sociale şi al patrimoniului familial" 33
"
" Reflex estetic întârziat · sau " opţiune tematică" caracteristică spiritului uman?
"Necuviincioasă orânduială de mândrie şi deşartă răsipă", cum profera Mitropolitul
Gavriil Calimah într-o carte de blestem tipărită în veacul al XVIII-lea sau " spirit de
ieşire din chilie", confonn Nicolae Iorga ?
Dorinţă de legare de trecut, concretizată într-un ataşament estetic, care
manevrează modelele preluate, le interpretează, le îmbibă într-o atmosferă de tradiţie
sau rezultat al unei evoluţii istorice asemănătoare în tot Sud-Estul Europei, până la
un anumit punct, datorate unei tradiţii a cărui rol subsistă atâta timp cât această
.
1ume urmeaza ace1aşz z'dea1 .? 334
Fenomen în aparenţă anacronic, într-a. societate în care se produce o adevărată
�
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răsturnare de concepţii de viaţă şi care evoluează pe toate planurile, portretul de ctitor
în ultima sa fază este ecoul unei realităţi profunde, situată in afara timpului: " el este
rezultatul tradiţiei şi a unei selecţii multiseculare, care stă la baza sentimentului şi
conştiinţei stabilităţii unui popor, exprimând nu numai supravieţuirea trecutului, ci şi
o aclUalitate profundă, o necesitate vitală a continuităţii unei naţiuni"335
Portretul votiv, în plin secol al XX-lea, dovedeşte că transcendentul este o
realitate vie, de care omul ţine într-o mare măsură seama, având credinţa sinceră în
posibilitatea de a atrage îndurarea lui Dumnezeu întru iertarea micilor şi marilor
păcate izvorâte din trăirea cotidiană, politică şi socială, determinându-1 să îi ofere
acestuia bunuri materiale însemnate prin intermediul fundaţiilor pioase în care preoţi
şi călugări să se roage pentru donatori, atât pentru viaţa de aici, dar mai ales pentru
mântuirea de dincolo.
Scopul declarat al bisericii din satul Arsura era potrivit pisaniei ,,păstrarea şi
slăvirea credinţei şi întru amintirea părinţilor noştri, preotul Gheorghe şi Presvitera
Elena", ctitoria fiind realizată cu multă trudă şi osârdie" de doctorul Nicolae Lupu,
"
cu fraţii şi surorile sale, ajutat de "obştea satului Arsura şi de ţara întreagă "
Î n anul 1942, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin Procesul Verbal nr. 4 din
şedinţa din 1 6 septembrie, respingea cererea generalului Florescu de a-şi zugrăvi
"portretul d-sale şi al soţiei în biserica Adormirea Maicii Domnului din Caracal" De
asemenea, avocatului Măinescu i se interzicea " a zugrăvi portretele actualilor
propietari ai conacului, în curtea căruia se afla şi biserica"336, chiar dacă dreptul la
portret era justificat printr-o motivaţie sacră, explicitată prin imagine.
Strădania finală însă, afirma Daniel Barbu, rămâne însă, aceea de a afla dacă
portretul
a fost urma materială a trecerii prin istorie a unei individualităţi " sau numai
"
o structură imaginară" după care se ordonau reprezentările omului. Cel care " poza"
era prizonierul unei " normalităţi" care " trece prin cei mari (actori sau autori) şi se
descoperă devalorizată şi banalizată - în sensul bun al cuvântului - " în repertoriul de
gesturi. imagini şi frânturi de conversaţie al marelui număr" , sau " acolo unde căutam
de obicei specificitatea şi trăsătura individuală, nu descoperim decât formule, norme,
convenţii, oricum foarte puţin din ceea ce poate fi verificat de experienţa nemijlocită a
sensibilului"m
"Anamneze" faţă de o lume trecută şi admirată, târzie reminiscenţă de ev mediu
crepuscular în plin început de modernitate, portretul votiv ilustrează asocierea dintre
ideea de reprezentare a chipului omenesc şi cea de perpetuare a acestuia în veşnicie
prin simpla reproducere într-o materie cu funcţii magice.
Din această asociere rezultă forţa de propulsare a insului în eternitate prin
imagine, iar odată cu aceasta şi a portretului individual33 8
Portretul ca gen artistic s-a bazat pe nevoia puternică a omului de a-şi fixa într
un fel oarecare imaginea pe care singur şi-o face despre sine, nevoie străveche a cărei
dezvoltare va cunoaşte aceleaşi faze ca şi istoria umanităţii, iar aceste documente din
"perioada cea mai obscură, cea mai complexă dar şi cea mai interesantă, de când am
adoptat genurile practicate în Europa" 339 , demonstrează că ideea de donaţie a asigurat
într-adevăr supravieţuirea portretului personae40 , dar a avut în subsidiar dorinţa
omului de a depăşi moartea.
..
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NOTE:

DIR. veacul XVI, A . Moldova, voi. I V , Bucureşti, 1952, p . 1 1 7.
Maria-Ana Musicescu, lntroduction a une hude sur le portrait de fondateur dans
le Sud-Est europeen. Essai de typologie, în RESEE, nr. 211 969, p. 28 1 .
3. Andrei Pănoiu, Pictura votivă din Nordul Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti,
1968.
4. Maria - Ana Musicescu, op. cit., p. 283 - 285, 288.
mijlocul
5. Valentin Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la
secolului al XVIII-lea, Editura Academiei, Bucureşti, 1 980, p. l 54
1 57;
Gheorghe Cronţ, Dreptul de ctitorire în Ţara Românească şi Moldova.
Constituirea şi natura juridică a fundaţiilor din evul mediu, în SMIM, IV, 1 960,
p. 8 1 - 82; Voica Puşcaşu, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara
Românească şi Moldova până la sfârşitul secolului al XV/li-lea, Bucureşti, 2001 ,
p. 50-52, 1 4 1 - 1 59.
6. Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 1 54 - 1 57; Voica Puşcaşu, op. cit., p. 1 94 1 96.
7. Gh. Cronţ, op. cit., p. 83, 88 - 89, 94, 1 12.
8. Ibidem, p. 83 - 84; Valentin Georgescu, op. cit., p. 158 - 1 7 1 .
9. Maria - Ana Musicescu, op. cit., p. 288.
1 O. Daniel Barbu, Preliminarii la o istorie a portretului vechi românesc-însemnări
metodologice în SCIA, tom 38, 1 99 1 , p. 9 - 1 0.
1 L Răzvan Theodorescu, Roumains et Balkaniques dans la civilisation Sud-Est
europeenne, Editura enciclopedică, Bucureşti, 1 999, p. 392.
12. Am început cu portretul voti v d� la biserica Sf Nicolae a m-rii Fâstâci, chiar
dacă a fost refăcut în anul 1977, deoarece monumentul a fost construit în anul
172 1 , fiind unica mărturie din veacul al XVIII-lea, în care era consemnată
1.
2.

prezenţa unui portret votiv. Stadiul cercetărilor la care am ajuns nu mi-a
confirmat prezenţa unor portrete votive în alte edificii din aceeaşi perioadă, dar
acest lucru nu înseamnă că nu au existat.
1 3. Constantin C. Giurescu, Dinu. C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 405.
14. N . Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor
medievale din Moldova, Bucureşti, 1 974, p. 296, 306, nota 32; v. şi Voica Puşcaşu,
op. cit p. 3 1 8 - datează edificiul ante 1 693, plan trilobat, semnalând-o drept
ctitorie domnească (?).
15. Ioan Adam, Rătăcire. Sybaris, Bucureşti, 1 984, p. 70, 36 1 .
16. C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. I, Bucureşti, 1 936p. 525.
..

17. lbidem, p. 52 1 .
1 8. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova.
Sec. XIV-XVJJ, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1 97 1 , p. 43 1 - 432; Gh.
Ghibănescu, Fereştii ( Vaslui). Studiu şi documente, Iaşi, 1 926, p. 94; C. Gane,
up. cit., tabela X, spiţa genelogică a familiei Racoviţă Cehan, întocmită după Gh.
Ghibănescu.

19. Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 1 14- 1 15 : cf. unui pomelnic - triptic, aflat la biserica
de lemn din satul Mirceşti, c. Tăcuta, datat în anul 1 665 de Gh. Ghibănescu, azi,
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la înv. Ştefan Ciudin din satul Tăcuta.

20. Constandin Sion, A rhondologia Moldovei, Editura Minerv�. Bucureşti, 1 973, p.
223, nota 74 (Ştefan Sorin Gorovei); Lucian Valeriu Lefter, Despre originea
neamului Racoviţesc, în revista de cultură Est, serie nouă, nr.5 /2002,
septembrie, p. 49.
2 1 . Gh. Ghibănescu, op. cit. , p . 39 - 40 ( 1 622 mai 9), p . 6 1 - 62 ( 1 637 iulie 1 1 ), p . 8788 ( 1 622 decembrie 24 ).
22. Ibidem. p. 123, 1 25, 1 35.
23. Tezaurul toponimie al României, Moldova, voi. 1, Partea 1 , Editura Academiei,
Bucureşti, 1 99 1 , p. 793 ; azi se află pe terenul locuitorului Ion Cihodaru din satul
Portari.

