Structuri artistice tradiţionale în epoca episcopului
Grigore Socoteanu (1749-1764)
Ioana Ene
La mijlocul secolului al XVIII-lea, mişcarea culturală de la Episcopia Râmnicului se concentrează întrun eficient efort sub patronajul lui Grigore Socoteanu, epocă în care se valorifică intens tradiţii de artă figurativă
cantacuzine şi brâncoveneşti, se reactualizează simboluri şi metafore vizuale din care răzbate o mentalitate
cărturărească, dirijată conştient de înalt ierarh, dar şi o atitudine aristocratică prin care, aşa cum s-a remarcat
"evul mediu întârzia adesea în plină epocă modernă" 1•
Grigore Socoteanu, descendent al unei familii de mari boieri pământeni, ocupase în viaţa sa civilă
funcţii administrative, iar în viaţa monahală fusese egumen al Coziei şi eclesiarh al centrului eparhial. El s-a
adaptat unui model de atitudine tradiţionalistă în care un loc important îl ocupa consecventa care operează la
nivelul relaţiilor umane, de tipul învăţător-ucenic 2 • Astfel, el a urmat îndeaproape programul cultural al
predecesorului său, Climent, care fusese un sârguincios ctitor şi editor, cel care îl recomandase drept "un iubit
ucenic".
Intenţiile ambiţioase de ctitorire ale acestui înalt ierarh, de la care oraşul Rm Vâlcea păstrează trei
frumoase monumente: paraclisul Episcopiei, bisericile Buna Vestire şi Toţi Sfinţii, s-au finalizat cu dificultate,
3
prin ajutorul "sponsorilor" în limitele unui fenomen de "democratism" muntenesc •
În ansamblul arhitectonic al episcopiei ( a cărei refacere a început în 1735) elegantul Paraclis, ctitorie a
lui Grigore Socoteanu din 1751-1753, se înalţă pe latura nordică. El este dedicat sfăntului eponim, patron şi
ocrotitor, Grigore Bogloslovul, înfăţişat" deasupra intrării, aşezând coroana investiturii de origine divină pe capul
episcopului, un act de legitimare care ne întoarce în timp, spre pictura secolului al XVI-lea, de la bolniţa
Coziei.Sistemul constructiv aminteşte încă prin arcurile sprijinite pe picioare verticale, de cel sârbesc, utilizat la
biserica mare a Mânăstirii Cozia4 , dar edificiul este actualizat prin existenţa pridvorului deschis, la origine, şi
prin pictura exterioară cu filozofi şi sibile, de pe faţada sudică, motiv de inspiraţie livrescă, a cărui origine se
regăseşte într-un program iniţiat de "prinţi" ai bisericii 5, caracteristic pentru atmosfera social-politică impregnată
de ecouri eshatologice a vremii 6 •
Zece scene din Apocalips sunt reprezentate în pridvor, aceeaşi temă regăsindu-se în pridvorul bisericii
7
Buna Vestire, lăcaş refăcut "din temelie", după cum informează pisania, între 1747-1751, (care reia un tip, mult
utilizat în epocă, de treflă cu o turlă şi clopotniţă pe pronaos) într-o înlănţuire simbolică alăturată fiind Judecăţii
de apoi şi celor şapte sinoade ecumenice 8•
Deşi ctitorul refacerii a fost Climent, lucrările au continuat sub supravegherea lui Grigore Socoteanu,
aşa cum s-a întâmplat şi la Toţi Sfinţii, unde succesorul Partenie a avut această calitate, râvna lui găsindu-şi
întruchiparea în figura episcopului omonim, care deschide teoria acestora din pictura murală din altar.
De remarcat este faptul că pictura bisericii amintite (ale cărei forme arhitectonice copiază stângaci pe
cele ale bisericii lui Neagoe de la Curtea de Argeş, efectul obţinut fiind deosebit de pitoresc) a rămas neterminatâ
9
o dată cu moartea principalului susţinător financiar .
Pentru a reveni la pictura din pridvorul bisericii Buna Vestire, trebuie precizat că Judecata de apoi
urmează tipul consacrat la catholiconul Mănăstirii Hurezi, reprezentare complexă, care a servit drept model
pentru un lung şir de monumente din sec. al XVIII-lea, din Oltenia. Ea a fost urmată fără abatere: tronul
Hetimasiei se află deasupra intrării despărţind "dreptul Rai" de iad, unde se zbat bogatul nemilostiv, femeia
adulteră, cârciumăreasa înşelătoare, dar şi cei care iau mită alături de o bogată galerie de ierarhi eretici, împăraţi
tirani; are loc cântărirea sufletelor, iar dedesubt apar cele cinci trepte ale chinurilor care vor fi îndurate în
"întunericul de nepătruns".
