B ISERICA
"ADORMIREA MAICI I DOMNULUI"
DE LA MĂNĂSTIREA CĂPRIANA
de Vlad Ghimpu
ănăstirea Căpriana, unica ctitorie domnească d e acest fe l din codrii
Basarabiei, i ncită interesul specialişti lor şi va continua să-I manifeste,
graţie vechi m i i şi nobleţei sale voievodale. Centru de dezvoltare re
l igioasă şi culturală, alături de alte mănăstiri celebre, Căpriana a devenit,
ea singură, astăzi, loc de pelerinaj creştin şi, în acelaşi timp, prin v itregia sorţii
basarabene, întârziat obiectiv de investigaţie.
În continuare, urmărim scopul de a pune în faţa unor rigori de analiză, sub aspect
arhitectural şi istoric, b iserica ce poartă hramu l Adorm iri i Maicii Domnului de la
această mănăstire - edificiul cel mai vechi din complexul monastic actual. Intenţia,
realizată fi ind, va putea pune în lum ină, sperăm, mai profund valoarea sa de focar
religios şi cultural, atât în cadrul regional moldovenesc, cât şi în contextul fenomenului
1
românesc in genere .
Pentru început, ca să pornim de la caracteristica prezentată de biserica însăşi, despre
sine, dăm c itire pisaniei, aşezată neobişnuit de sus, deasupra ferestrei de pe faţada de
vest (fig. 2/A): " Întru slava lui Dumnezeu unicul în Treime, proslăvit de Tatăl şi Fiul,
şi Sfântul Duh. Prin porunca cuviosului nostru, a Marelui Ţar ş i Imperator, A l exandru
Pavlovici al întregii R usii. Cu blagoslovirea Sfântului de Guvernare S i nod al Rusiei
şi al Preasfinţiei sale Exarhul Gavrii l , M itropol itul C hişinăului şi H otinului, s-a
reclădit din temelie acest Sfânt Lăcaş cu numele Adormirii Preasfintei Maici a Dom
nului, prin osârdia şi m ij l oacel e M itropoliei Chişinăului şi a donatorilor m ilostivi,
construit în anul de l a Naşterea lui Hristos 1 542, cu fericită amintire, de către Dom
n itorii Moldovei, Petru V oievod şi Ştefan Voievod, pentru această Mănăstire a Capri
anei, care Mănăstire a fost dăruită de Domn itorii menţionaţi şi alţi cuvioşi Dregători
cu diferite moşii şi venituri pentru iertarea păcatelor şi a pomenirii lor in veci , in anu l
d e l a facerea l u m i i 7327 ( 1 8 1 9), iar d e la Naşterea l u i Hristos i n ani i 1 8 1 9 şi 1 820,
luna august."
După ce fusese distrusă de cutremurul din anu l 1 8 1 1 , grij a pentru restabilirea
(1)