23: satul Olăşeii sau Olăşeni era pe r.
Şacovăţ, lângă s. Cotic, c. Drăgeşti.
25. Lucian Valeriu Lefter, Un sat dispărut: Olăneştii. Aşezarea şi ctitoria lui Mihai
vodă Racoviţă. Despre originea neamului Racoviţesc, în revista de cultură Est,
serie nouă, nr.5 /2002, septembrie, p. 47, 50 - 52.
26. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 404.
2 7. Ibidem.
2�. C. Sion, op. cit., p. 287; v şi supra 27.
29. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, voi. IX, Mavrocordaţii,
Bucureşti, p. 43 .
30. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 404.
3 1 . Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor,
Editura Academiei, Bucureşti, 1 982, p. 443; v. şi Vasile Drăguţ, Dicţionarul
Enciclopedic de artă medievală românească, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1 976, p. 144.
32. Gh. Cronţ, op. cit., p. 90 - 9 1 .
33. Maria-Ana Musicescu, op. cit, p. 287 289, 292 - 293, 296 - 298 ; Corina
Nicolescu, Arta în epoca lui Ştefan cel Mare, în voi. Cultura moldovenească în
timpul lui Ştefan cel Mare, culegere îngrijită de M. Berza, Editura Academiei,
Bucureşti, 1 964, p. 355 - 360; Idem, Teodora Voinescu, Portretele lui Ştefan cel
Mare în arta epocii sale, p. 463 - 478.
34. A. D. Xenopol, op. cit. , p. 43.
35. C. Gane, op. cit. , p. 522.
36. Paul Păltănea, Familia Doamnei Ana, soţia lui Mihai vodă Racoviţă, în Arhiva
Genealogică, nr. 3 - 4, Iaşi, 1.994, p. 1 33 - 1 34, 137 şi următoarele.
37.
V. supra 28: C. Sion se dovedeşte imprecis în privinţa cronologiei celor trei
domnii ale lui Mihai Racoviţă, totuşi răvilatul sau "răghilatul" cânepii este o
etapă de prelucrare a cânepii, care se putea realiza " pe prispă" în septembrie (mai
degrabă, a anului 1 703 ) , mai puţin în luna iulie, când era prea devreme ( 1 707) sau
decembrie ( Crăciunul anului 1 7 1 5), dacă ar fi să luăm în calcul perioada revenirii
la tronul Moldovei a voievodului Mihai Racoviţă şi a credibilităţii episodului
relatat.
38. Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut. Cinci secole de istorie costumar/
voi. 2, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 97 1 , p. 45, 47; C. Gane, op. cit., p. 522.

24. Yoica Puşcaşu, op. cit., p. 38 1 ; v supra

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACIA MDLDAVIAE MERIDIDNALIS. XXII-XXIV. 2DDI-2DD3

652

Ioan Antonovici, Mănăstirea Floreşti din plasa Simila, judeţul Tutova,
Bucureşti, 1 9 1 6, p. 1 03, 1 09.
40. Voica Puşcaşu, op. cit., p. 1 34, 1 38.
41 . Al. Alexianu, op. cit. , p. 354; camilafcă = potcap acoperit de un văi negru
atârnând pe spate, purtat de călugării ortodocşi în zilele de sărbătoare.
42. 1. Antonovici, op. cit., p. XXII-XXIII.
43. Ibidem, p. 103.
44. Ibidem, p. 1 02.
45. Al. Alexianu, op. cit., p. 60.
46. Ştefan Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVlll românesc, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 990, fig. 22.
47 . C. Gane, op. cit., voi. II, p. 22; Florin Constantiniu, Constantin Mavrocordat,
Editura militară, Bucureşti, 1 985, p. 1 77.
48. A. D. Xenopol, op. cit., p. 88.
49. C. Gane, op. cit., voi. II, p. 23.
50. Ştefan Lemny, op. cit., p. 1 69- 1 7 1 .
5 1 . Ibidem, p. 1 35, fig. 22.
52. C. Gane, op. cit., voi. II, p. 24.
53. A. D. Xenopol, op. cit., p. 78, 84, 1 0 1 .
54. N. Iorga, Istoria Românilor în Chipuri şi Icoane, Craiova, 1 92 1 , p. 2 1 6.
54. Corina Nicolescu, Arta metalelor preţioase în România, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1973, fig. 66, cat. 54.
55. Ibidem, fig. 77 - 78.
57. Acest tablou mi-a fost semnalat cu ani în urmă de către învăţătorul Nicolae
Cinbotaru din satul Vultureşti, colecţionar împătimit de tot ceea ce reprezinta
cultura şi civilizaţia românească.
58. Al. Alexianu, op. cit. , voi., p. 365; şubară = un fel de işlic de o formă
caracteristică ce se purta în veacul al XVIII-lea şi al XIX-lea de către boieri,
lucrat din catifea sau postav în forma mitrelor arhiereşti.
59. Ibidem, p. 360; libadea = haină lungă boierească, antereu de aţă
( 1 787), se purta pe sub giubea.
60. Ibidem, p. 35 1 ; alagea = stofă orientală ţesută în vergi, din fire de
mătase,
argint şi in în diferite culori.
6 1 . Ibidem, p. 36 1 .

39.

62.
63.

Ibidem.
Ibidem, p. 36, 39, 42, 44.
64. Ibidem, p. 64, 358.
65. v. supra 62; malotea = haină îmblănită, lucrată din postav ghermesut, îmbrăcată
pe deasupra; p. 358, ghermesut = postav scump oriental de atlas înfiorat sau fără

flori, din care jupânesele şi boierii veacului al XVIII-lea, îşi făceau malotele şi
conteşuri.
66. Ibidem, p. 39.
67. Ibidem, p. 44.
68. Ibidem, p. 2, 37, 64- 65; măhramele cu sârmă sau basmalele cu fir, purtate la
mână sau la brâu, încă din veacul al XV-lea până în secolele XVIII - XIX.
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73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.
81.
82 .

