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(Consideraţii generale
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A

l ntr-un

articol publicat în Buletinul monumentelor istorice 1 atrăgeam
atenţia asupra faptului că un studiu sistematic asupra iconografiei picturilor murale gotice
din Transilvania încă n-a fost întreprins, precizînd totodată întrucît abordarea unui asemenea
subiect poate să pară prematură 2•
Reluînd şi dezvoltînd textul articolului amintit, ne propunem în cele ce urmează să
oferim o prezentare mai detaliată a problemelor de ordin iconografic pe care le implică pic
turile murale transilvănene de epocă gotică , adăugind consideraţiilor generale un repertoriu pe
teme, menit să înlesnească pe viit or studiile comparative.

Deşi numărul monumentelor transilvănene în care se păstreaz ă fragmente de picturi
murale gotice este important, sînt foarte puţine ansamblurile întregi care să ofere o imagine
convingător concludentă asupra organizării iconografice dintr-o biserică medievală transilvă
neană, încît o privire cu caracter sintetic presupune riscul completărilor ipotetice 3 . Cu prilejul
Reformei, desăvîrşită în Transilvania în diferitele sale variante (luterană, calvină, unitariană) ,
în cursul secolului al XVI-lea, în mare majoritate picturile murale au fost acoperite cu var
- deseori în prealabil ciocănite - , încît punerea lor în valoare reclamă eforturi deosebite. Son
dajele efectuate în ultimul timp sînt în măsură să acrediteze convingerea că, alături de frag
mentele cunoscute, sînt ascunse sub var încă foarte multe, ceea ce implică un stadiu de provi
zorat pentru observaţiile generalizatoare. O altă rezervă asupra concluziilor ar putea fi furni1

Vasile Drăguţ, Consideraţii asupra iconografiei pic

tttrilor murale gotice din Transilvania, în Buletinul monu
mentelor istorice, XXXIX, nr, 3, 1 970.
2 Bibliografia picturilor murale medievale din Tran

silvania este, în aparenţă, destul de bogată ; în realitate,
numeroase articole sau chiar lucrări mai ample nu fac
decît să reia tale-quale informaţiile mai vechi, fără să
adauge nimic esenţial. Orientativ, indicăm aici principalele
lucrări care se cer avute în vedere de către cel ce doreşte
să se apropie de această problemă : Orban Balazs, A sze
kelyf old leirdsa, I-VI, Pesta, 1868- 1 873; R6mer Floris,
Regi falkepek Magyarorszdgnn, Budapesta , 1 874; Hoth
Viktor, Die deutsche /(1111st in Sirbrnbiirgrn, Berlin - Sibiu, ·
1 934; Raclocsay Denes, A kii�epkori Magyarorszdg jal
kipei, Budapesta, 195.j (cu am plă bibliografie) ; Virgil

Vătăşianu, Istor ia artei feudale în ţările române, Bucureşti,
1 959 (cu bibliografie) .
3 Din numărul total de circa 150 de monumente tran
silvănene în care se păstrează sau se semnalează fragmente
de pictură murală de factură gotică, numai şase monumente
oferă ansambluri mai vaste, în măsură să permită consi
derarea unor compoziţii iconografice închegate : biserica
romano-catolică din Ghelinţa (jud. Covasna), biserica
reformată din ;\lugcni (j ud. Harghita) , biserica ortodoxă
din Strei (j u<l. H unedoara), biserica evanghelică din
Mălîncrav (j ud. Sibiu ) , capela bisericii evanghelice din
Sînpctru (j ud. Braşov) - toate din secolul al XIV-iea;
capela bisericii evanghelice clin Jlărman (jud. Rra�o,·)
clin secolul al XY-lca.
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ele coexistenţa mai multor variante stilistice, uneori cu aspecte contradictorii. Astfel, în
cursul secolului al XIV-lea sînt de înregistrat picturi realizate în stilul liniar-narativ, impregnat
de am int i ri romanice, alături de ecouri ale picturii nord-italiene postgiotteşti, de asemenea
ecouri ale stilului gotic internaţional de curte 4•
� \"orbind despre pictura de epocă gotică în Transil
Yania, trebuie să se ţină scama de complexitatea procesu
lui cYolutiY, ale cărui etape, schematic prezentate, ar fi
următoarele : a. Introducerea formelor specifice picturii
romanice în Transilvania, în principal prin intermediul
miinăstirilor catolice întemeiate de diferite ordine călu
găreşti, benedictini în primul rînd (XI I - XIII) . De notat
că în secolele XII- X I I I sînt pomenite documentar 2 1
de mănăstiri catolice î n Transilvania (Documente privind
istoria României, seria C, Transilvania, veac X I - XII
- X I I I , voi. I , doc. 8, 10, 1 3, 30, 50, 79, 1 33, 1 45, 1 65,
239, 247, 265 ; Ycac. XVI I I , voi. II, doc. nr. 6, 159,
2 1 1 , 242, 432, 448, 494, 5 1 5); este de presupus că numărul
lor era în realitate mai mare. Adusă de meşteri itineranţi
rupţi de marile centre de artă, pictura acestei faze a
prezentat, încă <le la început, amprentele provincialis
mului. b. Accentuarea procesului de provincializare - de rusticizare chiar - a picturii romanice, în condi
ţiile specifice înapoierii economice şi sociale, precum şi
relatin�i izolări artistice a Transil vaniei - secolul al
XI 11-lea. c. Pătrunderea picturii gotice - în primul rînd
a aceleia aparţinînd stilului liniar narativ, mai popular
ca viziune, mai uşor de practicat de meşterii mărunţi şi
mai accesibil totodată - sfirşitul secolului al XII I-iea - începutul secolului al XIV-iea. d. Sinteza stilistică
romanico-gotică în pictura provincială transilvăneană,
în care preYalentă este contribuţia stilului liniar narativ
- prima jumătate a secolului al X I\"-lea.
Dacă primele două etape sint reconsiderate numai

ipotetic, prin analogie cu situaţia din Ungaria şi Slovacia,
ţări cu care Transilvania era în nemijlocită legătură,
următoarele -două pot fi urmărite în resturile de pictură
murală păstrate la numeroase monumente, săteşti cu
deosebire : biserica evanghelică din Homorod (pictura
absidei) , biserica reformată <lin Mugeni (pictura registrelor
superioare de pc peretele nordic al navei), biserica evan
ghelică din l\Iălîncrav (pictura din navă), biserica evan
ghelică din Drăuşeni etc. Î n a doua j umătate a secolului
al XIV-iea, s-au impus puternic formele goticii italiene
de nord - în special în tipologie, modelaj şi cromatică
(biserica catolică din Ghelinţa, biserica refmmată din
Sintana de Mureş, biserica reformată din Mugeni, re
gistrul inferior etc.) .
Către sfîrşitul secolului, într-o vreme în care ecouri
ale arhitecturii pragheze se fac resimţite în construcţia
bisericii evanghelice din Sebeş, se înregistrează în Transilvania şi iradieri ale goticului internaţional de curte
în varianta cehă. La ;\li'tlîncrav, în corul bisericii evan
ghelice şi, mai apoi, la i>isffica evanghelică din Nemşa,
picturile murale realizate în această vreme amintesc în
deaproape exemple din Boemia sau din Slovacia, la ori-