Alăturarea de sinoadele ecumenice, de fapt mărturisiri ale credinţei şi bătălii victorioase ale luptei
împotriva ereziilor, este o soluţie care pare să fi corespuns unor intenţii politice, fiind în legătură cu lupta
împotriva prozelitismului catolic, dar şi cu ambiţiile boierilor pământeni din "mica Valahie", care nutreau, in
lupta impotriva dominaţiei străine, idealuri măreţe 10 •
Zugravi diferiţi au realizat cele două reprezentări ale Apocalipsului: Dimitrie ereu, in 1751, s-a semnat
la proscomidie, la biserica Buna Vestire, iar Grigore Ranite a pictat paraclisul în 1753. Datorită programului de
comandă şi instrucţiei în limitele tradiţionale ale meşteşugului, cei doi au realizat lucrări destul de aemănătoare.
Ele păstrează calitatea expresiei, geometria compoziţiei şi simţul cromatic. Culorile sunt dense, teroase, saturate.
Prevalează un efect decorativ, agreabil.
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Activitatea zugravului Grigore Ranite, care era din Craiova, iar apoi s-a stabilit la Sebeş 11 se situează în
imediata descendenţă brâncovenească.
În 1732, el restaura (cu Gligorie şi Gheorghe, fratele său) naosul Mănăstirii Tismana, în 1738 picta
capela de nord a bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braşovului (cu Gheorghe, Ioan, Mihail); în 1758, echipa
Grigore, Pană, Gheorghe, Radu, şi-a lăsat semnătura la proscomidia bisericii din Gura Văii, Bujoreni, Vâlcea,
unde episcopul Grigore Socoteanu e înfliţişat în stânga uşii de intrare în pronaos, pe vest.

1758, Gura Văii, Bujoreni.
Episcopul Grigore Sococteanu,
pronaos, vest.

Din iniţiativa aceluiaşi episcop, Grigore împreună cu fiul său Ion, a pictat, în 1757-1759 schitul Crasna,
neterminat din timpul lui Matei Basarab, care era metoh al episcopiei Râmnicului.
Zugravul Dimitrie a lucrat după jumătatea secolului al XVIII-lea. În 1752, în echipă (cu Gligorie, Ion,
Mihail) a pictat ctitoria episcopului Climent de la Colnic, Frânceşti; 1753, a pictat ctitoria egumenului de la
Hurezi, Dionisie Bălăceanu, Toţi Sfinţii, din Baia de Fier (în echipă cu fraţii Teodor şi Pană, Ion, Preda,
Constantin, Nicolae). Tot la comanda egumenului, Dimitrie va mai picta, în 1757, biserica Sf. Mihail din
Romanii de Jos (o mai veche ctitorie a primului egumen al mănăstirii Hurezi, Ioan). În 1766, zugravul a reflicut
pictura din pronaosul şi pridvorul Mănăstirii Tismana 12 • În 1759, el s-a semnat în naosul bisericii Toţi Sfinţii din
Rm Vâlcea.
În 1755 când episcopul Grigore Socoteanu, retras la Mănăstirea Govora, repara incinta, Dimitrie,
împreună cu Ioan, a realizat o icoană împărătească înfliţişând pe Ioan Botezătorul şi pe Sf. Nicolae, într-o
manieră care se apropie de modalităţile e exprimare ale picturii pe lemn brâncoveneşti.
Tipurile şi asamblajele din pictura murală, care se inspiră din modelele puse în circulaţie în epoca
brâncovenească, au, la jumătatea secolului al XVIII-lea unitate şi coerenţă, exprimând, prin apelul permanent la
tradiţie, constanta spirituală a epocii profund ancorată în istorie. Între programatorii vremii trebuie să-I socotim şi
pe episcopul Grigore Socoteanu, cunoscător al sensurilor morale şi dogmatice, căruia "datoria cea creştineasclf'
îi impunea câştigarea "sufletelor creştinilor" şi revizuirea, în numele unor idei iluministe, atitudinii faţă de
educaţia tinerei generaţii, care se putea face şi pe această cale.
Pictura din altar este prevalent liturgică: la nivelul turlei, s-a reprezentat, atât la Buna Vestire cât şi la
Toţi Sfinţii, figura lui Hristos Pantocrator şi Liturghia îngerească.
Sunt multiplicate scenele de la proscomidie, unde alături de Viziunea lui Petru din Alexandria şi Vir
Dolorem, mai apar Mironosiţele la mormânt şi figuri de arhidiaconi.
Se multiplică, de asemenea scenele de pe dosul tâmplei, unde se reprezintă Jertfa lui Avraam, de obicei
în trei episoade, Cei trei evrei în cuptorul de foc, tema cu rezonanţe apocaliptice, şi întâlnirea lui Aron cu
Melhisedec.