83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
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Andrei Pănoiu, op. cit., p. 35, fig. 1 2 .
Mircea Ciubotaru, Comuna Vultureşti, 1, Studiu de istorie socială. Onomastica,
Iaşi, 2003, p. 1 79.
lorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie romîneşti, Bucureşti, 1 983, p. 99.
Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 73; C. Sion, op. cit., p. 1 2 1 ; lorgu Iordan, op. cit.,
p. 2 1 6: Găluşcă = cf. rus. ,.Galuskin", poreclă pentru un amator de găluşte" sau
"
pentru unul care a înghiţit găluşca", adică a fost blamat tare sau chiar batjocorit
"
"
şi a tăcut din gură"; v. şi Lucian Valeriu Lefter, Paharnicul Constandin Sion şi
contemporanii săi, p. 1 0, comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, filiala laşi, în şedinţa din 1 O
decembrie 2002.
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Romînească şi Moldova.
Sec. XIV-XVII, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1 97 1 , p. 368.
M. Ciubotaru, op. cit., p. 74.
Ibidem, p. 70.
Ibidem. p. 75; numai un sondaj arheologic ar putea elucida această problemă.
Ibidem, p. 75, nota 270; p. 82, nota 303.
Arhivele Naţionale Iaşi, Divanul Domnesc, dos. 1 11 1 832, f. 1 39 v. Aduc
mulţumiri pe această cale domnului Lucian V. Lefter care mi-a semnalat şi tradus
diata lui Ştefan Caracaş din anul 1 804 şi a ligaturii reprezentând veleatul cel
mare din pisania de la Buhăieşti.
M. Ciubotaru. op. cit., 73, nota 253; satul Hârsova, c. Deteşti.
V supra 78.
Ibidem, f. 1 38.
N. Stoicescu. Repertoriul bibliografic . . . , p. 577; biserica de lemn Sf. Voievozi a
schitului Munteneşti a fost construită de ieromonahii Ghenadie şi Dorotei,
Constantin şi Maria Caracaş, Sava şi Eftimia Carnea în anul 1 788.
Voica Puşcaşu, op. cit., p. 373, poziţia nr. 2872.
Gh. Cronţ, op. cit., p. 85.
Ibidem, p. 1 04.
Ibidem, p. 1 07- 1 08.
Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 8 1 , 86, 9 1 , 1 40- 1 4 1 .
Georgeta Crăciun, Moldova în vremea domnitorului Grigore Alex. Ghica. 1849 I856. Structuri economice şi sociale, Editura Noei, Iaşi; 1 996, p. 148, nota 1 3 .
Mircea Ciubotaru, op. cit., p . 90.
Ibidem, p. 92.
Pr. 1. Gheorghiescu, Sinodicul Sf. Biserici din Comuna Buhăieşti, Huşi, 1 874.
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia judeţeană Vaslui (ANRDJVs), fond
Episcopia Huşilor, dos. 1/ 1 947, f. 3 1 .
Iorgu Iordan, op. cit., p. 421 .
AEH, Huşi, 1 938, p. 65.
C. Sion, op. cit., p. 259.
Costin Clit, O catagrafie inedită a bisericii Sf. Nicolae din Ruşi ( 1879), în revista
de cultură Est, Serie nouă, nr.2 1 200 1 , p. 24, 28; catagrafie aflată în Arhivele
tpiscopiei Huşilor, dos. 86 1 1 879, pachet 6 1 .
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97. V supra 94.
Ibidem p. 6 1 - 63.
99. Ibidem, p. 62.
1 00. Ibidem. p. 65.
1 0 1 . Al. Alexianu, op. cit., voi., p. 359.
102 . ANRDJVs. jond cit. dos. 9/ 1889 - 1 890, f. 3 1 . 1 1 7.
1 03 . N. Stoicescu, Repertoriul, p. 43.
1 04. ANRDJVs, fond cit.. dos. 1 / 1 947, f. 8.
1 05 . Arhiva Parohiei Naşterea Maicii Domnului, Clziţoc, dos. 1 0 1 1 895, f. 1 6; dos.
20/ 1 92 1 . f. 1 1 .
1 06. Ibidem. dos. 1 7/ 1 893, f. 2v; dos. 20/ 192 1 , f. 3 1 ; dos. 1 7/ 1 902, f. 4, 6.
107 Al . Alexianu, op. cit. , p . 357; feregea = haină lungă orientală, amplă, cu mânecile
l argi , care se purta deschisă în faţă, îmbrăcată pe deasupra altor veşminte de către
boieri şi jupânese. Era lucrată din ţesătură fină şi uşoară şi se purta mai ales vara.
1 08. Georgeta Crăciun, op. cit. , p. 20, p. 1 56, nota 75.
1 09. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 406.
1 1 0. C Sion. op. cit., p. 1 6 ; vezi şi Alexandru V Perietzanu-Buzău, Vidomostie de
boierii Moldovei aflaţi în ţară la 1829 (Il), în Arhiva Genealogică, nr. 3 - 4,
1 994, p. 297: era fiul polcovnicului Angheluţă Sămion.
1 1 1 . Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studiu şi documente, laşi, 1 926, p. 258.
1 1 2 . Mihai Răzvan Ungureanu, Marea Arlzondologie a Boierilor Moldovei (18351856), Iaşi, 1 997, p. 1 3 ; v şi Alexandru V . Perietzanu-Buzău, op. cit., p. 297
1 1 3. Lista Boierilor Moldoveni după lista Secretariatului de Stat, supt n° 2054,
publicată în Buletinul Ofic ial, Iaşi, 1 85 1 , f. 7.
1 14. Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studiu şi documente, p. XLVIII-XLIX, 42.
1 1 5. Constantin Şerban, Modernizarea oraşului Vaslui în timpul domniei lui
Alexandru / Ioan Cuza, în Acta MM, VII-VIII, 1 985 - 1 986, p. 240 - 24 1 .
1 1 6. 1 . Antonovici, Istoria comunii Bogdana, Bârlad, 1 905, p . CLIV-CLV.
1 1 7. 1. Antonovici, Geografia comunei Bogdana din Plasa Tergu-Simila, judeţul
Tutova, cu notiţe istorice şi tradiţionale, Bucureşti, 1 889, p. 33.
1 1 8. ANRDJVs,Jond cit. , dos. 1 1 1 947, f. 564.
1 1 9. Arhiva parohiei Naşterea Maicii Domnului Chiţoc, dos. 20/ 1 92 1 , f. 1 0 v- 1 1 ;
vezi şi Alexandru V. Perietzanu-Buzău, op. cit. , p. 297.
1 20. Synodiculu parohiei Săntei Biserici din Cotuna Naşcerii Maicii D-lui ce se
serbează la 8 Septembrie, Vaslui, 1 8 8 1 , Partea 1-a, f. 4.
1 2 1 . ANRDJV s,fond cit., dos. 1 0/ 1 877, f. 1 - 2.
1 22. Gh. Cronţ, op. cit., p. 79, 8 1 - 83.
123. Arhiva parohiei Naşterea Maicii Domnului Chiţoc, dos. 20/ 1 92 1 , f. 1 0.
1 24. Sinodic . . . , f. 4; ANRDJVs,fond cit., dos. 1 / 1 947, f. 37.
1 25. V supra / 03.
1 26. ANRDJVs,Jond cit., dos. 1 1 1 947, f. 8.
1 27. Arhiva parohiei Naşterea Maicii Domnului Chiţoc, dos. 20/ 1 92 1 , f. 1 1 ; AEH,
Huşi, 1 938, p. 1 69.
1 28. ANRDJVs,Jond cit., dos. 1 1 1 947, f. 37.
1 29. AEH. 1 938. p. 1 6 l ; v şi ANRDJVs, Jond cit., dos. 511 902.
9R.

.

.
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131.
1 32.
1 33.
1 34.
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V. supra 1 26.
C. Sion, op. cit., p. 1 89.

Boierii Moldoveni după lista Secretariatului de Stat.. , 1 85 1 , p. 6 - 7.
Ibidem, f. 7.
Georgeta Crăciun, op. cit., p. 1 66, nota 208; p. 1 68, nota 216.
1 35. ANRDJ Vs fond cit., dos. 1/1947, f. 490.
1 36. 1 . Antonovici, Fraţii Gheorghie şi Neculai Roşea - Codrianu, Bârlad, 1 908, p.
28 - 30.
1 37. C. Sion, op. cit., p. 1 1 9; V. Folescu, Creţeşti, Istorie şi actualitate, Iaşi, 2003, p.
379.
1 38. Vasile Folescu, op. cit., p. 38 1 .
139. Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studiu şi documente, p. 274.
140. V. supra 137.
1 4 1 . Vasile Folescu, op. cit., p. 379, 38 1 .
142. V Folescu, op. cit. , p. 158.
143. ANR DJVs fond cit., dos. 1/1947, f. 287.
144. Ibidem, dos. 29/ 190 1 .
1 45. AEH, 1938, p.76.
146. Vasile Folescu, op. cit., p. 377-378.
147. 1bidem, p. 382.
148. Gh. Ghibănescu, Vasluiul. Studiu şi documente, p. 257.
149. Mihai Răzvan Ungureanu, op. cit., p. 57.
1 50. Boierii Moldoveni după lista Secretariatului de Stat. . . , 1 85 1 , f. 17.
1 5 1 . C.C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 407.
1 52. Ibidem.
153. C. Sion, op. cit. , p. 1 3 1 .
1 54. Vasile Folescu, op. cit. , p. 379.
155. Ibidem.
1 56. Buciumul Român, Iaşi, 1 875, p. 523-524.
1 57. Din tezaurul arhivistic vasluian. Catalog de documente. 1 399 - 1 877, Bucureşti,
p. 25 1 , 257.
1 58. ANRDJVs , fond Primăria oraşului Huşi, dos. 1/1 864, f. 2 - 4.
1 59. Gh. Cronţ, op. cit. , p. 80, 87.
1 60. AEH, 1 935, p. 60; 1 938, p.76; V. Folescu, op. cit., p. 1 60.
1 6 1 . ANRDJVs, fond Episcopia Huşilor, dos. 2/1 889, f. 1 1- 1 2, 14 - 1 5 ; v. şi AEH,
1 938, p. 1 66.
162. V. Folescu, op. cit. , p. 378.
163. V supra 1 58, f. 1 .
1 64. ANRDJVs, fond cit. , dos. 1 1/ 1 898, f. 14; dos. 111947, f. 24.
165. 1bidem, dos. 1/1947.
I 66. AEH, 1938, p. 1 39.
167. Dan Ravaru, Comuna Alexandru Vlahuţă, Vaslui, 2000, p. 1 66.
1 68. Ibidem, p. 1 77, 1 80.
1 69. Din tezaurul arhivistic vasluian . . , p. 297 - 298.
170. ANRDJVs, fond cit., dos. 111947, f. 332; AEH, 1 938, p. 95- biserica a fost
,

,

.
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construită în anul 1 893 .

1 7 1 . Ion Safta şi Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decoraţii româneşti
de război, 1860 - 1 947, Editura Universitaria, Bucureşti, p. 54, 87; v. şi, Album,
Armata Română, Editura Socec, B ucureşti, 1 903, f. 30; Mulţumesc pe această
cale, d-nei A.Ţibulcă (Muzeul judeţean Vaslui) pentru identificarea decoraţiilor.

1 72. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 407.
1 73. C. Sion, op. cit. , p. 1 2 1 - 1 22.
1 74. ANRDJ Vs ,fond cit., dos. 3/ 1 884, f. 3.
1 75. 1bidem, f. 6 - 6 v.
! 76. 1bidem, f. 6 -7 v.
1 77. 1 Antonovici, Documente bârlădene, voi. V, Huşi, 1 926, p. 1 28 - 1 29.
178. Gh.Cronţ, op. cit., p. 98 - 99.
1 79. 1bidem, p. 97 - 98.
1 80. Mulţumim pe această cale d-lui învăţător Marin Rotaru (Giurcani), pentru că ne-a
pus la dispoziţie cele două fotografii înfăţişând pe Aglae şi Zoe Botez.

1 8 1 1 Antonovici, op. cit., voi. V, p. 1 3 1 .
1 82. Cele două portrete ale regelui Carol 1 şi al reginei Elisabeta de la biserica din
.

Mălăieşti se află astăzi în patrimoniul Muzeului judeţean Vaslui.
1 83. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Romantismul în arhitectură, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1990, p. 1 88.
1 84. 1bidem, p. 138, 140.
1 85. Ion Diaconu, Monografia comunei Vutcani, Vaslui, 2004, p. 1 92.
1 86. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit. , p. 1 84- 1 85 ; p. 1 6 1 , fig. 1 .
1 87. 1 Antonovici, op. cit., voi. V , p . 1 28.
1 88. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, op. cit. , p. 1 87- 1 88.
1 89. AEH, 1 938, p. 1 87.
190. ANRDJ V s, fond cit., dos. 5 / 1 893, f. 16-17.
1 9 1 . Mihai Răzvan Ungureanu, op. cit. , p. 1 24.
192. Dorinel lchim, Biserici de lemn din Eparhia Ruşilor, Episcopia Huşilor, 200 1 , p.