Asupra mănăstirii Capriana vezi ş i Vlad G himpu, Mănăstirea Căpriana şi ro/ul ei în
spiritualitatea românească, în Suceava, 1 994, p. 1 56- 1 62 .
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Fig. 1 . A - B i serica "Adormirea·Maicii Domnului" de la
Mănăstirea Căpriana
(vedere dinspre nord-est). B - Portalul d in pronaos.
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bisericii îi revine mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni2, aşa cum se consemnează
şi pe verso-ul unei icoane, unde, după redarea biografiei furtunoase a exarhului, scrie:
" ... apoi Ia anul 1 8 1 8, iulie 12 zile, au poruncit de s-au făcut în mănăstirea Căpriana
întâiu din nou biserica sfântului slăvitului Marelui Mucenic Gheorghe şi să se găsească
materialurile pentru prefacerea ca din nou a bicericii vechi a adormirii preaslăvitei de
Dumnezeu născătoare şi pururea fecioarei Maria care la anul 1 8 1 9, mai 1 2 zile, s-au
început şi Ia anul 1 820, noiembrie 19 zile, s-au isprăvit împreună cu adaogire de
podoabele trebuincioase întru care zi s-au sfinţit...". În încheiere, important pentru
veridicitatea datelor, se menţionează data scrierii, - "s-au însemnat la acest loc această
prescriere la anul 1 82 1 , septembrie 1 2 zile"3 .
În felul acesta, după ce am elucidat un cadru istoric al evenimentelor, prezentăm
componentele arhitectonice ale bisericii rezidite prin osârdia mitropolitului Gavriil
Bănulescu-Bodoni, între 12 mai 1 8 1 9 şi luna august 1 820, după care s-a sfinţit la 1 9
noiembrie acelaşi an. C u turn-clopotniţă deasupra exonartexului ş i turlă p e naos (fig.
1 /A), sistem constructiv intrat în dotarea bisericilor din Moldova odată cu construcţia
bisericii Sf. Nicolae din Suceava4, - biserica Adormirii Maicii Domnului de la Căpri
ana se înscrie în aceeaşi evoluţie a arhitecturii moldoveneşti, aflată în procesul de
sinteză general românească început odată cu realizarea bisericii Galata (cu două turle),
în anul l 583.
Destinul arhitectonic al bisericii de la Căpriana va fi marcat însă, Ia anii 1 8 1 9- 1 820,
de influenţa bisericii Sfinţii Teodori din laşi, construită în anul 1 76 1 , care s-a impus
printr-un reviriment asupra arhitecturii din Moldova, revigorând formele autohtone
locale în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea şi îneputul sec. al XIX-Iea5 . Surprindem,
alături de caracteristica menţionată, în acelaşi consens la ambele biserici, turnul
clopotniţă şi turla, tronând deasupra, la exterior plastica decorativă nuanţată printr-o
ordonanţă din patru pilaştri de pe faţada de vest, Ia Capriana, cu capiteluri neodorice
duble, cu brâul despărţitor în două registre inegale sub capi teluri (fig. 2/A), privit acum
drept o rerninescenţă, venită din Muntenia în sec. al XVI-lea. Distanţarea în timp d,e
5 8 de ani de Ia sursa ernitentă şi biserica de la Căpriana tinde să se exprime prin unele
deosebiri care îi redau ultimei o individualizată notă modernistă. Îndeosebi turnul
clopotniţă, mai svelt ca la Sf. Teodori, - turla dimpotrivă - mai greoaie; au în acelaşi
stil cu faţada de vest o decoraţie de mici pilaştri, câte doi împreunaţi de fiecare parte
a deschiderilor arcuite ale turnului-clopotniţă şi câte unul la fiecare din colţurile
exterioare ale tamburului octogonal al turlei (fig. 318). Aceeaşi notă, mai târzie, o
semnalăm şi prin frontonul de deasupra ordonanţei de p ilaştri ai faţadei de vest. În
rest, cu excepţia absidelor, plastica lipseşte, biserica fiind străjuită împrejur de contra
forţii originari (fig. 4/A).
Aspectul decorativ mai modest de Ia Căpriana nu numai faţă de Sf. Teodori, dar în
(2)
(3)
(4)

(5)

Constantin Tomescu, Diferite ştiri din Arhiva Consistoriului eparhial - Chişinău, în
Arhivele Basarabiei, 1 937, nr. 1 -4, p. 1 3 .
Ştefan Ciobanu, Biserici yechi din Basarabia, în ACMJB, Chişinău, 1 924, p . 53-54.
Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii in România, voi. 2, Bucureşti, 1 965, p. 48-49.
Ibidem,

p.