ginea cărora se află pictura pragheză <lin epoca lui Vaclav
al IV-iea. Î n cursul secolului al XV-iea, al cărui prim sfert
adaugă tradiţiilor locale constituite un val de influenţe
tiroleze (ca, de exemplu, în absida bisericii reformate din
Remetea-Bihor) , se produce un nou I>roces de provincia
lizare (biserica unitariană din Suat, biserica Sf. Mihail
din Cluj - nava sudică etc.) , căruia i se datorează reve
nirea la un stil prevalent liniar. A doua j u mătate a ace
luiaşi secol şi primele decenii ale secolului al XVI-iea
vor fi favorabile unor asimilări din pictura provincială
germană (capela bisericii fortificate din Hărman, turnul
catolicilor de la Biertan etc.) , în acelaşi timp crescînd
şi interesul pentru pictura de stil renascentist. Patronată
de înaltul cler ·şi de vîrfurile nobilimii, influenţa Renaş
terii italiene s-a concretizat în mai multe picturi murale
(catedrala din Alba-Iulia, biserica Neagră din Braşov etc.) ,
împletirea acestei influenţe cu tradiţiile locale conducînd
la noi sinteze transilvănene, încă din prim.ele decenii ale
secolului al XVI-lea (biserica reformată din Ocna Sibiului) .
Mişcarea Reformei a întrerupt dezvoltarea picturii murale
din Transilvania tocmai într-un moment în care anga
jarea acesteia pe direcţia formelor renascentiste era defi
nitiv hotărîtă (bisericile reformate din Daia Secuiască,
Adămuş şi Goganvarolea). În toate etapele arătate, for
mele specifice picturii gotice - iconografia de asemenea
- au fost supuse în Transilvania, ca de altfel în întreaga
Europă de centru, influenţelor bizantinizante care au
contribuit la individualizarea unor soluţii locale în care
ecourile marilor centre de artă occidentală se estompează
tot mai mult. Dincolo de modificările stilistice inter
venite de-a lungul timpului, pictura, murală transilvă
neană de tip occidental prezintă - în perioada dată - anume caractere permanente care îi asigură o uni- :,
tate t ipologică specifică : structura simplă a imaginii,
absenţa adîncimii, fondul plat, desenul sumar - cu linii
groase - , cromatica săracă. Aceste caracteristici sîrit
·
subordonate ambianţei artistice provinciale în care o
anume viziune populară - explicabilă în primul rînd
prin faptul că monumentele amintite sînt în exclusivi
tate săteşti - îşi impune cu evidenţă prezenţa. Această
periodizare, voit schematizată, necesară aici pentru ex
plicarea unui fenomen artistic, reprezintă unul dintre
rezultatele - provizorii
deocamdată - ale cercetărilor
noastre pe teren. Nu este locul aici să aducem în discuţie
bibliografia acestei probleme şi eventualele controverse ;
se cuvine însă să amintim studiile mai recente care în
lesnesc cunoaşterea ei, oferind totodată importante date
informative şi teoretice: Virgil Vătăşianu, Istoria artei
feudale în ţările române, Bucureşti, 1 959; Radocsay
Denes, A kozepkori Magyarorzdg fal MP ei , Bud,apesta ,
1954 .

!,Î

·
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Şi totuşi, chiar şi în aceste condiţii, sondarea problematicii iconografiei picturilor murale
gotice din Transilvania apare cu atît mai preţioasă cu cît - aşa cum vom încerca să demon
străm - deschide perspective pasionante pentru studiul general al iconografiei de tip occidental
aplicate monumentelor provinciale, bisericilor de ţară din întreaga Europă catolică medievală.
Cu această ultimă frază, am anticipat asupra cîtorva observaţii cu caracter mai cuprin-·
zător privitoare la arta medievală din Transilvania, observaţii necesare, întrucît constituie fondul
pe care se vor proiecta constatările şi concluziile ocazionate de studiul propus.
<>

Situată în larga depresiune intracarpatică, parte integrantă din teritoriul pe care s-a
format şi s-a dezvoltat poporul român, Transilvania a cunoscut în cursul evului mediu statutul
unui voievodat autonom, dependent de regatul apostolic maghiar. Exercitată iniţial (sfîrşitul
secolului al X-lea) numai asupra zonei vestice, autoritatea regalităţii maghiare s-a extins trep
tat asupra întregii Transilvanii, procesul de aservire fiind încheiat în primul sfert al secolului
al XIII-lea 5• Extinderea autorităţii Curţii de la Buda a înlesnit pătrunderea misiunilor cato
lice 6 , care aveau de întîmpinat rezistenţa mediului autohton românesc, ce păstra strînse legături
religioase cu Constantinopolul, de asemenea cu centrele creştinismului slavon 7•
O pătrundere mai masivă a artei de tip occidental în Transilvania s-a produs în ultimul
sfert al secolului al XII-lea Şi, mai ales, în secolul al XIII-lea, în legătură cu venirea coloniş
tilor saxoni, originari din zona Rinului şi Mosellei 8 , de asemenea în legătură cu activitatea şan
tierelor de filiaţie cisterciană 9• În fapt, secolul al XIIl-lea reprezintă o perioadă de generali
zare a artei de tip occidental - romanic tîrziu şi gotic - pe teritoriul Transilvaniei, constituind
prefaţa epocii de autentică înflorire din secolele XIV-XV. Sînt însă necesare cîteva precizări :
în tot cursul secolului al XIII-iea, economia Transilvaniei a păstrat un caracter prevalent rural,
singura localitate amintită sigur cu rang de oraş fiind centrul de minerit de la Rodna Veche (jud.
Bistriţa-Năsăud)10; întîrzierea dezvoltării economice a fost agravată de catastrofala invazie
tătară din anii 1 24 1 - 1 242, cînd toate localităţile au fost transformate în mormane de ruine
fumegînde. Pe fondul unui mediu slab dezvoltat din punct de vedere economic şi social, în mod
firesc viaţa ?rtistică a îmbrăcat în general forme modeste, romanicul tîrziu coexistînd cu goticul
timpuriu în varianta burgundă colportată de şantierele cisterciene sau de către meşteri formaţi
în ambianţa acestora 11•
5 Anonymus, Gesta Hungarorum, în Scriptores rerum
Hungaricum, ed. E. Szentpetery, Budapesta, "I, 1937 ;
Simon de Keza, Gesta Hungarorum, ibidem ; Chronicon
pictum Vindo8onense, ibidem; Kurt Horedt, Contribuţii
la istoria Transilvaniei în secolele I V -XIII, Bucureşti,
1958.
8 !ncepînd din secolul al XI-iea, nu � ărul mănăstiri
lor catolice a crescut continuu, înaintînd spre răsărit ;
pînă la sfîrşitul secolului al XIII-iea sînt pomenite docu
mentar 21 de mănăstiri (vezi, mai jos, nota 12) .
7 Concludente în acest sens sînt scrisorile papei Ino
cenţiu al III-iea (16 aprilie 1204) şi ale papei Grigore
al IX-lea (14 noiembrie 1234) (Documente privind istoria
României, Transilvania, 1, Bucureşti, 1951, doc. 45 şi 230) .

8 Primul grup de colonişti saxoni (numiţi în documente
şi Jlandrenses, teutonici) a fost adus în Transilvania (în
zona Sibiului) în vremea regelui Geza al Ii-lea (1141- 1161) , organizarea lor mai temeinică - şi din punct
de vedere religios - avînd loc către sfîrşitul veacului
(bula din 20 decembrie 1191 a papei Celestin al III-lea

şi scrisoarea lui Grigo!e, legatul papal (1192 - 1196)
-text latin la F. Zimmermann &C. Werner, Urkundenbucli
.mr Geschichte der Deutschen in Siebenburgen, I, Sibiu,
1892, p. 1 - 2) .
9 U n rol deosebit d e important î n difuzarea formelor
goticului timpuriu în Transilvania i-a revenit şantierului
mănăstirii cisterciene de la Cîrţa, jud. Sibiu, imediat
după marea invazie tătară din 1241- 1242 (Virgil Vă
tăşianu), Istoria artei feudale în ţările române, I, Bucureşti,

·

1959, p. 98 - 118 ; Vasile Drăguţ, Contribuţii privind istoria
goticului timpuriu în Transilvania, în Studii şi cercetări
_
de istoria artei, seria artă plastică, t. 15, nr. 1, 1968 ;
de asemenea Entz Geza, Le chantier cistercien de Kerc
(Cîrţa), în A cta Historiae A rtium, IX, nr. 1, Budapesta
1963).
10 Distrusă de tătari în 1241- 1242, Rodna Veche
nu s-a mai ridicat niciodată în rîndul aşezărilor impor
tante (Ştefan Pascu, Meşteşugurile în Transilvania pînă
în secolul al X T' I-lea, Bucureşt'i, 1954 ) .
11 Vasile
Drăguţ, art. cit.
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în condiţiile e\·ocate, este greu de presupus că pictura murală s-a putut n1anifesta în
Transil\'ania ciltfel <lecit întîmplător şi poate doar în principalele centre ecleziastice - Oradea
ş1 Alba-I ul ia -- , eventual în vreuna din mănăstirile existente atunci 12.