1 8 1 - 1 84.
1 93. AEH, 1 938, p. 63.
1 94. Ibidem, p. 91 .
195. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 407.
1 96. AEH, 1938, p. 69.
1 97. N. Stoicescu, Repertoriul . . . , p. 32, 35 - nota 26 - 27.
1 98. 1bidem, p. 35 - 36, nota - 27-28.
1 99. Tezaurul toponimie al României, Moldova, voi. 1, Partea 1 , Editura Academiei,
Bucureşti, 1 99 1 , p. 597.
200. Georgeta Crăciun, op. cit. , p. 1 59 - nota 147.
20 l . lbidem, p. 1 95 - nota 10.
202. 1bidem, p. 1 59 - nota 147.
203. Gh. Ghibănescu, Spiţa neamului Negruzzi (Negruţi), în IN, 1 92 1 , fascicola 1
(octombrie), p . 32 1 - 329.
204. Ibidem, p. 326.
205. 1bidem, p. 325.
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206. C. Sion, op. cit., p. 1 86 - nota 69.
207. Ana-Maria Boariu, Constantin Negruzzi, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 98 1 , p.

97- 98.
208. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români,
literele m-q, Editura Albatros, Bucureşti, 200 1 , p. 435.
209. /bidem, p. 437.
2 1 O. Al. Piru, C. Negruzzi, Editura Tineretului, Bucureşti, 1966.
2 1 1 . D. Barbu, op. cit., p. 9.
2 1 2. John Pope Hanessy, Portretul în Renaştere, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 976,
p. 1 50.
2 1 3. Andrei Carnea, Primitivii picturii româneşti moderne, Bucureşti, 1 980, p. 50.
2 1 4. John Pope Hanessy, op. cit., p. 1 3, 1 8.
2 1 5. N. Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi
Moldova. (sec. XIV-XVII), Editura Academiei, Bucureşti, 1 968, p.290-29 1 ;
pitarul: al optulea mare boier de divan care nu lua parte l a sfaturile secrete ale
domnului, îngrijea de pregătirea pâinii în fiecare zi pentru domn şi cei cu tain.
2 1 6. Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între modern şi medieval, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1 987, voi. II, p. 392.
2 1 7. Georgeta Crăciun, op. cit. , p. 1 1 8.

2 1 8. /bidem, p. l l4 - 1 1 5.
2 1 9. /bidem, p. l 20 - 1 2 1 .
220. /bidem, p. 29 - 3 1 , 9 1 , 1 64, nota - 1 89.
22 1 . /bidem, p. 49, 1 64, nota - 1 90.
222. /bidem, p. 1 62, nota - 1 76.
223. /bidem, p. 1 19.
224. /bidem, p. 167- nota 2 1 3; Gh. Platon, De la constituirea naţiunii la Marea Unire,

voi. IV, Partea a 11-a, Editura Universităţii " Al. 1. Cuza" , laşi, 2003, p. 1 30.
225 . Georgeta Crăciun, op. cit. , p. 1 22, 125.
226. Răzvan Theodorescu, op. cit. , p. 1 23.
227 . Ibidem, p. 89; v şi Andrei Carnea, op. cit., p. 48.
228. Andrei Carnea, op. cit. , p. 48, 5 1 .
229. Maria-Ana Musicescu, op. cit., p. 300 - 30 1 .
230. Maria Crăciun, Semnificaţiile ctitoririi în Moldova medievală. O istorie socială a
religiei, în voi. Naţil?nal şi universal în istoria românilor, Bucureşti, Editura
enciclopedică, 1 998, p. 1 37- 1 38, 143.
23 1 . G. Oprescu, Pictura Românească în secolul al XIX-lea, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1 984, p. 24.
232. D/R, A., Moldova, veacul XVI, I, p. 228-230 (doc. din 3 martie 1 527); p. 243 244 ( 1 6 aprilie 1 527, Huşi); ldem, vol.IV, p. 42 (doc din 1 0 ianuarie 1 592, Iaşi) ;
p . 1 1 3 (doc. din 10 august 1 594, Iaşi); p . 2 1 4 - 2 1 6 (23 iunie 1 600, Iaşi).
233. DRH, A, Moldova, voi. I, p. 275 (10 mai 1439, Vaslui); Idem, p.3 1 9 (1 mai
1443); DIR, A., Moldova, veacul XVI, IV, p. 3 (doc. din 9 februarie 1 59 1 ) 69
(doc. Din 2 februarie, Iaşi).
234. /bidem, p. 298 (25 noiembrie 1440, Vaslui); p. 3 1 9 (1 mai 1443); p. 3 1 9 ( 1 mai
1443); v şi DIR, veacul XVI, A., Moldova, p. 69 ( 2 februarie 1 508, Iaşi).
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235. DRH, A., Moldova, voi. 1, p. 148- 149 (doc. din 23 decembrie 1430), Suceava; p.
150- 1 5 1 (doc. din 6 februarie 143 1 , Suceava); p. 404-405 (3 septembrie 1448,
Suceava), p. 265 (doc. din 18 august 1 438), p. 275 (doc. din 1 0 mai 1 439,
Vaslui) ; v şi DIR, veacul XVI, A., Moldova, voi. I, p. 27 ( 1 7 noiembrie 1 502,
Suceava), p. 89 (8 decembrie 1 5 1 4), p. 1 70, 1 72 (2 1 august 1 520, Suceava).
236. DRH. A . , Moldova, voi. I, p. 279 ( 1 5 iulie 1439, Suceava), p. 3 1 1 (26 mai 1442,
Bârlad), p. 298 (doc. din 25 noiembrie 1440); v şi D/R, veacul XVI, A., Moldova,
voi. I, p. 89 (doc. din 8 decembrie 1 5 14).
237. V supra i; Idem, p. 243-244 (doc. din 16 aprilie 1 527, Huşi).
238. Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 1 62.
239. ibidem, p. 1 65 .
240. ibidem, p . 1 59.
241 . /bidem p. 1 63 - 1 65 .
242. ibidem, p. 1 7 1 - 1 72, 1 76.
243. Maria Crăciun, op. cit., p. 1 7 1 .
244. Gh. Cronţ, op. cit., p . 89.
245. G. M. Cantacuzino, Izvoare şi popasuri, Bucureşti, 1 977, p. 143.
246. Valentin Al. Georgescu, op. cit. , p. 1 75 - 178.
247. Voica Puşcaşu, op. cit., p. 6 - 7.
248. G. M. Cantacuzino, op. cit, p. 275.
249. Andrei Carnea, op. cit., p. 3 1 .
250. Corina Nicolescu, Case, conace şi palate vechi româneşti, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1 979, p. 1 7 ; v şi Tereza Sinigalia, Programul civil şi rolul
comanditarului în arhitectura din Ţara Românească din sec. al XVI-lea, în SCIA.
tom 4011993, p. 14.
25 1 . G. M. Cantacuzino, op. cit, p. 144, 1 5 1 .
252. Dan Floareş, Spaţiu aulic şi ideologie în evul mediu românesc. Observaţii, în
Arheologia Medievală, Tulcea, IV, 2000, p. 59 - 97.
253. Voica Puşcaşu, op. cit., p. 3 1 7 ; Gh. Ghibănescu, Fereştii (Vaslui). Studiu şi
documente, laşi, 1 926, p. 1 10, 1 1 3 - 1 14.
254. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 1 65 - 1 67, 193 - 1 94.
255. G. M. Cantacuzino, op. cit, p. 156.
256. /bidem, p. 1 53, 3 14-3 1 5 .
257. Tereza Sinigalia, op. cit., p. 1 1 .
258. Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 70 - 7 1 .
259. N . Stoicescu, Sfatul domnesc . . . , p . 260, 262.
260. V supra 258.
26 1 . Valeriu Lucian Lefter, Constantin Sion şi contemporanii, p. 36.
262. Corina Nicolescu, op. cit. , p. 1 1 .
263. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 1 25.
264. Ibidem, p. 97.
265. Vasile Folescu, op. cit., p. 380, 468.
266. Dorinel Ichim, Biserici de lemn din Eparhia Huşilor, Episcopia Huşilor, Huşi,
200 1 , p. 325-326; v şi p. 243 - 244 (biserica din Buhăieşti).
267. Darea de seamă a Epitropiei Spitalului Bârlad şi Elena Beldiman. 1 906- 19 1 1 ,
,
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Bârlad, 1 9 1 1 , p. 173.
268. N. Bărbulescu, Constructori italieni în România, în Columna, publicaţie lunară a
Comunităţii italiene din România, Serie nouă, anul IV, nr. 9, septembrie 2000, p.
2.
269. Ervino Curtis, Emigraţia friulană în România, în Columna, anul V, nr. 7, iulie
200 1 , p. 2.
270. Nicoleta Arnăutu, Documente privind viaţa comercială a Bârladului la mijlocul
secolului al XIX-lea, în Acra MM, nr. III-IV, 1 98 1 - 1 982, p. 3 17, 321 ; v şi C.
Şerban, op. cit. , p. 240.
27 1 . ANRDJVs,Jond Episcopia Huşilor, dos. 311 884, f. 3.
272. Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 172; v şi Gh. Cronţ, op. cit., p. 1 08- 1 10.
273. Tereza Sinigalia, op. cit. , p. 2 1 - 22.
274. Arhiva Parohiei Chiţoc Naşterea Maicii Domnului, dos 1 0/ 1 895, f. 16.
275. ANRDJVs, fond cit. , dos. 8/ 1 907, f. 1 7 1 ; dos. 23/ 1 907- 1908, f. 2 14; V. Folescu,
op. cit., p. 1 59: autorul menţionează data de 1 870 când biserica devine parohială.
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Resume

