ICOANELE LUI BARNOVSKI.VODĂ DELA MOSCVA
ŞI

ZUGRAFII TREI ERARHILOR DIN IASI
-- o--

In memoriul «Contribuţii la relaţiile Bise
ricii româneşti cu Rusia in veacul XVII»,
publicat de curând in «Analele Academiei
Române» - tom. XXXVI, mem. sec. ist.,
No. 21 - d. dr. Silviu Dragomir, profesor
la seminarul Andreian din Sibiiu, care a fă
cut studii teologice şi cercetări istorice la
Moscva, consacră un interesant capitol al 3-lea - activităţii iconografilor şi zugra
filor ruşi in Moldova.
Preţioasele documente - scrisori ale lui
Miron Barnovski şi Vasile Lupul cătră Ţarul
Mil)ail Feodorovici al Rusiei, păstrate in
actele «moldo-valal)e» din Arl)ivul prin
cipal al Ministerului de Externe din Moscva
- din cari autorul şi-a luat datele cu privire
la această cestiune, merită a fi cercetate şi
analizate aci în deosebi. Aceasta pentru că,
faţă cu puţinătatea mărturiilor scrise asupra
trecutului nostru artistic, aceste documente
nu numai că sunt deosebit de importantissime,
ci sunt, putem zice, până acum cel puţin,
unice în felul lor. Aşa fiind, deşi ele sunt
tipărite şi comentate cu destulă largeţă
intr'o publicaţie la îndemâna tuturor, totuşi,
dat fiind caracterul special al acestui Buletin,
credem că nu vom face l ucru fără de folos,
cercetându-le şi analizându-le aci din nou nu, măcar pentru cetitorii noştri, cari, prin in
deletnicirile lor speciale, ar putea rămâne,
fie cl)iar şi temporar, străini de astfel de pre
ţioase noutăţi in domeniul trecutului nostru
cultural-artistic.
Inainte însă de a face această cercetare şi
analiză, e necesar a reproduce m ai jos - spre
orientare - ceia ce zice - după scriitorii ruşi,

'