În secolele XIV- X\', care sînt prin definiţie secolele de eflorescenţă gotică în Tr ansil
vania, fenomenul artistic se proiectează pe fondul unei dezvoltări explozive a oraşelor - Clu j ,
Sibiu, Braşov etc . 13 - , la complexitatea sa contribuind şi o serie de factori speciali : prezenţ a
dinastiei Angevine pe tronul Ungariei, strînsele legături politice şi economice cu regatul Boemiei ,
pentru 0 vreme centru al sfîntului Imperiu romano-german etc . Este o perioadă cînd, cu un nedisi
mulat spirit de concurenţă, oraşele se angaj eaz;l în construirea bisericilor parohiale, lucrările fiind
dirij a te de meşteri zidari formaţi fie în ambianţa şantierului domului Sf. Vitus din Praga (ca la bise
ri ca din Sebeş A lba 14 ) , fie în ambianţa şantierului bisericii Sfînta Elisabeta din Kosice ( Slovacia) 15 •
Concomitent, numeroase sate se întrec în a construi biserici noi sau în a le moderniza pe cele
nchi, de regulă prin înlocuirea absidei semicirculare cu una poligonală, prin modificarea feres
trelor şi prin înlocuirea plafoanelor de scînduri cu bolţi gotice.
Dar atît la oraş, cît şi la sat, arhitectura goticului transilvănean, condiţionată de împre
jurările locale, prezintă anume caracteristici ce vor înrîuri dezvoltarea picturii murale. Spre
deosebire de marile centre ale arhitecturii gotice, unde aplicarea consecventă a principiilor
constructive deduse din înlocuirea plinurilor de zidărie cu mari vitralii avea drept consecinţă
reducerea la minim a suprafeţelor de perete, în Transilvania, principiul tradiţional al suportului
continuu a fost păstrat , ferestrelor gotice revenindu-le un loc modest în raport cu plinurile
ma�ive. Prin urmare, dacă în Occident - şi subliniem din nou : în marile centre - vitraliul
ana să preia funcţiile picturii murale, în Transilvania, dimpotrivă, pictura murală era chemată
să împodobească suprafeţele nude ale pereţilor, deseori trecînd şi pe faţadele monumentelor 15•
Recapitulînd , vom spune că Transilvania secolelor XIV-XV oferea pictorilor muralişti
un larg front de lucru , fapt care a favorizat afluenţa unui mare număr de mărunţi meşteri
itineranţi, veniţi din diferite zone artistice mai dezvoltate. Aceasta explică convieţuirea mai
multor variante stilistice, frecventele aspecte retardatare !:.pecifice artei de provincie, explică
de asemenea un anumit caracter internaţional insuficient pus în valoare de studiile de pînă acum .
În general neglij ate, monumentele săteşti şi monumentele provinciale au fost permanent
concurate în atenţia specialiştilor şi a publicului larg de marile catedrale, de castelele senio
riale strălucitoare cărora le-au fost consacrate nenumărate monografii : în Franţa, de exemplu,
1 2 Documentele amintesc în secolul al Xlll-lea urmă
toarele mănăstiri catolice în Transilvania : Igriş, Cîrţa,
Oradea, Sarea (Hoghiz) , Sf. Duh (Zărand), Bistra,
lgged, l\leseş, Alba-Iulia, Sighişoara, Zăuan, Almaş, i\Iă
năştur-Cluj. Sibiu, Rodna Veche, Uilacul Şimleului ; din
secolele anterioare mai erau cunoscute mănăstirile : Cenad,
Sîniob, Someş şi Criş (Documente privind istoria României,
Transilvania, 1- I I, Bucureşti, 1 95 1 - 1 952, a se vedea şi
nota 4).
1 3 Primele menţiuni sigure ca oraşe sînt următoarele :
Cluj - 13 16, Oradea - 1 3 1 9, Braşo\' - 1 343, Sebeş - 1 345, Sibiu - 1 346, .\iud - 1 359, Bistriţa - 1 3 6 1 ,
Sighişoara - 1 369, Timişoara - 1 370, Orăştie - 1 376,
.\rad - 1 392 (Ştefan Pascu, op. cit . , p. 47 şi urm . ) .
1 4 \". Vătăşianu, op. rit., p . 220-222. Ac\încirea cer
cernrilor cu pri\'ire la circulaţia meşterilor pietrari pro
mite să aducă n oi clemente deosebit de preţioase pentru
cunoaşterea relaţiilor artistic!.' ale Transilvaniei. în acest

sens, este foarte util studiul publicat de cercetătoarea
belgiană Madelaine Andrianne van de Winckel, intitulat

I ntroduction sommaire a l' etude des signes lapidaires de
Roumanie, în volumul colectiv Pagini de artă veche ro
mânească, Bucureşti, 1 970, p. 1 69 - 26 1 .

15 Şantierul bisericii Sf. Elisabeta d i n Kosice a iradiat
puternic în Transilvania, la Cluj. Braşov, Sighişoara,
influenţînd, mai ales, profilele şi plastica decorativă a
portalelor (V. Vătăşianu, op. cit. , p. 225, 23 1 , 237, 239;
E. Marosi, Die zentrale Rolle der Ba uhutte von Kaschau

( Kassa, Kosice) - Studien rnr Baugeschichte der Pfarr
kirche St. Elisabeth mn 1400, în A cta Historiae A rtium,
XV, 1969, 1 - 2 , p. 25-27; l\Iarosi Erno, Tanulmânyok
a Kassai szent Erzsebet templom epitestortenetehez, I I , în
,lfiivesuttiirtencti Ert esit ii , 1 969, nr. 2, p. 89- 1 27) .
1 6 Vasile Drăguţ, Picturi m11rale e xtrrioare 1n Tra11silmnia medievală,

în St11dii �i cercetări de istoria artei,

scria artă plastică, t. 1 2,
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nr.

1 , 1 965.

abia în ultimul deceniu au început să apară studii privind pictura murală gotică incluzînd şi
monumentele săteşti 17. Or, ceea ce se constată comparînd monumentele provinciale din diferite
ţări europene - şi afirmînd aceasta autorul se bazează în primul rînd pe studii personale la
obiect - este o remarcabilă unitate de preocupări iconografice, un anume fond stilistic comun,
rezultat din sinteza, la nivelul provinciei, a diferitelor formule artistice la modă, pc fondul
viguros al tradiţiilor romanice cărora provin cia le-a rămas multă vreme credincioasă IR.
Considerînd cele spuse pînă aici ca un preambul necesar, vom apropia obiectivul n6stru
de subiectul propus discuţiei , urmînd să descifrăm, dincolo de toate aspectele contradictorii ,
dincolo de obstacolele reconstituirilor ipotetice, care sînt elementele de program stabilite de
iconcgrafia Transilvaniei, în ce măsură pot fi ele corelate cu cele întîlnite în alte zone artistice.
Este meritul ilustrului profesor Franc� Stele de la Universitatea din Lj ublj ana de a fi
demonstrat pentru întîia oară că se poate vorbi despre un program iconografic valabil pentru
bisericile medievale de sat şi de a fi precizat coordonatele stabile ale acestui program 19. Apli
cată în exclusivitate la bisericile de sat din Slovenia, această demonstraţie poate fi în mod
suhstanţial îmbogăţită cu argumente furnizate de studiul iconografiei medievale din bisericile
de sat dm întreaga Europă catolică, ansamblurile de pictură murală gotică din Transilvania
fiind în acest sens un exemplu.
Se ştie că, potrivit unor stricte reguli iconografice elaborate de înalta societate eclezi
astică a Bizanţului şi transmise apoi prin erminii , ansamblurile de pictură murală din bisericile
ortodoxe constituie o transpunere simbolică a bisericii - ecclesia - în dubla ei ipostază, luptă
t oar_e _şi_ trifil!lfăt_Q_9-re, ideea de bază fiind aceea a ierarhiei
şi-- a--mîntuirii.
În lumea catolică
----.
---nu se cunosc asemenea codificări iconografice, şi totuşi este remarcabil că tema centrală a sculpturilor ce decorează marile portale ale catedralelor romanice şi gotice este în mod aproape con
stant Judecata de apoi. Aceeaşi temă constituie baza iconografiei sanctuarelor romanice, ima
ginea-cheie fiind Iisus Hristos în mandorlă (M ajestas Domini) înconj urat de simbolurile celor
patru evanghelişti , însoţit de cei doisprezece apostoli, şi tot Judecata de apoi, împreună cu alte
reprezentări avînd implicaţii eshatologice, va deveni centrul de referinţă al iconografiei biseri
cilor de sat în epoca de înflorire a artei gotice. Acelaşi fenomen va avea loc şi în Transilvania,
unde modul de abordare şi de rezolvare a acestei teme vădeşte surprinzătoare, dar nu inexpli
cabile simili.tudini cu pictura murală �in toate micile provincii artistice alf' Europei catolice.
În pictura murală gotică din Transilvania, programul iconografic eshatologic este expri
mat prin următoarele compoziţii : M ajestas Domini în tetramorf însoţit de cei doisprezece apos
toli, Judecata de apoi, A rhanghelul Jl.,fihail cîntărind sitjletele, Jvlaica îndurătoare (La Vierge au
manteau) , Parabola celor zece fecioare, Sjîntul Cristofor.
Conform tradiţiei iconografiei bisericilor romanice, reprezentarea lui Iisus Hristos în
glorie însoţit de apostoli este rezervată absidei centrale : în concă apare Iisus Hristos în mandorlă r1;I
înconj urat de simbolurile celor patru evanghelişti, iar pe pereţii absidei sînt reprezentaţi cei,
doisprezece apostoli. Această reprezentare, de străveche tradiţie bizantină, se păstrează inte17 Marguerite Roques, Les peintures m urales du sud
est de la France du XIII' au XIV" siecle, Paris, 1961;
Paul Deschamps & :\lare Thibout, La peinture murale
rn France au debut de l'epoque gothique, Paris, 1963 ; Yves
Bornnefoy, Peintures m11rales dr la FranCI' gnthique, Paris,
1 954.