L' objet de cet article est le portrait du fondateur du XVIII• siecle jusqu'au XX"
siecle dans le departement de Vaslui (realise dans des differantes techniques: huile sur
bois, toile, mur, photographie), etroitement lie au concept de " ius patronatus" et "ius
imaginis" d' origine byzantine et de !'ideal de la " philanthrâpia" _ Les quinze portraits:
princiere (du Prince Mihai Racovitza), mais bien de portraits de moyens boyards (
Ştefan Caracaş), des privileges de nouveaux groupes sociaux (les " homines novi ") qui
avaient aussi le droit et a la fois les moyens de fonder des eglises (Ştefan Angheluţă,
Dimitrie Castroian, Anastasia Negroponte, Scarlat CrefU, Constantin Corbu, Dimitrie
Galian, Constantin Păncescu et Ştefan Negruzzi), issus du petits peuple des villes,
comme les marchands ( Zaharia Satir et Hagi Chiriac), des villages (le pretre Sava
Bălţatu) ou des intelectuels ( dr. Nicolae Lupu et sa familie) relevent que les reperes
esthetiques et sociaux restent justement les images et les hierarchies medievales.
Veritables documents, ces temoîgnages illustrent la vie sociale, juridique,
economique, artistique et en meme temps la vie spirituelle de cet epoque - la_
Dans le champs de la visualite, cette categorie qui appartient a l ' imaginaire,
determine ce qu'on pourrait considerer les nouveautes attachees a la tradition, operant
d'une maniere constante, tenace et profonde jusqu' au xx• siecle sur la modalite
roumaine de voir et con�evoir les gens et les choses de ce monde.
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Pl 1 . 1 Portretul votiv al voievodului M ihai Racoviţă, ctitorul bisericii Sf. Nicolae, M-rea
Fâstâci. sat Fâstâci, c. Deleşti, pictură murală, 1 977.
PI L I Le portrait du volvode de la Moldavie, M ihai Racoviţă Cehan, le fondateur de l 'eglise
Saint Nicolas de la Monastere de Fâstîci, c. Deleşti, peinture murale, 1 977.

PL.I.2 Pisania bisericii Sf. Nicolae, 1 72 1 , construită de Voievodul Mihai Racoviţă Ceh an, sat
Fâstîci, c. Deleşti. Foto: L. Preutu.
PL. I .2 Le blason de l ' eglise Saint Nicolas de la Monastere de Fâstîci, 1 72 1 . Foto: L. Preutu.
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Pl. 1. 3

Pl. 1. 3

Portretul voievodului Moldovei,
Mihai Racoviţă Cehan, ctitorul
bisericii Sf. Nicolae a mănăstirii
Fâstâci, reprodus după N. Gane.
Le portrait du voYvode de Ia
Moldavie, Mihai Racoviţă Cehan,
le fondateur de l'eglise Saint
Nicolas de la Monastere de
Fâstâci, c. Deleşti, reproduit
apres N. Gane.

Pl. 1. 4

Pl. 1 4

B iserica Sf. Nicolae, 172 1 ,
sat Fâstâci, c . Deleşti,
vedere sud-est.
L'eglise Saint Nicolas,
1 72 1 , village Fâstâci, c.
Deleşti, vue sud-est. Photo:
D. Rotaru.
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Pl. Il. l Icoana Maica Domnului cu Pruncul, sec. XVIII, biserica Sf. Ilie, sat Floreşti, c. Al.
Vlahuţă, reproducere după 1. Antonovici.
Pl. II. l L' icone de la Vierge a l ' Enfant, le xvm• siecle, l'eglise Saint Elie de la Monastere de
Aoreşti, c. Al. Vlahuţă, reproduit apres 1. Antonovici.

Pl. 11.2 Inscripţia în limba greacă de pe ferecătura icoanei Maica Domnului cu Pruncul, 1 749.
Foto: D. Rotaru.
Pl. Il. 2 L'inscription, en langue grecque, sur l' icone plaquee en argent de La Vierge a
l' Enfant, 1 749, l'eglise de Saint Elie de la Monastere de Floreşti. Photo: D. Rotaru.
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Pl . II. 3

Portretul Doamnei Moldovei, Ecaterina Mavrocordat-detaliu de pe icoana Maicii
Domnului cu Pruncul, 1 749, biserica Sf. Ilie, sat Floreşti- detaliu.
Le portrait de la princesse Ecaterina Mavrocordat, la femme du prince regnant
Constantin Mavrocordat, qui a plaquee l' icone de la Vierge a l' Enfant, 1 749, de
l'eglise Saint Elie, Floreşti, detail.

Pl. II. 4

Portretul lui Daniil, Mitropolitul Sidei (Asia Mică), 1 749-detaliu de pe icoana Maica

Pl . II. 3

Pl. Il. 4

Domnului cu Pruncul, 1 749, biserica Sf. Ilie, sat Floreşti- detaliu.
Le portrait de Daniil, le metropolitt: de Sida-Pamfilia (Asie Mineur), 1 749, detail de
l' icone la Vierge a l ' Enfant, 1 749, l'eglise Saint Elie de Floreşti.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIDNALIS. XXII-XXIV. 2DDI-2DD3

Pl. III. 1
Pl. 111. 1

667

Portretul lui Ştefan Caracaş (Găluşcă) şi al soţiei sale Ecaterina, ctitorii bisericii
Adormirea Maicii Domnului din satul Buhăieşti, c. Vultureşti, ulei pe pânză, 1 798,
autor anonim. Foto: C. Aghion.
Le portrait de Ştefan Caracaş (Găluşcă) et de sa femme Ecaterina, les fondat�urs de
l'eglise La Dormition de Ia V ierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti, huile sur
toile, 1 798, auteur anonyme. Photo: C. Aghion.
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Pl. Ill.2 Portretul lui Ştefan Caracaş (Găluşcă), ctitorul bisericii Adormirea Maicii Domnului
din satul Buhăieşti, c. Vultureşti, detaliu: foto: L. Preutu.
Pl. 111.2 Le portrait de Ştefan Caracaş (Găluşcă), le fondateur de l'eglise La Dormition de la
Yierge du village Buhăieşti, c. Yultureşti, detail. Photo: L.Preutu.

Pl. 111 .3
Pl. I ll.3

Portretul Ecaterinei Caracaş, biserica Ador�irea Mai�ii Domnului, c. Vultureşti,
detaliu.
Le portrait d' Ecaterina Caracaş, l'eglise de La Dormition de la Vierge, Buhâieşti, C.
Yultureşti, detaliu, foto: L. Preutu.
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Macheta bisericii Adormirea Maicii Domnului, 1 798, sat Buhăieşti, c. V ultureşti,
detaliu-portret votiv.
Le ciboire de l'eglise la Dormition de la Vierge du village de Buhăieşti,
Vultureşti, detail du portrait des fondateurs .

c.

......,,...._..,r,_.

Pl. 111.5
Pl . 111.5

Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, azi, vedere sud
vest.
L'eglise de La Donnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti,
aujourd' hui, vue Sud-Ouest.
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Portretul lui Ştefan şi al Ecaterinei Caracaş, ctitorii bisericii AMD, sat Buhăieşti, c.

Vultureşti, 1 798, desen: G. Vrânceanu.
Le portrait de Ştefan et Ecaterina Caracaş, les fondateurs de l'eglise de La
Donnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti, 1798. Dessin: G.
Vrânceanu.

Pl. III.7

Portretul lui Ştefan Caracaş, ctitorul bisericii AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti,
1798, desen: G. Vrânceanu.

Pl. Ill.7

Le portrait de Ştefan Caracaş, le fondateur de l'eglise de La Donnition de la Vierge
du village de Buhăieşti, c. Vultureşti,

1 798. Dessin: G. Vrânceanu.
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Pl.

Ill.8

Pl.

111.8

Pl. 11 1.9
Pl . Ill.9

Portretul Ecaterinei Caracaş, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798,
desen: G. Vrânceanu.
lx portrait d' Ecaterina Caracaş, l ' eglise de La Dormition de la Vierge du village de
B uhăieşti, c. V u l tureşti, 1 798. Dessin: G. Vrânceanu.
Chivotul bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798,
desenator: G. Vrânceanu.
Le ciboire de l'eglise de La Dormition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti. 1 798. dessinateur: G. Vrânceanu.

Pl. III. I O Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăi eşti, c. Vultureşti, azi, vedere Sud
Est.
Pl. 1 1 1 . 1 0 L'eglise de La Donnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c. Vultureşti,
aujourd'hui. vue sud-est.
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Pl. 111. 1 1 Planul bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1798, autor:
C. Aghion.
Pl. Ill. l 1 Le plan de 1 ' de l ' eglise La Dormition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798, auteur: C. Aghion.