in special după cunoscutul istoriograf şi bi
zantinist A. I. Uspenskij - d. dr. D. despre
iconografia rusească din secolul XVII :
«Pe atunci, ce-i drept, Rusia moscovită nu
se distingea printr'o cultură mai înaltă reli
gioasă şi ştienţifică şi prin urmare nu dispunea
de un prisos de puteri culturale, care să-1 fi
putut împărţi cu celelalte biserici răsăritene.
Dar adâncul simţ religios al Ruşilor a izbutit
să creeze o iscusită şcoală de iconografie
bisericească, a cărei epocă de înflorire cade
tocmai in veacul XVII. Ţarii ruseşti, în larga
lor dărnicie pentru bună starea şi podoaba
bisericilor ortodoxe, înţelegând de cu vreme
rostul iconografiei bisericeşti, au adunat la
curtea lor din Moscva pe cei mai buni zu
grafi şi iconografi. Dintre aceştia se alegeau
aşa numiţii iconograji Împărăteşti, cari erau
împărţiţi în două categorii : în iconografi cu
dotaţie cari primiau regulat leafă de la Ţar
şi în iconografi cari primiau proviziune nu
mai când erau aplicaţi Ia lucru. Pictura lor,
care se mai vede şi astăzi în m ulte biserici
din Moscva, se caracterizează prin o largă
libertate a invenţiunii, prin eleganţa formelor,
prin variaţiunea culorilor luminoase şi prin
înclinarea artiştilor spre compoziţii simbolice
şi istorice».
Aşa fiind, era firesc ca Domnii Moldovei,
faţă cu decadenta artelor religioase in Orien
tul grecesc, să caute acum aci meşteri iscusiţi
de icoane şi zugrafi aleşi de biserici.
După documentele publicate de d. dr. D . ,
Miron Barnovski e cel dintâiu care trimite
la Moscva o deputaţie, în frunte cu Varlaam
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arl)imandritul, viitorul vestit mitropolit, ca să
tocmească l ucrarea a două mari icoane de
l)ram pentru cele două mănăstiri ce el ridi
case în ţară, în afară de D ragomirna, anume
pentru Hangul şi pentru Bârnova.
Căci, zicea piosul Domnitor, în scrisoa
rea sa dela 9 Decemvrie 1 628, cătră Ţarul
Mil)ail : « Urmând părinţilor noştri dede
mult. . . . luptători ai adevăratei ortodoxii,
cari, în semnul dreptei lor credinţe în H ristos,
au umplut toată ţara Moldovei cu prea fru
moase mănăstiri şi cu cinstite l)ramuri mări
toare de Dumnezeu .... am zidit cinstita mă
năstire numită Dragomirna şi în ea am clădit
biserică de piatră în numele sfintei şi de viaţă
făcătoarei Treimi. Pe urmă, încă alte două
mănăstiri de piatră am zidit din temelie : una în
numele Adormirei prea sfintei, cinstitei şi
prea bine cuvântatei Fecioare Maria (Hangul),
iar cealaltă în numele sfântului marelui mu
cenic Gl)eorgl)ie şi a lui Ioan cel Nou, care
zace în ţara noastră a Moldovei (Bârnova).
Apoi, văzând noi credinţa ortodoxă împo
dobită pretutindeni cu prea frumoase icoane
din împărăţia ta .... am îndrăznit şi am trimis
la bine iubitoarea ta împărăţie pentru cinstitele
şi prea frumoasele icoane, ca să împlineşti
osârdia şi dorinţa noastră .... » .
Cu această rugăminte, Varlaam, plecat din
Suceava în Decemvrie 1 628, ajunse, în Martie
viitor, la Moscva, unde, după ce văzu faţa
Ţarului şi obţinu învoirea lui pentru lucrarea
icoanelor dorite, tocmi un pictor anume Na
zarie, care să facă cele două icoane mari, de
l)ram, una reprezentând pe sfinţii mucenici
Gl)eorgl)ie şi Ioan cel Nou, cu martiriul lor
împrejur, alta pe sfinţii mucenici Procopie şi
Mercurie, deasemenea cu « jitiile» lor îm
prej ur.
Pentru supravegl)erea şi terminarea lucrului,
Varlaam trebui să râmână Ia Moscva până
Ia sfârşitul anului, căci abia la 29 Decem
vrie 1 629 îl vedem plecând spre casă, şi
atunci.... fără de icoane. Aceasta nu pentru
că ele n'ar fi fost gata, ci pentru că se ivi o
neînţelegere, în privinţa modului cum au fost
l ucrate, între pictor şi arl)imandrit pedeoparte
şi Filaret Nicl)itici, patriarl)ul Moscvei, pe de
altăparte. Anume, înaltul prelat, cerând să exa
mineze icoanele, găsi că ele n'ar fi fost tocmai
cuviincios, adică după tipic, lucrate. Cl)emă
deci pe Nazarie la dânsul şi-1 întrebă că după
ce model a făcut pe m ucenici şezând pe scaun.