1 8 În legătură cu această problemă ,·or trebui consi
derate cu toată atenţia picturile murale din ţările scan

dinave în cadrul cărora spiritul popular, conservator şi

plin de fantezie în acelaşi timp, s-a manifestat mai pu
ternic decît în altă parte (R. Broby- Johansen, Den danske
B illedbibel i /(alkmalerier, Copenhaga, 1 94 7).
19 France Stele, Slo11enska gotska podruinica i njen
ikonografski kanon (L'eglise paysanne slovene et son
canon iconographique) , în Sbornik Narodog iH11uja ( Re
cueil du i\Iusee National), IY, 1964, Belgrad, p. 3 1 5 3 28
-

.
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gral la biserica evangheiîcă din Homorod, j ud. Braşov (aprox. i300) 20 şi 1a biserica ortodoxă
din Strei, j ud. Hunedo ara, (aprox. 1375) 21 , în alte monumente existînd doar fragmentar : la
biserica romano-cato lică din Valea Crişului, j ud. Covasna, (sfîrşitul secolului XIV) 22 , la biserica
reformată din Nima, j ud. Cluj; (sfîrşitul secolului XIV) 23, la biserica reformată din Şişterea,
jud. Bihor (sfîrşitul secolului XIV) 24, la biserica reformată din Remetea, j ud. Bihor (primul
sfert al secolului XV) 25 , la biserica unitariană din Sînvăsîi, j ud. Mureş (sfîrşitul secolului XV) 26 •
Este interesant de semnalat că deprinderea de a reprezenta apostolii în absidă a fost păstrată
şi la alte monumente, fără însă a fi vorba despre o motivare în cadrul compoziţiei iconografice
Majestas Domini. Ca exemple pot fi citate biserica reformată (fostă ortodoxă) din Sîntă Mărie
Orlea , j ud. Hunedoara (picturi datînd din primul sfert al secolului XV) 27, biserica ortodoxă
<lin Şeghişte, j ud. Bihor (primul sfert al secolului XV ; monument distrus) 28 , capela din turnul
Mariei din Mediaş, j ud. Sibiu (primul sfert al secolului XVI) 29 •
S-a afirmat mai sus că reprezentarea lui Iisus î n glorie însoţit d e cei doisprezece apos
toli este de veche tradiţie bizantină, fiind preluată apoi de iconografia occidentală. În fapt
cele mai timpurii reprezentări, care formează arhetipurile acestei teme, precizîndu-i totodată
caracterul eshatologic, se întîlnesc încă din secolele I I-IV pe unele sarcofage paleocreştine 3o .
În pictura murală, cea mai veche reprezentare se află, după ştiinţa noastră, în sanctuarul bise
ncn copte din Bawit (Egiptul central) 31• Datînd din secolul al VI-lea, frescele de la Bawit îl
Radocsay Denes, op. cit., p. 1 -17; V. Vătăşianu,
op. cit., p. -11 2 ; Vasile Drăguţ, Despre picturile murale
ale bisericii fortificate din Homorod, în Studii şi cerce
tări de istoria artei, XI, 1964 , nr. 1 , p. 1 02-109.
20

21 I. D . Ştefănescu, La peinture religieusc en Valachie
el en Transylvanie, Paris, 1 932, p. 22 1 - 223 ; V. Vătă
şianu, op. cit., p. 405 - 408 ; Vasile Drăguţ, Biserica din
Strei, în Studii şi cercetări de istoria artei, seria artă plas

tică, X I I , 1 965, nr. 2, p. 299-3 1 7 .
22 Nemes 6., Nehdny szekelyf ăldi fresk6r6l, în Szekely
Hirlap, 1896, I, oct. 29 ; I. D. Ştefănescu, L'art byzantin
et l'art lombard en Transylvanie, Paris, 1 938, p. 66-67 ;
Radocsay D . , op. cit. , p. 206 - 207 ; V. Vătăşianu, op.
cit., p. 773 .

23 Picturile

bisericii reformate din Nima au fost
descoperite cu ocazia ultimei restaurări (I 965) şi constau
din fragmente de frescă păstrate pe pereţii sanctuarului.
Pe peretele nordic, în zona mediană a registrului inferior,
lîngă firida tabernacolului se mai văd o cruce de consacrare
şi două figuri de apostoli, unul tînăr, cu evanghelia în
mînă, şi unul bătrîn ; pe peretele de răsărit se păstrează
fragmentar patru figuri, printre care, j udecind după
pălăria de pelerin, sf. I acob cel Bătrîn ; pc peretele sudic
mai sînt trei figuri, de asemenea degradate. Figurile apos
tolilor sînt grupate două cite două, afrontat, într-o com
poziţie simplă, şi se decupează cu claritate pc fondul
ultramarin, care prin decolorare a ajuns în unele locuri
la o nuanţă de gri-bleu. Desenul, foarte ferm, este redus
la esenţial ; gama cromatică ; cuprinde roşu-închis, ocru
galben, roz, gri-bleu, alb. Figurile acuză o anumită no
bleţe, tipologia cu ochi migdalaţi, ca şi portul bărbii
bifurcate ind icînd, alături de alte elemente stilistice, că
picturile de la Nima au fost executate în ultimul sfert

al secolului al X IV-iea. (Pentru arhitectura acestu i fru

mos, dar puţin cunoscut monument, vezi Vasile Drăguţ,

Contribuţii privind arhitectura goticului timpuriu în Tran
silvania, în Studii şi cercetări de istoria artei, seria artă
plastică, 1 968, nr. 1 , p. 4 6 - 47).
2
4 Bunyitay Vince, A vdradi puspokseg tortenete, III,

Oradea, 1 884, p. 298; Radocsay D . , op. cit., p. 207.
25 Bunyita)· Vince, op. cit., p. 38 1 - 382 ; Szi:iny O.,
A biliar remetei falfestmenyek, î n A rchaeologiai Ertesito,
1 928, p. 234-237 ; Radocsay Denes, op. cit., p. 1 68 - 1 69 ; I. D . Ştefănescu, L ' art byzantin, p . 7 - 1 1 ; V. Vă
tăşianu, op. cit., p. 7 6 1 - 762.
26
Nemes 6., op. cit.; Radocsay D., op. cit., p. 1 90 - 1 9 1 ; V . Vătăşianu , op. cit. , p . 770.
27 Din bibliografia destul de bogată a picturilor de
la Sîntă Mărie Orlea amintim doar pe I. D. Ştefănescu,

La peinture religieuse e n Valachie et en Transylvanie,
Paris, 1 932, p. 223 - 239, 333 - 335 ; Radocsay D . , op. cil.,
p. 1 9 3 - 1 94; V. Vătăşianu, op. cit„ p . 760; V asile Drăguţ,
Pictura murală din Transilvania, Bucureşti, 1 970, p.
40 - 4 1 ; id,e m , Picturile bisericii din Sînta Mărie Orlea,
în Buletinul monumentelor istorice, nr . 3, 1 97 1 , p .6 1 - 74.
28 I . D . Ştefănescu, L'art byzantin . . . , p. 1 2 - 1 5;
V. Vătăşianu, op. cit., p. 405; Vasile Drăguţ, Picturn
p. 36 - 37 .
murală
29 Picturi încă nepublicate sistematic. Scurtă descriere
.

.