Pl. III. 1 2 Detaliu-portal, biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti.
Foto: L. Preutu.
Pl. 111. 1 2 Detail du portail de l'eglise La Dorrnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti. Photo: L. Preutu
Pl.

1 1 1 . 1 3 Dt:taliu-portal, biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Buhăieşti, c. Vultureşti.

Foto: L. Preutu.
Pl. 111. 1 3 Detail du portail de l'eglise La Dorrnition de la Vierge du village de Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798. Photo: L. Preutu.
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Pl . III . 1 4 Boltă-pronaos, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti.
Pl. 111. 1 4 La voute du pronaos de l ' eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c. Vultureşti,

1798.

Pl. 111. 1 5 Boltă-naos, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.
Pl. III. l 5 La voute du naos de l'eglise La Dorrnition de la Vierge, Buhăieşti, c. Vultureşti,

1 798.

Pl . Hl. l 6 Boltă-altar, biserica AMD, sat Buhăieşti,
c. Vultureşti, 1 798.
Pl . lll. l6 La voute du sanctuaire de l'eglise La
Dorrnition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798.
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Pl . 111. 1 7 Detaliu-stâlpi despărţitori dintre naos şi pronaos, biserica AMD, sat Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798.
Pl. 111. 1 7 Detail-les piliers de 1' entree du pronaos au naos de 1' eglise La Dorrnition de la
Vierge, Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.

Pl. lll. l 8 Detaliu faţadă, sistem de îmbinare, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.
Pl. 111. 1 8 Detail de la fa<Jade, assemblage des poutres, l'eglise La Dorrnition de la Vierge,
Buhăieşti, c. Vultureşti, 1 798.
Pl. III. I 9 Ancadrament fereastră, biserica AMD, sat Buhăieşti, c. Yultureşti, 1 798.
Pl . III. I 9 Encadrement de la fenetre, l'eglise La Dorrnition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798.
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Pl. III.20

Portret votiv, 1 798 biserica AMD, Buhăieşti, C. Vultureşti, detaliu: mâna lui
Ştefan Caracaş cu inelul sigilar.
Pl. III.20 Le portrait du fondateur de l'eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798, detai l de la main avec la bague au monogramme de Ştefan Caracaş.
-

biserica AMD, Buhăieşti, C. Vultureşti, detaliu: mâna
Pl . 111.2 1 Portret votiv, 1 798
Ecaterinei Caracaş.
Pl. Ill.2 1 Le portrait du fondateur de J'eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Vultureşti, 1 798, detail- la main d'Ecaterina Caracaş.

·�.

1

biserica AMD, Buhăieşti, C. Vultureşti, detaliu: colanul
Pl. III.22 Portret votiv, 1 798
Ecaterinei Caracaş, desen: Georgeta Vrînceanu.
Pl. III.22 Le portrait du fondateur de I'eglise La Dormition de la Vierge, Buhăieşti, c.
Yultureşti, 1 798, detail: la ceinture d' Ecaterina Caracaş, dessin: Georgeta
Vrînceanu.
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PI. IY. I

Portret votiv, famil i a Zaharia şi Ruxanda Sotir, 1 837, ulei pe pânză, autor anonim,

Pl. JV . l

Le portrait de Zaharia et Ruxanda Sotir, les fondateurs de 1 ' eglise Saint Nicolas de

biserica Sf. N icolae, Huşi Foto: O . Rotaru.

Huşi, huile sur toile, 1 837, auteur anonyme, foto: O. Rotaru.

P I . I V .2

Biserica Sf. N icolae, Huşi-azi, vedere Sud-Est.

Pl. JV .2

L' eglise Saint Nicolas de Huşi - aujourd ' hui, vue Sud-Est.
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Pl. V. l Portretul lui Ştefan Anghelută şi al sotiei sale Smaranda, ctitorii bisericii Adormirea
Maicii Domnului, sat Bahnari-Vaslui, ulei pe lemn, < 1 86 1 >, autor: V. Siffert.
Pl. V. 1 Le portrait de Ştefan Angheluţă et de sa femme, Smaranda, les fondateurs de 1 'eglise
La Dormition de las Vierge du village de Bahnari-Vaslui, huile sur bois, < 1 86 1 >,
peintre: <V Siffert).
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Pl . V.2 Portret votiv, Ştefan Angheluţă, detaliu- biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui
Pl. V.2 Le portrait de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l'eglise AMD du village de Bahnari
Vaslui, detaliu.
Pl. V.3
Portret votiv, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu: planul bisericii.
Pl. V.3 Portrait des fondateurs de l'eglise La Dormition de la Vierge, Bahnari-Vaslui-Ie plan
de l'eglise.

Pl . VA Chivotul bisericii AMD, sat Bahnari
Vaslui, ctitorie a familiei Ştefan şi
Smaranda Angheluţă, detaliu.
Pl. VA Le ciboire de l ' eglise La Dormition de la
Vierge, fondation de la familie Ştefan şi
Smaranda Angheluţă, detail.
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Pl. V.5 Portret votiv, Ştefan Angheluţă, detaliu- biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui
Pl . Y .5 Le portrait de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l ' eglise AMD du village de Bahnari
Yaslui, detaliu.
Pl. V.6 Inel sigilar, Ştefan Angheluţă, ctitorul bisericii AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu
portret votiv, < I 86 1 >.
Pl. V.6 La bague avec monogramme de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l ' eglise de La
Dormition de la Vierge du village de Bahnari-Vasiui.

Pl. V.7

Inscripţie, < 1 86 1 >- portret votiv,
biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui,
detaliu.
Pl. V.7 L' inscription
du
portrait
des
fondateurs de l' eglise La Donnition
de la Vierge du village de Bahnari
Yaslui, detail.
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Portret
Vaslui, detaliu.
Pl. V.8-9 Le portrait de Smaranda Angheluţă, l'eglise de La Dormition de la Vierge, Bahnari
Vaslui, detail.
Pl. V. 1 0 Portretul Smarandei Angheluţă, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu rochie.
Pl. V. I O Le portrait de Smaranda Angheluţă, l'eglise de La Dormition de la V ierge, Bahnari
Vaslui, detail de la robe.

Pl. V. l l Portretul Smarandei Angheluţă, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui detaliu-mâna
personajului.
Pl . V . I l Le portrait de Smaranda Angheluţă, 1 ' eglise La Dormition de la Vierge, Bahnari

Vaslui, detail-la main du personnage.

Pl . V . 1 2 Portretul Smarandei Angheluţă, biserica AMD, sat Bahnari-Vaslui, detaliu -broşă.
Pl. V . l 2 Le portrait de S maranda Angheluţă, I'eglise La Dormition de l a Vierge, Bahnari
Vaslui. detail - la broche.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl. V. l 3Vas liturgic, detaliu- portret votiv, biserica AMD, Bahnari-Vaslui.
Pl. V. l 3Recipient liturgique, detail- portrait des fondateurs de l'eglise La Dormition de la V ierge
du village de Bahnari-Vaslui.
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Pl.
Pl .

V.l4
V. l 4

Biserica AMD-Bahnari, ctitorie a familiei Angheluţă - azi, vedere vest.
L'eglise La Dormition d e l a Vierge d e Bahnari, fondation de I a familie Angheluţă aujourd'hui, vue Ouest.

·""' • - "'!!!\=
- ______"'

Pl . V . l 5
Pl. V . l 5
Pl . V . 1 6
Pl.

V. l6

682

-

Verso-ul suportului de lemn al portretului votiv al familiei Angheluţă, sat Bahnari
Vaslui, biserica Adonnirea Maicii Domnului.
Le verso d u support en bois d u portrait des fondateurs de l'eglise La Donnition de la
V ierge du village de Bahnari-Vaslui.
Grilaj ul care protejează potretul votiv de l a biserica Adonnirea Maicii Domnului,
Bahnari-Vaslui, cu iniţialele ctitorului, datat: 1 862.
La grille qui protege l e portrait des fondateurs d e l'eglise La Donnition d e l a Vierge
de Bahnari-Yaslui avec les initiales et la date de construction: 1 862.
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683

Portretul lui Ştefan şi al Smarandei Angheluţă, ctitorii bisericii Naşterea Maicii
Domnului, sat Chiţoc, c. Lipovăţ, ulei pe pânză, 1 86 1 , autor: V. Siffert. Foto: C.
Aghion.
Le portrait de Ştefan et S maranda Angheluţă, les fondateurs de l'eglise La Naissance
de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ, huile sur toile, auteur: V. Siffert.
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Portretul lui Ştefan Angheluţă, ctitorul bisericii �aşterea Maicii Domnului, sat
Chiţoc, c. Lipovăţ-detal iu.

Pl. Yl.2. 4
Pl. Yl.3. 5
Pl. Vl .3, 5

Le portrait de Ştefan Angheluţă, le fondateur de l 'eglise La Naissance de la
Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ-detail.
Portretul Smarandei Angheluţă, biserica Naşterea Maicii Domnului, sat Chiţoc,

c.

Lipovăţ-detaliu.