111

Pictorul răspunse că după o icoană a sfântului
Dumitru de la Tesalonicl)i, pe care Varlaam o
văzu, plăcându-i foarte mult, în catedrala prea
curatei Fecioare şi Născătoare de D-zeu din
Moscva. Faţă cu această declaraţie, patri
arl)ul se învoi a se libera icoanele trimisului
moldovean. Acesta însă plecă -din ce motive
nu se ştie --fără a le lua cu sine, deşi le plă
tise . Astfel icoanele lui Barnovski rămaseră
deocamdată în sama pictorului Nazarie, care
le depuse în Cremlin, în l)ramul mănăstirii
Sf. Sergl)ie.
Aci stătură nereclamate până la venirea
în domnie a lui Vasile-Vodă Lupul, care,
în Fevruarie 1 636, trimise o solie în Rusia,
în frunte cu boerii săi Paladie şi Petru, ca
să aducă icoanele acasă. Două luni în urmă,
această solie era la Moscva şi vedea faţa
Ţarului, predându-i scrisoarea Domnului Mol
dovei, în care, expunându-se cestiunea i
coanelor lui Barnovski-Vodă după cum o
cunoaştem, se intervenia pentru cedarea lor .
Intervenţia rămase însă fără rezultatul dorit.
Căci Ţarul , puindu-se pe punctul de vedere
al patriarl)ului Nicl)itici, refuză trimiterea lor,
ceea ce comunică lui Vasile-Vodă în scri
soarea ce-i trimise prin solii săi Ia 8 Iunie
1 636 : « Şi noi, marele Domn, am dispus a
se spune solilor tăi, că icoanele acelea au
fost pictate in vremea când au fost in ţara
noastră, la Moscva, arl)imandritul Varlaam ...
Şi nu au fost trimise, fiind că au fost pictate
la îndrumarea arl)imandritului, nu după cum
se cuvine, de aceia nici nu au fost date a
tunci... Iar acum, la porunca noastră, Ii s'a
spus solilor tăi, că icoanele nu se pot trimite
cu ei, fiind pictate necuviincios.... »
Fireşte că în u rma unui astfel de răspuns,
icoanele nu s'au mai putut cere. Ele au ră
mas şi mai departe la Moscva, unde, cine
ştie, dacă nu se vor mai fi găsind şi astăzi şi
unde, poate, vre-unul din tinerii noştri teo
logi ce studiază sau călătoresc pe acolo,
va avea norocul să le descopere cândva.
Dar dacă in afacerea relatată mai sus, in
tervenţia lui Vasile-Vodă rămase fără rezul
tatul dorit, în o alta, care-I privia mai de
aproape şi pentru care, negreşit, punea un
interes cu m ult mai mare, intervenţia lui pe
lângă Ţarul Moscvei fu incoronată de suc
ces : e vorba de zugrăvirea bisericii Trei
Erarl)i din Iaşi.
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Se ştie că zidirea acestei strălucite fon
daţii religioase a Moldovei fu terminată, cu
tot rostul - ziduri, cl)ilii, trapeză şi clopot
niţă-în 1\prilie 1 638, iar sfinţirea ei se făcu,
c u mare pompă, un an mai apoi, în Mai 1 639 .
1\şa cel puţin ne atestă cele două inscripţii
comemorative contimporane. Cine ar fi p utut
crede deci că la această din urmă dată, Trei
Erarl)ii nu erau încă gata - cu pereţii ne
zugrăviţi şi cu icoanele catapitezmii nelu�
crate ? Evident, nimeni. Şi cu toate acestea
aşa era. Se repeta deci la Iaşi cazu l mi
n unatei ctitorii a lui Neagoe-Vodă dela Curtea
de 1\rgeş, care fu sfinţită cu nouă ani în
nainte ( 1 5 1 7) de a se fi terminat ·complet
zugrăvirea ei (1 526). Ne-o arată clar do
cumentele, atât de preţioase sub acest ra
port, publicate de d. dr. D .
Intr'adevăr, din o scrisoare a l u i Vasile
Vodă, adresată, la 1 3 Septemvrie 1 638, l u i
Feodor Feodorovici Lil)acev, secretarul B i 
rou l ui Ambasadorilor din Moscva, unde se
primiau prealabil soliile sosite la Ţar, vedem
că Domnul Moldovei, care, cum am arătat,
numai de curând terminase zidirea Trei Erar
l)ilor, îşi avea meşteri ai săi în Rusia, ca să
facă «catapiteasma şi răstignirea după obi
ceiul nostru bisericesc» şi ruga pe corespon
dentul său să mijlocească pe lângă Impăratul
Ruşilor a i se trimite nişte «pictori b uni şi
iscusiţi» , căci «În ţara noastră - se spunea
fără înconju r - nu se află de aceştia». Şi
te mai rugăm - zicea în sfârşit Lupul lui
Lil)acev - să îndrepţi pe acest sol al nostru
· - pe Isaia Eustatievici Cămăraşul, care fu
în toate l u
sese trimis cu scrisoarea
crurile pentru care l-am trimis acolo, şi
pe meşterii noştri de mai nainte în ce l ucru
şi trebuinţă ce vor avea la marele Ţar Mi
l)ail Feodorovici, iar noi vom ţinea neuitat
în minte binefacerile şi ajutorul măriei tale....
şi se va aminti n umele domniei tale în această
mitropolie a noastră nou zidită» 1 ) .
-·