.•

şi caracterizare la Vasile Drăguţ, Biserica din Strei, în
Studii şi cercetări de istoria artei, seria artă plastică,
1 965, nr. 2, p. 308, nota 4 1 .
30 L. Reau, Iconograpl1ie de /'art chretien, III, Paris,
1 958, p. 1 13.
31 M ax Hautmann, Die Kunst des frillien Mittelalters,
Propyliien J(imstgeschichte, VI , Berlin, 1 929, fig. 1 82,
p. 693.
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înfăţişează pe Iisus, în tetramorf, tronînd pe boltă, iar dedesubt cortegiul de apostoli 3 2. Aşa
cum observă Karl Kunstle, în evul mediu timpuriu reprezentarea celor doisprezece apostoli în
absidă, împreună cu M ajestas Domini, era un obicei, printre cele mai notorii exemple citîndu-se
bisericile Santa Maria în Domenica şi Santa Prassede din Roma (începutul secolului IX), de
asemenea bisericile romanice de la nordul Alpilor: Reichenau - Niederzell (sec. XI) şi Knecht
stenden - Rheinland (sec. XII) 33.
Autoritatea temei explică apariţia sa pe diferite obiecte de cult, cum sînt unele ante
pediumuri sau lintele catalane -- ca cele de la Esterri de Cardos, Santa Maria de Ripoll, San
Genis dos Fontanes, Sant Andre de Soredo 34 - sau unele altare portative, ca cel al lui Albertus
din Colonia (sec. XII). Dar cea mai semnificativă adaptare a temei în discuţie la programul
iconografic al monumentelor medievale este instalarea ei în timpanul portalului principal al
marilor catedrale romanice şi apoi - prin tradiţie - gotice. Fie că se păstrează schema tradi
ţională, concentrată a temei (cuprinzînd adică numai pe Majestrls Do1i1ini şi grupul apostolilor),
fie că - răspunzînd semnificaţiei sale vechi - tema este întregită cu reprezentarea Judecăţii de
apoi , în de-coraţia marilor portale ea ocupă, vreme . îndelungată, locul principal. În varianta
simplă, tema poate fi întîlnită la bisericile din Charlieu ( 1 094) , Carennac (sec. XII) 35, Chartres
(sec. XII) 36, Santiago de Compostela (sec. XII) 37, Burgos (sec. XIII) 38, Czerwinsk (sec. XII) 39,
varianta amplificată fiind de asemenea foarte frecventă, printre exemplele cele mai cunoscute
citîndu-se portalul catedralei din Autun, opera sculptorului Gislebertus ( 1 130 - 1 1 40) 40 , şi por
talul catedralei din Bamberg (mijlocul secolului XIII) 41•
În timp ce, la marile catedrale, M a_iestas Domini se instalează în timpanul portalului
principal, la monumentele de importanţă secundară, a căror decoraţie se realiza în mod precum
pănitor cu ajutorul picturilor murale, această temă îşi păstrează locul în absidă, fiind aproape
constant însoţită de cortegiul celor doisprezece apostoli. Influenţată de arta reliefurilor - atît
de in_iportantă în epoca romanică - şi de decorul arhitectonic specific absidelor din marile cate
drale, reprezentarea apostolilor în pictură va prelua sistemul decorativ al arcadelor sub care
figurile sînt înfăţişate fie izolat, fie grupate cîte două, în cadrul unor compoziţii de genul bine
cunoscut sub numele de sacre conversazioni 42•
32 Prezenţa Maicii Domnului între apostoli i-a în
găduit lui Ch. Diehl să interpreteze această i magine ca
fiind o reprezentare a !nălţării, deşi Iisus este înfăţişat
în tetramorf (Manuel d'art byzantin, I, Paris, 1925", p. 73).
33 Karl Kiinstle, lkonographie der christlichen Kunst,
I I , Freiburg im Breisgau, 1926, p. 98 - 99, vezi de ase
menea, Otto Demus, Pittura murale romanica, Milano,
1969, p. 179 - 180, 188- 189.
:w J . Puig i Cadafalch, Le premier art roman, Paris,
p. 146- 147, pi. 43, 47, 48.
35 J ulius Baum, Die Malerei und Plastik des Mittel
alters in Deutschland, Frankreich und Britannien, Potsdam,
1930, p. 240- 241, fig. 247.
3e J. Baum, op. cit., fig. 176 ; M. Hautmann, op. cit. ,
p. 491, 722, 507, 724 ; Marcel Aubert & Simone Goubet,
CatMdrales et tresors gothiques de la France, Paris, 1958,
p. 145 - 146, fig. 165.
37 Este vorba despre faimosul portal gotic „de la
Gloria", opera meşterului Mateo (1168- 1183) ; Hans
Weigert, Romanesqtte sculpture, Londra, 1962, p. 132-

-133.
38 t\ndre Malraux, Le monde chretien, Paris, 1954,
p. 228, 229, 460.

38 Z. Swiechowski, Die Bedeutung Italiens jur die
romanise/ie A rchitektur und Bauplastik in Polen, în A cta
Historiae A rtium, Budapesta, X, 1964, nr. 1 - 2, fig. 51.
40 A. Malraux, op. cit., p. 124- 125, 452 ; Denis Grivot,
Le monde d'A utun, Paris, f.d.
41 A. Malraux, op. cit., p. 214-251, 459.
42 De fapt este vorba despre un complex proces de

transformare a modului de reprezentare a figurii umane,
proces care oglindeşte, pe plan artistic, progresul operat
pe planul ideilor în direct raport cu evoluţia societăţii
medievale. Î ntr-adevăr, dacă în frescele bisericii din
Bawit sau în cele ale bisericilor catalane din valea Bohi San Clemente de Tahull şi Santa Maria de Tahull (sec.
XII, cf. F. Soldevilla, J. Guido!, Ch. Zervos, Die J(imst
Kataloniens, Viena, 1937, fig. 116 şi 117) - , de asemenea
la bisericile din Esterri de Cardos şi San Pedro de Burgal
(cf. J . Puig i Cadafalch, op. cit., fig. 87 şi pi. 44) , apostolii
sînt înfăţişaţi frontal, static, trădînd o imediată influenţă
a picturii bizantine, mai tîrzi u, pe măsură ce arta se eli
berează tot mai mult de hieratismul primitiv, pe măsură
ce curentul popular-narativ răzbate cu vigoare sporită
în arta romanică, pentru a culmina în cea gotică, atitu
dinile şi gesturile din reprezentările apostolilor devfn
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Acel care, reuşind s;'l se smulgă at rac ţ i ei catedral elor, p;Hruncle Î n i urnea mod estă a
micilor biserici medieYale ele sat are posiblitatea să constate că, dincolo de inerentele diferenţieri,
există 0 u i mit oare unitate iconografică �1
în funcţie de epocile artistice - chiar stilistică în
modul de decorare a absidelor.
F;1ră să ne propun em o epuizare a materialului comparati,· -- nici nu ar fi cu putinţă
ele alt frl , dat fiind stadiul cercetărilor
, vom marca larga răspînclire în pictura medie,·ală
gotică a acestei compozi ţii iconografice, pe care, în mod surprinzător, unii istorici au considerat-o
ca fiind de extremă raritate 43. Astfel, în Franţa, ea poate fi întîlnită în bisericile din Montbazin
(sec . XI I - XIII) , Yilliers ( sec . XII I-XV) , Lutz en Dunois (sec. X I I I) , Yron (sec. XII, X I I I ,
XJY), Blassac (sec . XIY) , de asemenea î n sala capitulară a fostei mănăstiri din Lavaudieu
(sec. X I I I ) 44.
î n Tirolul de sud, cortegiul apostolilor în sanctuar poate fi întîlnit în biserica paro
hială clin St. Peter (sfîrşitul secolului XI\') , în bist>rica St. Gertrud din Dreikirchen (sfîrşitul secolului
XIV) , în biserica Sf . Gheorghe „in \Vang" din Bozen (1473 - 1483) , în biserica Sf. Anton din
Kaltern ( 1 470) 45• Carintia oferă, de asemenea, mai multe exemple: biserica din localitatea Maria
\\'orth ( 1 1 55), biserica Sf. Leonhard din Ht0llein bei Friesach (către 1170), biserica din Helena
am \Yiesenberg (sfîrşitul secolului XI I ) 43. Î n Slovenia, numărul monumentelor cu acest program
iconografic în sanctuar este atît de mare, încît a prilej uit prof. France Stele următoarea obser
\ a ţ i e : „Cel care studiază numeroasele biserici gotice de sat decorate cu picturi murale este sur
prins de tendin ţa aplicării unui program iconografic vest-european foarte precis, care s-a format
în cadrul stilului romanic şi a fost adaptat dee_oraţiei sanctuarelor gotice. Punctul central al
acestui program este Jlayestas Domini cu simb olurile evangheliştilor, î� calotă, şi cortegiul
apostolilor, în picioare, pe pereţii absidei" 4i. Amil)tim bisericile din l\forska Sabota (circa 1370),
:\fartij anci (1392) , Famlj c ( 1 420) , Suha (sec . XV) , Bodovlj e (sec. XV) , Visoko (1443), Mulj ava
( 1 453) , Batuj e ( 1 480- 1 4�0) B.
Î n Peninsula Istria, zonă de întîlnire a influenţelor friuliene şi tiroleze, tema Af ajestas
no111i11i, combinată cu cortegiul apostolilor, revine frecvent în decorul pictat al bisericilor.
Ansambluri mai importante, unele de o remarcabilă valoare artistică, se păstrează în biserica
Sf. Agata din Kanfanar (secolele X I-X I I ) , în biserica din Sv. Foska kod Peroj a (sec. X I I) , în
biserica din s,·etvincenat (sfîrşitul secolului X I I I ) , în biserica dm Sv. Margareta (sfîrşitul seca-