Le portrait de Smaranda Angheluţă, l ' eglise La Naissance de la Vierge du
village de Chiţoc, c. Lipovăţ-detail.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLOAVIAE MERIDIONAUS. XXII-XXIV. 2001-2003

685

Pl. Yl .6
Pl. Yl.6

Inscripţie - portret votiv, biserica Naşterea Maicii Domnul ui, sat Chiţoc, c. Lipovăţ.
lnscription du portrait des fondateurs de l'eglise La Naissance de la Vierge du
village de Chiţoc, c. Lipovăţ

Pl. Yl.7

Grilajul care protejează portretul votiv de la biserica Naşterea Maicii Domnului, sat
Chiţoc, c. Lipovăţ, cu iniţialele ctitorului, datat: 1 86 1 .
La grille qui protege l e portrait des fondateurs de l ' eglise La Naissance de Ia Vierge
du village de Chiţoc,c. Lipovăţ, avec les initiales du fondateur et la date de
] ' execution: 1 86 1 .

Pl. VI.7

�. ..
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Pl. VI.8
Pl. Vl.8

Pl . VI.9
Pl . Vl.9

Inscripţie, 1 852, a meşterilor care au lucrat iconostasul bisericii Naşterea MaiCii
Domnului, sat Chiţoc, c. Lipovăţ.
L'i nscription, 1 852, des maîtres qui ont execute l ' iconostase (le support) de l'eglise
de La Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ.

Biserica Naşterea Maicii Domnului, 1 853- 1 855, sat Chiţoc, c. Lipovăţ, vedere Sud
Vest.
L'eglise La Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ, 1 853- 1 855, vue
Sud-Vest.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl . Vl . l O Biserica Naşterea Maicii Domnului, 1 853- 1 855, sat Chiţoc, c. Lipovăţ, vedere vest.
L'eglise La Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ, 1 853- 1 855,
vue Ouest.
Pl. Vl . l 1 Şcoala construită de Ştefan Angheluţă, 1 857, sat Chiţoc, c. Lipovăţ-azi dispărută.
L'ecole fondee par Ştefan Angheluţă en 1 857 dans le village de Chiţoc, c.
Lipovăţ.

Pl. Vl. l 2 Semnătura pictorului, V. Siffert, autorul portretului votiv de la biserica
NMD. sat Chiţoc, c. Lipovăţ.
Pl. V l . l 2 La signature du peintre V. Siffert, l' auteur du portrait des fondateurs de l'eglise La
Naissance de la Vierge du village de Chiţoc, c. Lipovăţ.
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Pl. VII 1 . Portretul votiv al familiei Negroponte (Anastasia şi <Neculai>)şi al familiei
<Cazimir>, 1 860, pictură murală, autor anonim, biserica Sf. Voievozi, sat
Fruntişeni, c. Griviţa.
Pl . VII. 1 . Le portrait votif de la familie Negroponte (Anastasia et <Neculai> et de Ia familie
<Cazimir>. 1 860, peinture sur huile, auteur anonyme, l'eglise de Saints VoYvodes,
village Fruntişeni, c. Gri viţa.
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Pl. VII 2-3. Biserica Sf Voievozi ( 1 860), ctitorie a familiei Negroponte, sat Fruntişeni, c.
Gri viţa.
Pl. VII 2-3. L'eglise de Saints Voi'vodes ( 1 860), la fondation de la familie Negroponte, village
Fruntişeni. c. Griviţa.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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P l . V I II . !

Ponretul l u i Dimitrie Castroian. ctitorul bisericii Adormirea Maicii
Vaslui, pictură murală, ulei,

Domnului.

1 860.

P l . V I I I . I Le portrai t de D i mitrie Castroian, le fondateur de l ' egl ise
Vaslui. peinture murale. hui le,

La Dormition de la

V i erge

1 860.
( 1 859- 1 860), vedere Nord-Est.
1 859- 1 860, vue Nord-Est.

P l . V I I I . 2 B i serica Adormirea Maicii Domnului, Vaslui
P l . V I I I . 2 L' eglise La Dormition

de

la Vierge, V aslu i

,

( 1 859- 1 860), vedere S ud
eg l ise La Dormition de la Vierge, Vaslui, 1 859- 1 860, vue de la fa(fade Sud.
B iserica Adormirea Maicii Domnului. Vaslui ( 1 859- 1 860), deta l i u : faţada de Sud.
L ' eg l ise La Dormition de la V ierge, Vaslui, 1 859- 1 860, detai l de Ia fa�ade (Sud).

P l . V I I I . 3 B i serica Adormirea Maicii Domnului, Vaslui
Pl.

Vll1.3

Pl. V I I I .4
Pl. VIII .4

L

'
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Pl . IX. I

P l . IX.2

69 1

Portretul lui Dimitrie Castroian, ctitorul bisericii Sf. Dimitrie şi Cuvioasa
Parascheva, sat Budeşti, c. Creţeşti, tehnică mixtă, col. Muzeului judeţean Vaslui.
Le portrait de Dimitrie Castroian, le fondateur de I'eglise Saint Demetrius et La
Sainte Parascheva du village de Budeşti, c. Creţeşti, technique mixte, la collection
du Musee Departemental de Vaslu i .

Portretul lui Dimitrie Castroian, ctitorul bisericii Sf. Dimitrie şi Cuvioasa
Parascheva, sat Budeşti, c. Creţeşti, photografie, la collection de l ' eglise.
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Pl. IX.3

Pl . IX.4

Pl. IX.4

692

Biserica
mitne, sat
L'eglise Saint Demetrius du village de Budeşti, c. Creţeşti, vue Sud-Est. Foto: D.
Rotaru.

'

Biserica Sf. Dimitrie, sat Budeşt1, c. Creţeşti, vedere r.�.-..-rl_"''"'
L'eglise Saint Demetrius du village de Budeşti, c. Creţeşti, vue Nord-Est. Photo: D.
Rotaru.
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Pl. IX.S

Pl. IX.5

Pl. IX.6

Pl . IX.6

B iserica Sf. Dimitrie. sat Budeşti,
c. Creţeşti. la începutul secolului al
XX-lea, colecţia ing. 1. Sbâmea
Budeşti.
L'eglise Saint Demetrius du village
de Budeşti, c. Creţeşti au debut du
XX" siecle, la collection ing. Ion
Sbâmea, Budeşti.

Monument funerar- Dimitrie Castroian, sat
Budeşti, c. Creţeşti, partea de nord a
bisericii. Fato: D. Rotaru.
Le monument funeraire de Dimitrie
Castroian, v i ll age Budeşti. c. Creţeşti, situe
au nord de l'eglise. Photo: D. Rotaru.
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Pl . IX_7
Pl. IX.7

Conacul lui D. Castroian, sat Budeşti, c. Creţeşti, sec. XIX. Fato: D. Rotaru.
Le manoir de D. Castroian, village Budeşti, c. Creţeşti, le XIX• siecle. Photo:
D.Rotaru.

Pl . IX.8
Pl. IX.8

Conacul lui D. Castroian, sat Budeşti, c. Creţeşti, sec. XIX. Fato: D. Rotaru.
Le manoir de D. Castroian, village Budeşti, c. Creţeşti, le XIX• siecle. Photo: D.
Rotaru.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl. X. 1
Pl. X. 1

Biserica Sf. Nicolae, ctitorie a lui Scarlat Creţu, sat Mânzaţi-Răzeşi, c. Al. Vlahuţă,
1 887. vedere sud-vest.
L'eglise Saint Nicolas, fondee par Scarlat Creţu en 1 887, le village de Mânzaţi
Răzeşi, c. Al. V lahuţă, vue Sud-Ouest.

K • c"'r"'"

Pl. X.2

695

Sf. Nicolae, ct1
1 887, vedere Sud-Est.
L'eglise Saint Nicolas, fondee par Scarlat Creţu en 1 887, le village de MânzaţiRăzeşi, c. Al. Vlahuţă., vue Sud-Est.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl. XI.3
Pl . X1.3
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Constantin şi Elena,
tin Corbu, ctitorul bisericii ,Sf.
ante 1 894, ulei pe pânză, autor anonim, sat Mălăieşti, c. Vutcani.
Le portrait de Constantin Corbu ( 1 833-1 895), le fondateur de 1' eglise des Saints
Constantin et Helene, ante 1 894, huile sur toile, auteur anonyme, village de
Mălăieşti,
c.
Vutcani .

Portretul soţiei, Aglae Corbu, născută Botez, ante 1 894, ulei pe pânză, autor anonim,
biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat Mălăieşti. c. Vutcani.
Le portrait de la femme du fondateur. Aglae Corbu, nee Botez, ante 1 894, huile sur
toile, auteur anonyme, l'eglise des Saints Constantin şi Elena, sat Mălăieşti, c.
Vutcani.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl. Xl.4
Pl . Xl.4

votiv, biserica Sf.
Constantin şi
sat Mălăieşti, c. Vutcani,
detaliu - planul bisericii.
Le portrait des fondateurs de l'eglise des Saints Constantin şi Elena du village de
Mălăieşti, c. Vutcani, detail - le plan de la fondation.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl.

X l .5

Pl.

Xl.5

698

Biserica Sf.
Constantin şi Elena du village de Mălăieşti, c. Vutcani,

Pl . X l .6
Pl. XI.6

est.
L'eglise des Saints Constantin şi Elena du village de Mălăieşti, c. Vutcani,
aujourd' hui-vue sud-est.
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Pl. Xl.7
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Fotografie: Aglae Botez. colecţia şcolii din satul Giurcani, c. Găgeşti.
Photographie: Aglae Botez-Corbu, la collection de l'ecole "Mihai Botez", sat
Giurcani. c.