'

) .A.ci e nevoie de o scurtă lămurire : Cu cobo
rirea capitalei de la Suceava la laşi, cu Domnia
nu se strămută şi Mitropolia, ci numai reşedinţa
Mitropolitului. care trebuia să fie pe lângă Domn.
.A.şa se face, că secule intregi noua capitală nu
avu o biserică mitropolitană proprie. ci diferite lo
caşuri sfinte ale Iaşilor serviră pe rând ca atare.
Mai întâiu Sf. Nicolae Domnesc al lui Ştefan cel
Mare, iar când aceasta se strică, pe la mijlocul se
colului XVII, Golia, Trei Erari)ii şi altele. Evident.
Vasile Lupul va fi voit să facă din noua sa biserică

Era vorba deci : pe de oparte de pictarea
icoanelor pentru tâmpla Trei Erarl)ilor prin
meşteri trimişi din Moldova să l ucreze la
Moscva, pe de altă parte de zugrăvirea bise
ricii cu pictori trimişi din Rusia să l ucreze
la Iaşi .
Lucrarea cea dintâiu merse destul de re
pede. In vara anului următor, Lupul spera
cl)iar ca ea să fie terminată, drept ce scria
Ţarului, la 1 2 Iulie 1 639, prin trimisul său
Sava Ivanov: «pentru aceşti oameni ai noştri,
cari săvârşesc acest lucru bisericesc (pictarea
icoanelor tâmplei), când se mântue lucrul să
poată veni îndărăt aici la noi. căci prin })arul
l ui D u mnezeu biserica-i gata, aşteptăm nu
mai s'o împodobim cu podoabele ce se fac
în împărăţia ta ortodoxă prea luminată».
Intervenţia nu era prea timpurie, căci în
toamnă icoanele catepitesmei -- cel p uţin o
parte din ele - erau deja la laşi, astfel că,
la 29 Decemvrie 1 639, Vasile-Vodă putea
anunţa Ţarului Mil)ail că «lucrul sfintelor
icoane, la porunca Stăpânirei tale, s'a făcut
desăvârşit şi frumos». Şi adauga apoi : «lăudat
va fi şi n umele lmpărăţiei tale în toată vremea
de tot clirul sfintei biserici, cât va sta pă
mântul acesta ...».
Rămânea acum zugrăvirea bisericii, pentru
care, cum am văzut, Domnul Moldovei soli
citase, cu un an mai nainte, l u 1 3 Septemvrie
1 638, prin mijlocirea l u i Lil)acev, de la Ţarul
pictori buni şi iscusiţi . Din ce pricină nu se
ştie, pictorii aceştia nu se trimiseră şi nici
n u se anunţaseră. 1\stfel Lupul se văzu ne
voit a se adresa din nou Ţarului, trimiţând,
la începutul anului 1 641 , o solie mai nume
roasă, compusă din Eustratie Mitnin, călu
gărul Silvestru şi doi boeri moldoveni, cu
meşterul zugraf al Domnului, cu Micolai,
solie care avea de scop a cere pictori pentru
biserica Trei Erarl)ilor .
In Mai, pe când această solie se găsia la
Moscva, Vasile-Vodă scria Ţarului : «Şi iarăşi
catedrală mitropolitană statornică, dar călugării greci
ce rămaseră in urmă-i dispuseră, se vede, altfel. Căci
Biserica 1\lbă a Doamnei 1\nastasia a lui Duca-Voda,
zidită la 1 682, servi, în tot cursul sec. XVIll, ca bi
serică mitropolitană, până ce, cu instrăinarea Su
cevii, se văzu necesitatea zidirii unei catedrale mi
tropolitane proprii. Iacob Slamati II rezidi Mitropolia
veci)ie (1802), iar Veniamin Costaci)e incepu zidirea
Mitropoliei noi (1 834), care însă, remânând în pă
răsire, se reincepu, după noi planuri, in zilele no�ţstre.
- E actuala catedrală mitropolitană de la Iaşi.
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ne rugăm de prea luminata şi marea ta Im
părăţie pentru nişte meşteri pictori, şi dorim
să te înduri spre rugarea noastră, să ne îm
podobeşti sfânta biserică, ce am înălţat-o în
numele celor trei erarl)i şi învăţători ai !u
rnei, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi
Ioan G u ră de A.ur, ca să se preamărească
numele Imparăţiei tale în toate aceste părţi
pravoslavnice .... Dar foarte ne rugăm şi ce
rem de la lmpărăţia ta, să trimiţi nişte pic
tori aici la noi de la lmpărăţia ta pravoslav
nică. Şi noi pentru toate vom face plată bună
meşterilor şi cu mare credinţă mă voiu îngriji
pentru ei, când se vor întoarce îndărăt, voiu
trimite eu oamenii mei ... şi vor avea drumul
în bună smerenie... Foarte ne rugăm... Ţarule
şi mare Domn, nu lăsa rugăciunea noastră
n eîmplinită... » .
Călduroasa şi stăruitoarea cerere era deja
satisfăcută, când scrisoarea aceasta ajunse
în mâinile Ţarului ; căci pictorii fuseseră tri
mişi odată cu întoarcerea sotiei motdovene
de care am vorbit, ceea ce Impăratul anunţa
Domnului Moldovei într'o scrisoare cu data
de 1 8 Mai 1 641 , astfel : «Şi pentru cari lu
cruri ne-ai scris nouă, marelui Domn, pentru
aceia am dat întru toate îngăduirea noastră
împărătească ... Şi ţi-am trimis ţie, Domnului
Vasilie... , conform scrisorii şi rugării tale,
pentru pictarea pereţilor, doi pictori, pe Si
dor Pospeev şi pe Iacov Gavrilov. Iar l ucru
rile voastre, din Moscva, cari nu au eşit
încă din lucru - e vorba de restul icoa
nelor de la catapeteasmă - pentru acelea
a rămas în Moscva călugărul vostru Sil
vestru. Şi cum vor fi gata lucrurile acelea,
vom porunci noi, marele Domn, a-1 slobozi
cu totul la voi, fără a-1 reţinea. Iar tu pe
pictorii noştri Sidor şi Iacov, cari au fost
trimişi acum de tine, să-i slobozi la noi, fără
de a-i reţinea, cum vor isprăvi la voi».
Intr'adevăr, pe l a inceputul lui Iulie, pic
torii trimişi se găsiau în Iaşi. Faptul se cu
noaşte din scrisoarea de răspuns pe care
Vasile Lupul o adresă Ţarului Mil)ail la 1 0
Iulie . «Şi pictorii d e pereţi pentru zugrăvirea
sfintei biserici -- scria Domnul Moldovei 
Sidor şi Iacov, au sosit aci la noi, şi când
vor isprăvi, avem să le dăm toată plata şi
ii vom trimite până la graniţa pravoslav
nicei tale împărăţii, şi in viaţa noastră pu
rurea vom mulţumi Impărăţiei tale».
A.stfel dar, in vara anului 1 64 1 , se incep