Reapare, în altar scena Cortul Mărturiei, verigă de legătură între Vechea Lege şi Noua Lege, simbol al
Bisericii însăşi, a cărei compoziţie aminteşte pe aceea de la biserica lui Neagoe din Curtea de Argeş, dovedind o
dată în plus, formaţia de atelier a zugravilor epocii şi vehicularea tipurilor prin circulaţia caietelor de modele.
În ambele biserici Împărtăşania apostolilor îl prezintă pe Iuda întors, scuipând, atitudine pe care arta
brâncovenească a preluat-o din pictura secolului al XVI-lea.
În teoria episcopilor din altar, pe lângă cele consacrate, apare cea a lui Ioan Milostivul, patriarh al
Alexandriei, ale cărui virtuţi erau mult pretuite în epoca brâncovenească.
Pictura naosului se referă la Sărbători, Pilde, Minuni, ciclul Învierii şi Patimi foarte dezvoltate, realizate
în spirit realist şi narativ.
rămas
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Naraţiunea Patimilor se desfhşoară pe peretele de vest al naosului, la biserica Toţi Sfinţii, ca şi pe
timpanul de vest deasupra Adormirii, un asamblaj obişnuite nu doar la începutul secolului al XVIII-lea, la
Fedelşoiu sau Govora, ci şi după aceea, în deceniile următoare ale epocii postbrâncoveneşti, la Bodeşti, Intrarea
în biserică, de exemplu, ctitorie din 1732 a episcopului lnochentie, pe care urmaşii acestuia, Climent şi grigore
Socoteanu, o refac în 1749.
Ciclul Patimilor cuprinde scene ca: Rugăciunea de pe munte, Cina de taină, Renegarea lui Petru, Iisus la
Ana şi Caiafa, Iisus în faţa lui Pillat, Banchetul lui Irod, Flagerarea, Răstignirea, cu episodul împărţirii hainelor,
Drumul crucii, Coborârea de pe cruce, Îngroparea, Spânzurarea lui Iuda, etc.
Cilul Minunilor cuprinde scene ca Vindecarea celor doi îndrăciţi, prezentă în naosul bisericii mari a
mănăstirii Hurezi, Înmulţirea pâinilor, Nunta din Canoa, Pescuitul miraculos, Blestemul smochinului neroditor,
Cina din casa lui Levi.
Dezvoltarea pe care acest ciclu o capătă în arta brâncovenească a fost pusă în legătură cu influenţe
iconografice ale picturii athonite şi cretane din sec. al XVII-lea, dar şi cu dezvoltarea cultului Maicii Domnului
în acest veac 13 •
Marile sărbători cuprind scenele: Naşterea, Întâmpinarea, Botezul, Duminica Floriilor, Înălţarea,
Schimbarea la faţă, Stănta Treime vetero-testamntară, Cincizecimea, Adormirea Maicii Domnului, reprezentată
la Buna Vestire în trei episoade; la acestea se adaugă Învierea lui Lazăr, Înjumătăţirea praznicului, duminici.
La naşterea arcului triumfal în naos, la Buna Vestire, s-au reprezentat scenele Intrarea în biserică a
Maicii Domnului (la sud) şi Naşterea Maicii Domnului (la nord), scene în evidentă legătură cu hramul, care
însuma conotaţii social-politice fiind mult răspândit în epocă.
Teoria sfinţilor din primul registru al naosului este puţin individualizată, iar în absida sudică, la Buna
Vestire, apare Deisis, scenă unde s-a folosit o decoraţie modelată în stuc cu elemente vegetale, utilizată în
ctitorii le cantacuzine de la începutul secolului.
Trecerile dintre naos şi pronaos cuprind pe Zosima şi pe Maria Egipteanca, reprezentând sacrificiul
pentru răscumpărarea păcatelor.
În ambele monumente, pictura din pronaos a rămas neterminat!; parţial, la Toţi Sfinţii este reprezentat
Imnul Acatist.
Fără a deveni o aplicare dogmatică a unor teme iconografice preluate din arta brâncovenească,
programele, încărcate de sensuri şi conotaţii eshatologice, întrevăd speranţa în desăvârşire spirituală prin unitatea
în jurul Bisericii tradiţionale, prin credinţa în simbolul Sfintei Treimi şi în Întrupare.