--

'

tot mai agitate, mergînd pî nă la sugerarea unor pasio
nate discuţi i . În acest sens, semnificatiYe sînt statuile
apostolilo r din corul domului din Bamberg ( 1 237, cf.
J . Bau m, op. cit., fi g. 32 1 ) , pe care Otto Demus le consi
deră drept o încununare a acestei teme în Germania
(op. cit., p. 1 80) .
4 3 I . D. Ş tefănescu, La pein t ure religieuse en Valach ie
el en Transylva nie, Pari s 1932, p. 2 1 6 ; Corina Njcolescu,
Considera/ion; s11r

,

l'a ncien nete des monumeuts romans de
Transylvanie, în Revue Roumaine d'Histoire, I , 1 962,

nr. 2, p. 4 1 1 -426. În esenţă, cei doi autori a fi r mă că
tema apos tolilor în sanc t uar este de origine cappaclociană
şi că ultimele monumente unde se regăseşte această temă
se aflrt în I talia şi Spania, datînd din secolele X I - XII.
Î n mod special, problema aceasta a fost tratată în arti
c ol u l nostru Biserica din S t rei, în Studii ,si cercetări de
istoria artei, seria artă pl as tic ă 1 965, nr. 2, p. 306 - 3 11.
,

44

Paul

murale

en

Deschamps & :Niarc Thibout, La peinture
France au debut de l'epoque gothique, Paris ,

1 963, p. 97, 57, 1 00, 1 58, 202, 87 - 89 ; de asemenea cer
cetări personale.
45 Josef Weingartner, Gotische Ma/erei in Sudtirol,
\'iena, 1 948, p. 37, 38, 72, 85.
46 ,V. Frodl, Die romanise/ie Wandmalerei in Kărnten,
Kl agenf urt, 1 942, p. 2 1 - 24, 29, 32.
4 7 France Stele, Slovenska gotska podruinica i njen
ikonografsk i kanon, în Zbornik narodog muzeja, Belgrad,
IV, 1 964, p. 328.
48 France Stele, Slikar ]ohannes concivis in Laybaca ,
în Zbornik za umetnosto zgodovino, Ljubljana, 1 9 2 1 , nr.
1 - 2, p. 3 - 6 ; idem, Monumenta artis Slovenicae, I ,
L a peinture murale a u moyen <Îge, Lj ubljana, 1 935, fig.
54 ; idem, Slikarstvo v Sloveniji od 12 do 16 stolr:tja, Lj u 
blj ana, 1969, p. 40 - 1 70 ; d e asemenea cercetări personale.
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-lului XIII), în biserica din Butoniga (către 1400), în biserica din Sv. Pelagij (sfîrşitul secolului
XIV), în biserica din Roc (1470) 49.
În Ungaria, teoriile de apostoli combinate cu Maj es ta s Domi�ii în tetramorf se întîlnesc
în sanctuarul bisericii romano-catolice din Hidegseg (sec. XI), în cel al bisericii din Ocsa (sfîr·
şitul secolului XIII) sau în cel al bisericii din Csaroda (sfîrşitul secolului XIV) so. În Boemia,
aceeaşi dispoziţie iconografică se mai păstrează integral sau parţial la biserica din Rovna (prima
jumătate a secolului XIII), în sala capitulară a mănăstirii Sf. Procop a cavalerilor ioaniţi din
Strakonice (circa 1 320), în sanctuarul bisericii Sf. Ion Botezătorul din Janovice nad Uhlava
(primul sfert al secolului XIV), de asemenea în bisericile din Houska, Jindrichu v Hradec, Zdar
u Blovic, Doudleby, toate din secolul al XIV-lea s1• În Slovacia, ţară cu care Transilvania a
întreţinut active legături artistice în cursul evului mediu, vom regăsi tema care ne preocupă
la bisericile din Bina nad Hronom (secolul XIII) sz, Chyzne (al treilea sfert al secolului XIV),
Kraskovo (sfîrşitul secolului XIV), Luborec (1390-··· 1400) sa, Poruba (după 1350) s4, Samorin
(în jur de 1 330) ss; de asemenea, în bisericile din Jakubovany (circa 1225) , Ganovce (începutul
secolului XIV), Martin (circa 1350) , Zilina (către 1350) şi Dehtice (sfîrşitul secolului XIV) s6•
Rezumînd observaţiile de mai sus cu privire la reprezentările în sanctuar ale temelor
iconografice .l\tlajest� �_ii_c�iul_apostolilor, vom spune că apariţia lor în cadrul pic
turii murale gotice din Transilvania nu este o excepţie, aşa cum totuşi s-a crezut, ci, dimpotrivă,
se înscrie într-un fenomen de largă respiraţie, care acoperă teritorial aproape întreaga lume
vest şi central-europeană, dovedind, totodată, o excepţională rezistenţă în timp s7•
Dar, dacă figurarea lui Iisus Hristos în tetramorf însoţit de apostoli avea un caracter
simbolic mai puţin explicit pentru credincioşii de rînd, reprezentarea detaliată a Judecăţii de
apoi constituie un permanent memento mori, cu o funcţie moralizatoare foarte precisă. În Tran
silvania, reprezentarea Judecăţii de apoi este localizată fără excepţie în navă, fiind evidentă o
anume preferinţă pentru peretele estic, deasupra sau de o parte şi de alta a arcului de triumf
(biserica reformată din Tileagd, jud. Bihor - sfîrşitul secolului XIV sa; capela bisericii evan49 Cornelio Budinich, Spitzbogige Bauwerke in Istrien
und den angrenzenden Gebieten, în Jahrbuch des Kunst
historischen Instituts, Viena X, 1 9 1 6, Beiblatt, p. 14;
Branko Fucic, Istarske freske, Zagreb, 1 963, catalog,

p. 3, 5, 8, 9, 1 4 ; de asemenea cercetări personale.
50 Radocsay Denes, op. cit., p. 1 5 - 1 7 , pi. I, p. 1 9 1 - 192, pi. XXIX, p. 47, · 1 25, pi. LXIX ; de asemenea
cercetări personale. (La Ocsâ şi Csaroda, picturile de pe
boltă s-au distrus.)
51 Jaroslav Pesina, Gotickd ndstennd malba v zemich
ceskych, I, 1 300 - 1 350, Praga, 1 958, p. 1 28, pi. 6 - 8 ;
p. 1 7 6 - 1 79, pi. 39 - 4 1 ; Vlasta Dvorâkovâ, Josef Krâsa,
Anefka Merhatuovă, J{arel Stejskal, Gothic mural pain
ting in Bohemia and Moravia, 1300-1378, Londra, 1 964,
p. 1 30 , 1 32, 1 33, 1 48; de asemenea cercetări personale.
6 2 Vlasta Dvofakovâ, Talianske vyvinove prudy stre
dovekej ndstennej mal'by na Slovensku, în Zo slar,,ich
vţjlvarnycll dejin slovenska, Bratislava, 1 965, p. 227.
63 Vlasta Dvofakovă, Pavel M. Fodor, Karel Stejskal,

I< vyvoji stfedoveka nastenne malby v ob/asti Grmt'Yskt
a Maloho11stk e , în Umenl. VI, 1 958, p. 339, 332-334,
354 - 355 ; de asemenea cercetări personale.
64 Klara Kubickovă& Frantikk Fackenberg, Umeleckd
·tvorba hornej Nitry, în Pamiatky a Muzee, JX, 1960,
p. 7 4 - 77 .
2