lucrarea de zugrăvire a Trei Erarl)ilor cu
cei doi pictori moscoviţi numiţi mai sus.
A.mbii erau, negreşit, iscusiţi meşteri. Despre
cel dintâiu, despre Sidor Pospeev, d. dr . D.,
ne spune cl)iar - după Dicţionarul lui Uspen
skij : Iconografi şi zugrafi împărăteşti in vea
că «e cunoscut
cul XVII, Moscva 1 9 1 0
ca unul din cei mai buni pictori de atunci.
La 1 642-3 - deci, cum vom vedea, după ce
s'a întors de la laşi - a l uat oarte la pic
tarea celei dintăi biserici din Moscva, a
soborului Uspeniei. Intre toţi pictorii din
Moscva, el e pus in locul al doilea şi, in
tre alte lucrări, a mai zugrăvit şi pereţii de
la A.rcl)angelski Sobor». Tovarăşul său, Iacov
Gavrilov, e mai puţin cunoscut. De sigur
însă era şi el pictor de merit. De altfel ace
sta n'a avut parte să ducă lucrarea de la
Iaşi la capăt, căci muri cl)iar in capitala
Moldovei, în toamnă. Lupul trimise atunci
la Ţar pe un anume Mil)ail Ivanov, ca să-I
roage a-i trimite un alt pictor in loc.
Pe l a inceputul lui Decemvrie solul Dom
nului Moldovei era la Moscva, iar pe la
inceputul lui Ianuarie 1 642 el pleca spre
casă in tovărăşia nu a unuia, ci a doi noi
pictori, cu o scrisoare a Ţarului cătră Stă
pânul său, in care pravoslavnicul lmpărat
scria : «Şi ne-ai scris nouă, marelui Domn,
să-ţi trimitem pentru pictura pereţilor bise
riceşti incă un pictor, cu acelaş fugar (in
înţeles, cred, de curier) al tău Mil)ail. Şi noi
am miluit pe fugarul tău, pe Mil)ail . . . Şi
am dispus a-1 slobozi la tine, fără a-1 reţinea.
Şi cu el deodată am trimis, adăogând la pic
torii noştri de mai inainte, Sidor şi Iacov,
doi pictori, pe Deico Iacovliev şi pe Pronca
Micl)itin>>.
In Fevruarie 1 642, deci, când, de bună
sa mă, aceşti doi noi pictori vor fi sosit în Iaşi,
ei putură începe l ucru, sub conducerea ace
l uiaş mai vecl)iu şi mai mare meşter Sidor
Pospeev. Tustrei lucrară până pe la în
ceputul lui A.ugust, când, terminând zugră
virea bisericii, Vasile-Vodă îi trimise, po
trivit angajamentului, acasă cu omul său
Mil)ail Ivanov.
A.stfel, la 1 7 A.ugust, acesta, împreună cu
cei trei pictori şi cu Timuşca, fiul decedatului
Iacov Gavrilov, erau la graniţa împărăţiei
ruseşti, la Putivlia, localitate in care toţi solii
străini ce veniau la Moscva trebuiau să
facă popas de control.
-