220.
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Fig. 2. A Faţada de vest cu ordonanţa de pilaştri şi pisania.
B Console, profile şi ancadrament de fereastră la absidă.
-

-
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comparaţie şi cu alte biserici, unele ctitorii boiereşti, din dreapta Prutului, relevă
situaţia materială mai precară din Basarabia, anexată Ia Rusia. Tot din cauza lipsei
m ij loacelor s-a simplificat structura interioară, renunţându-se la cupola din pronaos şi
Ia sistemul de arce piezişe Ia turlă (fig. 5), tamburul căreia, aşezat direct pe arcele mari
ale absidelor ii dau, din cauza masivităţii sale, un aspect greoi, in dezacord cu
proporţi ile edificiului. Totuşi, bolţile din pronaos şi pridvor, cu o structură ce repre
zintă intersecţii de cilindri (fig. 5), cu Junete in primul, sistem parvenit din Muntenia,
o înrudeşte cu biserica din laşi, de loc obligatoriu să fie directă.
Pentru plastica interioară menţionăm pi laştri profilaţi cu baze şi capiteluri duble,
neodorice, de la arcedele largi din gropniţă şi din interiorul portalului ce dă în pronaos,
in consonanţă deplină cu decoraţia exterioară. Ca şi arcele dublou, în număr de trei
din pronaos, care îl despart în două travei, susţinând bolta Ia m ij loc şi lateral cu ajutorul
unor coloane angajate cu capiteluri neodorice originale şi baze pentagonale (fig. 4/B).
Opera de refacere a bisericii de la Căpriana din an ii 1 8 1 9- 1 820 se înscrie în aceeaşi
evoluţie unică, de factură barocă, a arhitecturii moldoveneşti, deşi Basarabia, răpită
din trupul Moldovei la 1 8 1 2, nu era deloc favorizată de a dezvolta o cultură comună
cu Ţara, suferind impunerea rusificării şi prin religie.
Alături de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, a mai contribuit la reconstrucţia
bisericii Adorm irii Maicii Domnului şi altă personalitate, care s-a implicat, probabil,
ceva mai activ. Grec de origine, după numele înscris pe piatra de mormânt de lângă
biserică: "Supt această marmoră odihneşte trupul răposatului arhimandritului Chiril
Adrianopolis carele a fost namestnic Mitropoliei şi cavaler şi Ia anii 1 8 1 9 şi 1 820
pentru a sa pomenire s-au ostenit şi au fost ca un arhitector la prefacerea sa din nou a
bisericii mari din mănăstirea Chipriana, iar la anul 1 82 1 , noiembrie cinci zile, au
implinit obşteasca datorie"6 . A murit în acelaşi an cu mitropolitul, conştienţi ambii de
lucrarea ce au făcut-o, prin dorinţa de a fi înmormântaţi lângă edificiul ctitorit,
împreună.
Biserica ce o avem astăzi şi examinată mai sus, a fost "reclădită din temelie", ea
însă s-a "construit în anul 1 542", cum scrie pisania, de către Petru Rareş. Din această
perioadă ea a păstrat mai multe elemente. În primul rând planul (fig. 3/A), de tip
triconic, compartimentat în altar, naos, gropniţă, pronaos, pridvor - îl reproduce pe
cel al bisericii de la mănăstirea Probota, necropola familială a domnitorului, din anul
1 530. Deasemenea, camera mormintelor, boltită în sem icilindru dispus transversal,
pronaosul cu două travei, pridvorul cu acces pe latura de sud, şi de nord, iar ca o
rem iniscenţă din splendida plastică gotică de odinioară: portalul ce dă în pronaos,
stilizat, ce-i drept, dintr-un arc frânt cu muluri în retragere, încadrat într-un chenar de
baghete încrucişate (fig. 1 /B).
La exterior, contraforţii cu lăcrimare, iar caracteristica cea mai concludentă a
stilului moldovenesc, definitivat în sec. al XV-lea, o constituie prezenţa firidelor ce
înfrumuseţează absidele (fig. 3/B). Poartă şi ele urme de prefacere, alungite în sus până
sub cornişă, suplinind astfel ocniţele prezente Ia Probota şi mai Ia toate bisericile
moldoveneşti. Urmărim şi alte detalii înnoitoare - ancadramente, console şi profite la
(6)

Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 53.
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Fig. 3. A - Planul bisericii "Adormirea Maicii Domnului".
B - Faţada de sud.
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ferestre, deasupra şi dedesubt, de manieră târzie (fig. 2/B). Însă cea mai tipică trăsătură
rareşiană, rămasă în elevaţia bisericii de la Căpriana, o constituie tainiţa ascunsă
deasupra gropniţei (fig. 5). Apărută pentru prima oară Ia Humor ( 1 532), este unica
intr-o biserică de asemena plan, dacă exceptăm biserica mănăstirii Suceviţa construită
la sfârşitul sec. al XVI-lea, cu unele caracteristici ce o fac să difere puţin de planul
tradiţional.
Biserica mănăstirii Probota, planul căreia îl regăsim la Căpriana, a fost influenţată
de biserica de Ia Putna, cum s-a putut constata pe cale arheologică7 . Căpriana ar urma
astfel, tradiţia lăcaşelor mănăstireşti începută de Ştefan cel Mare, după bisericile de la
Putna, Neamţ şi Probota rareşiană. Cercetările arheologice întreprinse la mănăstirea
Căpriana în anul 1 993 au dat Ia iveală, sub fundaţia bisericii Adormirea Maicii
Domnului, o altă temelie, exact de acelaşi plan, însă cu puţin mai mare decât actuala.
Acest fapt indică o preluare Ia Căpriana anterioară bisericii lui Petru Rareş de la
Probota. Arheologii Gheorghe Postică şi Nicolae Constantinescu, care au condus
investigaţiile, au emis părerea conform căreia fundaţia descoperită ar proveni de Ia
biserica construită de A lexandru cel Bun 8 . Foarte îndoielnic, deoarece nu putem
deduce de n icăieri dacă mănăstirea de la Vâşnevăţ9, cum se numea atunci, avea biserică
de piatră. Dacă luăm în consideraţie că nu s-a putut stabili un atare plan de biserică,
din vremea acestui domnitor, dar luând în calcul şi faptul apreciat de mai toţi spe
cialiştii, că bisericile de Ia Putna şi Neamţ, au constituit un apogeu în epoca lui Ştefan
cel Mare - ipoteza de mai sus ar apărea indiscutabil respinsă.
Spre aceasta ne înclină şi alte surse, cum este inscripţia de la biserica Sf. Gheorghe
a mănăstirii Zografu de la muntele Athos, unde Ştefan cel Mare este nominalizat "ctitor
al Dobrovăţului şi Căprianei" 1 0 . Astfel, părerea conform căreia Ştefan cel Mare a
construit prima biserică de piatră la Căpriana pare pe deplin justificată. Dovada ţine
şi de o logică a faptelor, legată de construcţia bisericii de la Mănăstirea Neamţ în anul
1 497 unde era subordonată Căpriana din anul 1 470 1 1 . Aflată aproape în calitate de
12
schit , în cadrul mănăstirii Neamţ, Ştefan cel Mare a reconstruit mai întâi biserica
acesteia, apoi a ridicat o biserică de piatră în fosta mănăstire care deja era subordonată.
După ce Ştefan cel Mare edifică lăcaşul de piatră, asemănător cu cele de Ia Putna şi
Neamţ, biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la Căpriana se va înscrie în pal
maresul ctitorii lor sale, devenind a treia biserică din Moldova, după complexitatea
planului şi structura elevaţiilor.
În concluzie, menţionăm rezidirea bisericii "Adormiriea Maicii Domnului" de la
Arta Creştină În România, voi. 4, (sec. al X V-lea). Studiu introductiv şi descrierea
planşelor de V. D răguţ Bucureşti, 1 989, p. 1 1 8- 1 1 9.
(8) Cronica cercetărilor arheologice, campania 1993, Satu-Mare, 1 2- 1 5 mai 1 994,
p. 1 4.
(9) DRH, A, voi. 1 , p. 1 25.
( 1 0) G. Filip-Lupu, Mănăstirea Căpriana - ctitorie a voievodului Alexandru cel Bun, în
Patrimoniu, nr. 4, Chişinău, 1 99 1 , p. 20.
( I l ) DRH, A, voi. 2, p. 24 1 -242, 245-246.
( 1 2) V lad Ghimpu, O ctitorie domnească În Basarabia: mănăstirea Căpriana, în
A MNIM, Chişinâu, 1 995, p. 2 1 2-2 1 3 .