-

Cercetare personală din vara anului 1 963.
Pentru cunoaşterea acestor monumente şi a altora
din Boemia, Moravia şi Slovacia datorez mulţumiri dr.
Vlasta Divorakovă de la Institutul de istoria artei al
Academiei Cehoslovace de Ştiinţe, care mi-a pus la dis
poziţie materialul documentar necesar şi m-a însoţit
în campaniile de cercetlri pe teren ( 1 963, 1 964, 1 96 8).
57 Merită să fie sabliniat faptul că autoritatea tem e i
iconografice în discuţie explică tratarea e i şi c u alte m i j Joace decît cele ale picturii m urale ; de exemplu, în Ger
mania, unde în mod frecvent cortegiul apostolilor în
sanctuar a fost redat cu mij loacele sculpturii (Stiftkirc h e
S t . Peter in Wimpfen im Tal, 1 269 - 1 278; Johanniskirche
in Osnabriick, 1 400) sau ale vitraliului (domul din Koln ,
capela sf. Ştefan, sfîrşitul secolului XIV) (cf. Hans Kar
linger, Die J{unst der Gotik, în Propylăen Ku11stgrschichtl',
VII, Berlin, 1927, p. 635, 645 , pi. 405, 487) .
68 Huszka J6zsef, A mezătelegdi ev. ref. templom fal
kepei, în A rchaeologiai Ertesită, 1892, XII, p. 385 - 389;
A MOB miik ădese az 1 903- 1 9 1 1, evekben, în Magyaror
szdg Miirmtekei, I I I B udapesta, 1 9 1 3, p. 272; Radocsay
.
D . , op. cit., p. 1 77 - 1 78; V. Vătăşianu, op. cit. , p. 768- 769.
55

56
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Fig.
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Curlcgiul

apos/oii/or,

deLaliu:

apostolii
(jud.

Petl'll

şi

Hunedoara).
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Toan;

absida

bisericii

ortodoxe

din

Strei

Fig. 2. Cortegiul apostol i:or, detaliu

apostolul Toma; absida bisericii ortodoxe din Strei (jud. Hunedoara).
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Fig. 3 .

Corlegi11/ apuslo/'ilor,

detaliu:

apostolul ]\[atei;

absida bisericii romano-catolice din Valea

(jud. Covasna).
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Fig. 5. Judecata de apo i , în centru Nlajestas Domini, în stînga JV!aica oc1'otitoare ;
biserica reformată cl i n Sic (ju d . Cluj ) , zona inferioară a arcului ele triumf.
gh elice din Sîn petru , j u d . Braşov - sfîrşitul secolului X I V 59 ; biserica ·reformată din Sic, j ud .
Cluj - sfîrşi tul secolului X I V 60 ; biserica evangheli că din Hărman, j ud . Braşov -

al t reilea

sfert al secolului XV§ 1 ; biserica evangh elică din dealul cetăţii Sighişoara, j ud . M ureş --

1 48862 ;

bi serica evanghelică din Ghimbav , j ud . Braşov -·- încep u t ul secolului XVI) 6 3 • Numeroase alt e
reprezentări ocupă ceilalţi pereţi , fie l a s u d (biserica romano-catolică din Ghelinţa, j ud . Covasna
-- mij locul secolului
59

64 ;

biserica unit ariană din Mărtiniş, j ud .

E. J ekelius, Die D o·rfer des B u rzenlandes,

B u rzenland, Braşov,
op . cit. , p. 1 1 4 ; V .
60

XIV

în Das

1 929, p. 1 92 - 1 97 ; Radocsay D . ,

V ăt ă ş i an u ,

o p . cit. , p . 4 1 9 - 420.

Entz G. & S ebestien J . , A Szeki rejonnatus ternplorn,

Cluj, 1 947, p. 20 - 36 ; Radocsay D . , op. cit. , p .2 1 4 ;- 2 1 5 ;
V. Vătăşianu, op. cit. , p. 4 1 0.
61

Picturi foarte degradate� acoperite cu var , parţial

vizibile pe faţa arcului triumfal, deasupra actualelor bolţi .

Harghi t a - sfîrşit u l seco-

J ulius Misselbacher, Die Wandgernălde der Schiif3burger Bergk irche, S ighişoara, 1 934 ; Radocsay D . , op .
cit . , p. 204 - 205 ; V. Vătăşianu, op. c it . , p. 766.
63 Picturi acoperite cu var, amintite de E. J ekelius,
o p . ci t . , p . 1 96 - 1 97 .
6 4 D e ş i bibliografia acestui monument este destul de
bogată (vezi Radocsay D., op. cit, p. 1 40 - 1 4 1 ) , totuşi
problema Judecăţii de apoi nu a atras în mod special
atenţia (V. Vătăşianu , op. cit . , p . 423) .
62
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Fig. 6. Judecata de apoi, detal i u : Majestas Domini (potrivit v i z i u n i i l u i Ioan
din Patmos) ; biserica reformată din i\ Iugcn i (jud. Harghita) .

Fig. 7. Judecata de apoi, detali u : grup de apostoli ; bi erica reformată
din Mugeni (jud. Harghita) .
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Fig. 8. judecata de apo i , detali u : arhanghelul Mihail alungă păcătoşi i
la iad ; biserica reformată din Muge n i (jud.

Hargh ita) .

din „ t urnul cat olicilor " , Biertan, j ud. Sibiu - către 1 425) 72,
existat o anumită regulă pent ru am plasarea J udecăţii de apoi.

lului X I V 65 ; biserica unitari
ană din Chilieni, j ud . Co 
vasna - începutul secolului
XV G6 ; ca pela bisericii romano
catolice Sf. Mihail din Cluj către 1 430)6 7, fie la nord (ca
pela bisericii reformate din
Sic , j ud. Cluj - sfîrşitul se
colului XI V 68 ; biserica refor
mată din Mugeni, j ud . Har
ghita - începutul secolului
XV 69 ; biserica unitarjană din
Suat, j ud. Cluj - mij locul se
colului. 4.V) 7 0 , fie la vest (bi
serica reformată din Sîntana
de Mureş, j ud. Mureş - sfîr
şitul secolului XIV 71 ; capela
bisericii evanghelice din Hărman, j ud. Braşov - al treilea
sfert al secolului XV ; capela
încît pare puţin probabil să fi

Urmînd canoanele larg răspîndit e în întreaga iconografie creştină , modul de reprezen
tare a Judecăţii de apoi în pictura murală gotică din Transilvania nu ridică probleme deosebite :
în zona superioară , la centru , se află Iisus Hristos în mandorlă, uneori înfăţişat cu săbii î n gură ,
potrivit viziunii lui Ioan din Patmos ; tribunalul ceresc este format din cei doisprezece apostoli,
păcătoşii sînt alungaţi în gura monstrului Leviathan , în timp ce ceata drepţilor este condusă
spre ra i de către sfîntul Petru, cu nelipsitul atribut al cheii. Există totuşi şi unele particula
rităţi care merită să fie semnalate. Aşa este frecvent� introducere în compoziţie a Sfintei Fecioare
şi a sfîntului Ion Boteză torul, ca sfinţi intercesori, potrivit canonului iconografic bizantin cunoscut
în gen eral sub numele de Deisis - rugăciune ( Ghelinţa, Mugeni, Cluj , Sighişoara, Biertan) .
La Sînpetru, această complicare iconografică beneficiază de o tratare neobişnuită, în sensul
că sf. Ion Botezătorul apare, alături de sf. Petru; în fruntea cetei drepţilor, în timp ce sf.Maria,
65

Monument distrus, picturi păstrate în copii ; pen

tru bibliografie, vezi Radocsay D . , op. cit . , p. 1 48.
' 66

Picturi acoperite cu var ; I. D. Ştefănescu , L 'art

byzantin et l'art lombard en

Transylvanie,

Paris,

1 938,

69 Huszka J „ A b og ozi falkipek, în A rchaeologiai Er
tesito, 1 898, XVI I I , p. 388 - 393 ; Radocsay D„ op. cit„
p. 1 20 ; V. Vătăşianu , op . cit„ p. 424 ; Vasile Drăguţ,
Picturile murale . ale bisericii reformate din Nlugen i , în

p. 6 1 ; Radocsay D „ op. cit„ p. 1 5 5 ; V. Vătăşianu, op.

Studii şi cercetări de istoria artei, seria artă plastică, 1 96 4 ,

cit. , p. 773.

n r . 2, p . 3 1 0 - 3 1 2 , 3 1 7 - 3 1 9 .