15
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Iată dar cui se datoreşte pictura Trei
Erarl)ilor - acea pictură minunată în «aur şi
!azur», pe care ne-o descrie, fragmentar, în
cuvinte pline de admiraţie, Paul de A.lep, în
Călătoriile Patriarl)ului Macarie al llntiol)iei,
şi din care noi azi, după zidirea din nou a
b isericii lui Vasile Lupul, nu mai posedăm
nimic, de cât doar - şi aceasta numai în
copie - portretul m ural al familiei ctito
rului, care s'a reprodus şi în noua b iserică
şi de care, evident, acum , când ştim cui se
datoreşte, nu ne mai putem îndoi că nu re
prezintă cât se poate de fidel figura piosuJui
şi bogatului Voivod şi a familiei sale .
Faţă cu importanţa ştirilor pe cari scriso
rile mai sus analizate ni le dau cu privire
la momentul cel mai de seamă din viaţa
artistică a Moldovei, trebue să ne gândirn
cu nespus regret la faptul că vitrigitatea vre
milor trecute a fost aşa de m are, cât a îm-

piedicat formarea şi păstrarea de arl)ive ale
cancelariilor noastre domneşti, cu cari am
pierdut o bogată comoară de ştiri asupra
trecutului nostru, nu n umai politic şi cultu
ral, ci şi artistic. Scrisorile domneşti din ar
l)ivele transilvane şi documentele de curând
publicate de d. dr. D., fac deplină dovadă
despre aceasta. Ce ar fi fost dar dacă am fi
posedat azi întreaga corespondenţă a Dom
nilor noştri cu stăpânitorii şi centrele mari
ale ţărilor vecine - din suta XIV până 'ntr'a
XVII. Evident o b ună parte din istoria arte
lor religioase în Ţările Române s'ar fi reo
glindit în ea şi cercetările în această direcţie
ar fi fost m ult mai Jesnicioase şi fructuoase.
S'au nimicit însă cu toatele - din m ultul de
odinioară trebue să ne mulţumim cu puţinul
de azi. De aceea trebuie să fim fericiţi
când în acest puţin, cercetătorii dau peste
ştiri şi lămuriri ca acele despre icoanele lui
Barnovski-Vodă şi zugrafii Trei Erarl)ilor.
1\. L.
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