(7)
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B iserica Mănăstirii Căpriana, vedere dinspre nord-vest.
B - Detaliu din interior.

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la Mănăstirea Capriana

279

e

ll'l

=

ll'l

Fig. 5. Secţiune transversală.
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mănru.tirea Căpriana în anii 1 8 1 9- 1 820 la iniţiativa mitropolitului Chişinăului şi
Hotinului, Gavrii l Bănulescu-Bodoni, care a reînnoit biserica construită de Petru Rareş
in anul 1 542. Perpetuând tradiţia anterioară; voievodul Petru Rareş a refăcut o biserică
mai veche, ctitorită de Ştefan cel Mare după anul 1 497.
Analiza arhitecturii monumentului din ultima fază păstrată, relevă o incadrare a lui
printre bisericile moldoveneşti de factură barocă, înscrise cronologic într-a doua
j umătate a sec. al XVIII-lea - începutul sec. al XIX-lea. B iserica "Adormirea Maicii
Domnului" de la Căpriana reproduce şi astăzi, împreună cu planimetria originară, încă
multe elemente arhitectonice constituite în Moldova lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş.

L'E(jLISE uLA MORT DE LA SAINTE VIER(jE"
DE LA MONASTERE DE CĂPRIANA
Resume
Monument historique et culturel, l' eglise "La Mort de la Sainte Vierge" de la
Monastere de Căpriana a ete relevee entre 1 8 1 9- 1 820 â !' initiative du metropolite de
Chişinău et Hotin, Gavriil Bănulescu-Bodoni, qui a renouvelle l'eglise bâtie par Petru
Rareş en 1 542. En perpetuant la tradition anterieure, le voYvode Petru Rareş a remis
en etat une eglise plus ancienne fondee par Ştefan cel Mare (Etienne le Grand) apres
1 497.
En analysant l 'architecture du monument de la demiere phase conservee, on a mis
en evidence son appartenance aux eglises de structure baroque de Moldavie, qui
appartiennent du point de vue chronologique â la seconde moitie du XVIII-eme.
L'eglise "La Mort de la Sainte V ierge" de Căpriana rend avec precision jusqu'â nos
jours beaucoup d'elements de l' architecture, y compris sa planimetrie originaire,
constituee en Moldavie sous les regnes de Ştefan cel Mare et Petru Rareş.

Explication des figures
Fig. 1 /A. L'eglise "La Mort de la Sainte Vierge" de la Monastere de Căpriana, vue de nord-est;
1/B. Le Portail de pronaos.
Fig. 2/A. Fa�Yade de l 'ouest avec l 'ordonnance des pilastres, l 'inscription votive en marbre au
dessus de la fenetre; 2/B. Consoles, profils et encadrement de fenetre a l'abside.
Fig. 3/A. Le plan de l'eglise "La Mort de la Sainte Vierge"; 3/B. Fa�Yade du sud.
Fig. 4/A. L'eglise "La Mort de la Sainte V ierge", vue de nord-ouest; 4/8. Detail de l'interieur,
la travee de l'encoignure de sud-est du pronaos.
Fig. 5. Section transversale de l 'eglise.
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