Pl. X I .� Fotografie: Zoe Botez şi Aglae Botez-Corbu, colecţia şcolii din satul Giurcani, c.
Găgeşti.
P l . X I .R Photograph ie: de Zoc et Aglae Botez-Corbu. la collection de l'ecole "Mihai Botez",
village de Giurcani. c. Găgeşti .
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl. XII. l Portretul familiei C. Păncescu, ctitorii bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, ante
1 894, ulei pe pînză, autor: Kraft (laşi), sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl . XII . ! Le portrait de l a familie C . Păncescu, les fondateurs de l'eglise les Saints Constantin
şi Helene du village de Mirceşti, c. Tăcuta, huile sur toile, auteur: Kraft (lassy), ante
1 894.
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Pl . XII.2 Detaliu- tablou votiv: portretul lui Constantin Păncescu, biserica Sf. Î mpăraţi
Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.2 Detail du portrait des fondateurs: le portret de Constantin Păncescu, l'eglise des
Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XI1.3 Detaliu- tablou votiv: portretul Amaliei Păncescu, biserica Sf. Împăraţi Constantin
şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.3 Detail du portret des fondateurs: le portrait d' Amelie Păncescu, l'eglise des· Saints
Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.
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Pl. XII.4 Detaliu- chivotul biserici i Sf. Î mpăraţi Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.4 Detail - le ciboire de I ' eglise des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.

Pl. Xll.5 Biserica Sf. Î mpăraţi Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta- astăzi (vedere Sud
Vest).
Pl. Xll.5 L'eglise des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta, aujourd'hui (vue Sud
Ouest).
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Pl. XII.6 Adresa protoieriei Fălciu către P.S. Episcopul Huşilor, Silvestru Biilănescu, privind
construirea bisericii, 12 decembrie 1 892.
Pl. Xll.6 Adresse concernant Ia fondation de l'eglise, le 1 2 Decembre 1 892.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ACTA MOLDAVIAE MERIDIDNALIS. XXII-XXIV. 2DDI-2DD3

704

Pl . XII.7 Detaliu-portretele lui Dimitrie şi a Luciei Păncescu, biserica Sf. Î mpăraţi Constantin
şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. Xl l .7 Detail du portrait des fondateurs: le portrait de Dimitrie et Lucia Păncescu, l'eglise
des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta.
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c.
Pl. XII.8 Pisanie, biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, sat
Pl. XII.8 lnscription v�otive de l'eglise du village de Mirceşti, c. Tăcuta.
Pl. XII.9 Biserica Sf. lmpăraţi Constantin şi Elena, sat Mirceşti, c. Tăcuta, astăzi (vedere SudVest).
Pl. XII.9 L' eglise des Saints Constantin şi Elena, Mirceşti, c. Tăcuta, aujourd'hui (vue Sud
Ouest).

Pl. XII. I O Monument funerar- Constantin Păncescu, sat Mirceşti, c. Tăcuta- situat la Sud de
biserică.
Pl . XII. 1 0 Monument funeraire de Constantin Păncescu, village de Mirceşti, c. Tăcuta, situe au
Sud de l'eglise.
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Pl. XIII. l Portretul lui Dimitrie Galian, ctitorul bisericii Sf. Dumitru, sat Rediu Galian, c.
Codăieşti, ulei pe pânză, autor anonim, ante l 894.
Pl. X II I . ! Le portrait de Dimitrie Galian, le fondateur de l'eglise Saint Demetrius du village de
Rediu Galian, c . Codăieşti, huile sur toile, ante 1 894.
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Pl . XIII.2 Biserica Sf. Dumitru, sat Rediu Galian, c. Codăieşti, vedere Sud-Vest.
Pl. X l ll.2 L'eglise Saint Demetrius du village de Rediu Galian, c. Codăieşti, vue Sud-Ouest.

Pl. X l ll 3 B i serica Sf. Dumitru, sat Rediu Galian, c. Codăieşti vedere Nord-Est.
Pl. XIII.3 L'eglise Saint Demetrius du village de Rediu Galian, c. Codăieşti, vue Nord-Est.
.

,
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bisencu
. Voievozi, sat Văleni
Pl. XI Y. l Portretul preotului
(Şchiopeni), c. Pădureni, ulei pe pânză, 1 932, autor: Leonn.
Pl . XI V. l Le portrait du pretre Sava Bălţatu, le fondateur de l ' eglise Ies Saints Archanges
Michel et Gabriel du vil lage de Văleni (Şchiopeni), c. Pădureni, huile sur toile,
1 932, peintre: Leonn.

Pl. XIY.2-3 B iserica Sf. Voievozi, sat Văleni (Şchiopeni), c. Pădureni, vedere Nord-Vest şi
Est.
Pl . XIY.2-3 L'eglise les Saints Archanges Michel et Gabriel du village de Yăleni (Şchiopeni),
c. Pădureni, vue Nord-Ouest et Est.
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Pl . XV. l
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Portretul lui Ştefan Negruzzi, ctitorul bisericii Adormirea Maicii Domnului, sat
A veşti, c. Avereşti, ulei pe pânză, autor: C.M. Constantinescu, 1 936.
Le portrait de Ştefan Negruzzi, le fondateur de l ' eglise La Dormition de Ia
Vierge du village Avereşti, c. Avereşti, huile sur toile, auteur: C.M.
Constantinescu, 1 936.

Pl. XV .2 Portretul Anne1
Maicii Domnului, sat
Avereşti, c. Avereşti, ulei pe pânză, autor anonim, < 1 936>.
Pl. XV.2 Le portrait d' Anne Negruzzi-Rosetti, huile sur toile, auteur anonyme, < 1 936>,
l'eglise La Dormition de la V ierge du village Avereşti, c. Avereşti.
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Pl . XV .3

L'eglise La Dormition de la Vierge, village Avereşti, c. Avereşti, fondee en
1 9 1 2, vue Sud-Est.

Pl. XV.4

Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Avereşti, c. Avereşti, 1 9 1 2, vedere
Nord-Est.
L'eglise La Dormition de la Vierge, village Avereşti, c. Avereşti, fondee en
1 9 1 2, vue Nord-Est.

Pl. XV.4
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Pl . XV.5
Pl. XV .5

Pl. XV.6-7
Pl. X V .6-7
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XIX1e1
sat Avereşti, c. Avereşt1,
lea - începutul secolului al XX-lea.
Le manoir de la familie Negruzzi, le village A vereşti, c. A vereşti, la fin du XIX•
siecle - le debut du xx· siecle.

Conacul familiei Negruzzi, sat Avereşti, c. Avereşti, sfârşitul secolului al XIX
lea - începutul secolului al XX-lea, detalii: intrare, decor plafon.
Le manoir de la familie Negruzzi, le village Avereşti, c. Avereşti, la fin du XIX•
siecle - le debut du xx· siecle, details: l'entree et le decor du plafond.
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Pl.

XVl. l

Pl.

XVI. !

Pl. XV1.2
Pl.

XVI.2

7 12

Potretul votiv al famil iei Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
Arsura, pictură murală, ulei, autori : Mandia Ullia şi C.l. Paşcanu, 1 937.
Le portrait de la familie Lupu, l es fondateurs de 1' eglise Saint Nicolas du village
Arsura, c. Arsura, peinture murale, huile, 1 937.

Potretul votl v al familiei Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
Arsura, detaliu-partea stângă.
Le portrait de la familie Lupu, 1 es fondateurs de 1' eglise Saint Nicolas du village
Arsura, c. Arsura, detail - la partie gauche.
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Pl . X V U

Pl . XVI.4

Pl. XVI.5
Pl. XV1.5
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Arsura, detaliu-partea dreaptă.
Le portrail d e l a familie Lupu, l es fondateurs de l'eglise Saint Nicolas du village
Arsura, commune Arsura, detail - la partie droite.

ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
votJv
Arsura, detaliu - portretul P.S. Partenie Ciopron, Episcop al Romanului şi Huşilor.
Le portrait de la familie Lupu, l es fondateurs de l'eglise Saint Nicolas du village
Arsura. c. Arsura. detail - le portrait de P. S. Partenie Ciopron, l ' Eveque du
Diocese de Roman et Huşi .
Potretul votiv al familiei Lupu, ctitorii bisericii Sf. Nicolae din sat Arsura, c.
Arsura, detaliu - portretul P.S. Nifon Criveanu, Episcop al Huşilor.
Le portrait de la familie Lupu, l es fondateurs de l' eglise Saint Nicolas du village
Arsura, c. Arsura, detail - le portrait de P.S. Nifon Cri vean u I' Eveque du Diocese
de Huşi.
,
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Pl. XVI.6
Pl. XYI.6

Pl. XVl.7
Pl. XVI.7

714

Biserica Sf. Nicolae, sat Arsura, c. Arsura, vedere Nord-Vest.
L'eglise Saint Nicolas du village Arsura, c. Arsura, vue Nord-Ouest.

Chivotul bisericii Sf. Nicolae, sat Arsura, c. Arsura, 1 937, metal argintat, autor: D.
Popescu, Bucureşti .
Le ciboire de l'eglise Saint Nicholas du village Arsura, c. Arsura 1 937, metal
argente, auteur: D. Popescu, Bucarest.
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