Caracteristică pentru monumentele ridicate la jumătatea secolului al XVIII-lea este dispoziţia scenelor
din timpanele naosului, care, de asemenea a fost preluată de la catholiconul mănăstirii Hurezi. Este vorba de
alăturarea la nord a Învierii, în varianta bizantină, Anastasis şi la sud, a Duminicii tuturor sfinţilor, temă rar
întâlnită, derivând dintr-o iconografie de tip triumfal, care a întruchipat idealurile unor mari conducători
spirituali, între care trebuie amintit Ştefan 1, mitropolitul Ungrovlahiei (1648-1653; 1656-1668) şi Antim
lvireanul, care dedica în 1715, ctitoria sa din Bucureşti Tuturor Sfinţilor 14 •
Timpanul de vest cuprinde, ca în varianta de la Hurezi, Adormirea, în mai multe episoade (trei la Buna
Vestire), alte scene din Patimi, cel mai adesea Răstignirea 15 •
Încercând să surprindem trăsături ale epocii de la jumătatea secolului al XVIII-lea trebui-e să ne referim
şi la bogata decoraţie în piatră, care la biserica Toţi Sfinţii aparţine meşterului Ioan, pietrar, care s-a semnat (aşa
cum înainte cu un deceniu semna şi Iosif, autorul foişorului lui Dionisie de la Hurezi) pe portal. Lucrările lor
sunt o mărturie a dezvoltării meşteşugului, dar şi a gustului epocii, care preţuia elementele florale, înlănţuite întrun relief puţin înalt, în care descoperim apetenţa pentru stilul "omatus", pentru rafinamentele de percepţie,
specific epocii brâncoveneşti. Este remarcabil efortul, care s-a ~cut în al treilea sfert al veacului al XVIII-lea, de
a varia repertoriul morfologic, de a obţine plasticitatea volumelor, prin utilizarea, cu vioiciune, a unor simboluri
şi embleme subsumate unor intenţii care s-au estompat prin trecera vremii.
Aplecarea către o heraldică imperială, reprezentată prin motivul pajurei cantacuzine, care apare şi la
exteriorul Paradisului sau, realizată în stuc, la baza tâmplei de la Toţi Sfinţii, se asocia cu grija pe care episcopii
Râmnicului, incluzând, deci, pe Grigore Socoteanu, au arătat-o românilor ortodocşi din Transilvania, aflată sub
păstorirea lor după ocupaţia austriacă.
Moda alcătuirii blazoanelor şi emblemelor ecleziastice cunoaşte o mare dezvoltare, o asemenea
reprezntare păstrându-se, parţial, pe portalul de la Toţi Sfinţii, rezistând vremii doar insignele arhiereşti.
Acest mediu eclectic, în căutarea propriei identităţi, cultivă o imagistică proprie în care o tipologie
prefemţială îl în~ţişează pa Iisus ca arhiereu încoronat, explicând credinciosului că puterea sacerdotală a Noului
Testament îşi are începutul în EL. La fel, încoronat!, apare Maica Domnului, protectoare şi ocrotitoare a
umanităţii, este prezentată cel mai adesea încoronat!, fie de Sf. Treime sau în scena denumită Deisis regal, dar
chiar în variantele frecvente. cu Pruncul.
Încercarea de armonizare a încărcatului repertoriu de forme tradiţionale cu elemente decorative de
factură şi influenţe diverse, orientale sau occidentale, baroce, rococo, renascentiste, creează impresia de pitoresc
şi exuberanţă, deşi spiritul epocii este grav, concentrat nostalgic.
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A rămas viu, datorita dezvoltării economice ale unor categorii sociale, simţul valorificării edificiului în
peisaj cu sugestii venite din arhitectura rezidenţială de tradiţie brâncovenească, şi moda preocupărilor jardiniere,
care îl îndeamnă pe episcopul Grigore Socoteanu să oragnizeze spaţiul ambiental, să creeze grădini folosindu-se
de serviciile unor specialişti aduşi în acest scop din Transilvania 16 •
În epoca sa putem situa şi un interes pentru sistematizare urbană, dacă ne gândim la amplasarea, astazi
denaturata, a clopotniţei de Ia biserica Toţi Sfinţii.
Voinţa de reinnoire şi selecţia operata Ia nivelul temelor şi modalităţilor de exprimare a fost
stimulatoare pentru zonele artei de tradiţie bizantină, care reactualizând elemente formale ale perioadei
cantacuzine şi brâncoveneşti, s-a dezvoltat, luând aspecte uneori spectaculoase, în Oltenia, timp de încă un secol.
La cumpăna dintre tradiţie, înţelească ca permanenţă spirituală, şi noutate, a unor configuraţii artistice,
aceasta epocă, de care se leagă personalitatea episcopului Grigore Socoteanu, se defineşte prin trăsături specifice,
care, Ia fel ca în epoca brâncoveneasca. decurg din conştiinţa lucidă a unor cărturari.

Resume
L'ouvrage se propose d'analyser Ies nuances artistiques (particulierement iconografique) a Iepoque de
l'eveque Grigore Socoteanu. On nous presente ainsi Ies monuments d'arhitecture de Vâlcea et leur peinture:
L'oratoire de I'Eveche, Ies eglises "Buna Vestire" et "Toţi Sfinţii".
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