67 Picturi degradate ; se păstrează mai bine doar

grupul central : Iisus în mandorlă cu spade în gură, în
cadrat de Maria şi Ioan Boteză toru l ; se mai disting îngeri
sunînd

din trompetă ( Grandpierre Edit,

A

kolozsvdri

Szent Mih dly templom, în Szepm uveszet, 1 942, I.I I . p. 1 1 3 ) .
68 E
ntz G. & Sebcstien J . , op . cit„ ; Radocsay D„ np.

cit„ p. 2 1 4 - 2 1 5 ; V. Vătăşianu , op. cit„ p. 4 1 0.

70 Kelemcn Laszlo , A szovtitai jaljestmeny ek, î n Pdsz

torti�z.

1 925, XI, p. 449 - 452,

7 1 Nemes

v.

6., op. cit. ; I . D. Ştefănescu, L ' art byzantin . . .

,

p. 1 3 - 1 7 ; Radocsay D . , op. cit., p. 1 73 ; V. Vătăşian u ,
o p . cit„ p . 4 1 1 - 4 1 2 .
12

J . Misselbacher, op . cit„ p. 1 3 .
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'

încoronată, conduce grupul fecioarelor. O redactare singulară se face remarcată la Mugeni : a1c1
grupul drepţilor, condus de un înger, se îndreaptă spre scaunul de judecată părăsind raiul,
a cărui uşă este străj uită de sfîntul Petru . Explicaţia acestei reprezentări, cu totul neobişnuită,
trebuie căutată în credinţa. specifică lumii catolice privind prima judecată, credinţă reactuali
zată în secolul al X I V-iea prin Divina comedie a lui Dante Alighieri. Artistul a înfăţişat aici
ceata celor drepţi care se aflau dej a în paradis şi care vin la judecata de apoi cu drepturi
cîştigate. În acelaşi sens trebuie înţeleasă şi scena învierii morţilor, care la Mugeni este prezen
tată ca învierea celor drepţi. Faptul că morţii ies din morminte în atitudini de rugă, fiind pri
miţi cu bunăvoinţă de îngeri care răstoarnă lespezile, este un indiciu că pictorul anonim a
respectat riguros simbolismul medieval al aşezării în spaţiu, locul din dreapta j udecătorului
fiind rezervat valorilor pozitive. Precizînd că prototipul modului de reprezentare a cetei drep
ţilcr de la l\Iugeni ne este necunoscut, menţionăm doar că o tratare similară poate fi văzută
la biserica din Rakos (Slovacia - sfîrşitul secolului X I V) 73 •
A rhanghelul lvlihail cîntărind sujletele - „psichostasis" - sau ucigînd balauml ca simbol
al răului este o altă temă cu un precis caracter eshatologic, des întîlnită în pictura murală
gotică din Transilvania. Integrată uneori chiar în Judecata de apoi (Sînpetru - două repre
zentări : alungînd dracii, cîntărind sufletele) , imaginea arhanghelului Mihail apare, de regulă,
izolată, ilustrînd în mod concentrat ideea centrală a eshatologiei creştine : răsplătirea binelui
şi pedepsirea răului (biserica reformată din Dorolţ, j ud. Cluj - al treilea sfert al secolului
XIV 74 ; capela bisericii evanghelice din Sînpetru, j ud. Braşov - sfîrşitul secolului XIV ; bise
rica ortodoxă fostă minorită din Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud - sfîrşitul secolului XIV 75 ;
biserica evanghelică din Mălîncrav, jud. Sibiu - sfîrşitul secolului XIV 76 ; biserica reformată
din Şişterea, jud. Bihor -· - începutul secolului XV 77 ; biserica unitariană din Dîrj iu, jud. Har
1483 711 ; bise
ghita
1419 7 8 ; biserica evanghelică din dealul cetăţii Sighişoara, jud. Mureş
rica evanghelică din Richiş, jud. Sibiu 80 - începutul secolului XVI ; biserica evanghelică din
Rupea, jud. Braşov - începutul secolului XVI 81 ; biserica reformată din Hodoş, j ud. Bihor
- secolul XVI) 82 •
-

-

73 V. Dvohi.kova, P. Fodor, K Stejskal, op. cit. ,
p. 349. De această problemă ne-am ocupat pe larg în
articolul nostru privind picturile bisericii din Mugeni
(vezi nota 69) .
7' Picturi descoperite cu ocazia restaurării din 1 965,
încă nepublicate. Pe peretele de nord al na\·ei se păstrează
un singur panou de pictură încadrat de un chenar bogat
ornamentat ; pe fondul gri-bleu şi gri-verzui se detaşează
siluetele arhanghelului Mihail cu balanţa şi a apostolu
lui Iacob cel Bătrîn, la picioarele căruia este îngenuncheat
un donator. I acob are pălărie, bast on şi desagă de pelerin.
Gamă cromatică destul de bogată, desen simplu, forme
plate. Comparativ, databile în al treilea sfert al seco
lului al XIV-iea.
75 Aici sf. Mihail apare în două imagini deosebite :
cu balanţa şi . străpungînd balaurul cu lancea (M. Auner,
Beim A bbruch der alten Franciscanerkloster, în Korres

pondenzblatt des Vereins fur siebenbargische Landeskunde,
1 909, XXXII, p. 1 24 - 1 25 (Auner crede că una din figuri
îl reprezintă pe sf. Gheorghe) ; Radocsay D., of>. cit.,
p . I I S ; V. Vătăşianu, op. cit . , p . 1 1 4) .

76 Reprezentat străpungînd balaurul (Vasile Drăguţ,

Picturile murale din biserica evanghelică din 11[alîncrav,
în Studii şi cercetări de istoria artei, seria artă plastică,

1 967, nr. 1 , P- 82, fig_ 3, p. 87) .
77 Picturi acoperite în prezent cu var ; Radocsay
D . , op. cit., p. 207.
7 8 Reprezentat cu balanţa (Huszka J . , A derzsi f al
kepek, în A rcheologiai Ertesit ă, VIII, 1888, p. 50 - 53 ;
Victor Brătulescu, Biserici din Transilvania, în Buletinul
Comisiei monumentelor istorice, XXX, nr. 9 1 , p. 1 5,
fig. 17) .
79 Reprezentat c u balanţa ş i lovind cu spada î n draci
( J . Misselbacher, op. cit„ ; V. Vătăşianu, op. cit., p. 766,
fig. 729) .
8 0 Picturi acoperite cu var ; identificate prin sonda
jele autorului.
8 1 Picturi acoperite în cea mai mare parte cu var ;
pe peretele sudic mai multe fragmente de scene şi figuri,
printre care şi arhanghelul Mihail cu spada.
82 Picturi
descoperite în 1 968 ; arhanghelul Mihail
cu balanţa şi spada, la picioare se află un cavaler în armură .
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O altă imagine ca re se înscrie
în programul iconografic cu caracter
eshatologic este M aica ocrotitoare (La
Vierge au manteau) . Frecvent ă în ico
nografia germană medievală, ocupînd
un loc de cinste în bisericile din
Boemi a, Slovacia, Tirol, Maica ocro 
titoare poate fi întîlnită în picturile
murale gotice din Transilvania fie di
rect încorporată în Judecata de apoi
( Ghefinţa, Sic, Mugeni) , fie izolat.ă ,
dar întotdeauna la un loc vizibil
(biserica evanghelică Sf. Bartolomeu
din Braşov, la exterior, pe latura
estică a absi dei
secolul XIV 83 ; bi
serica evanghelică din Mălîncra v , j ud.
Sibiu, deasupra arcului triumfal spre
cor - sfîrşitul secolului XI V '; biserica
reformată din Rapoltul Mare, j ud.
H unedoara, în partea sudică a arcului
triumfal, spre navă - sfîrşituI secolului
XV 84 ; biserica unitariană din Chilieni ,
j ud. Covasna , pe peretcl0 sudic al
navei - 1497 ? ; biserica evangh elică
din Băgaciu, j ud. Mureş, pe peretele
nordic al navei - secolul XVI , primul
sfert 85 ; capela din „turnul catolicilor"
Biertan , j ud. Sibiu, pe peretele nor
dic -- primul sfert al secolului XVI ) .
Păstrată doar la cîteva moFig. 9. judecata d e apo i , detaliu : figură de apostol ; biserica refor
numente,
Parabola celor zece fecioare
mată din Sîntana de Mureş (jud. M ureş) .
face de .asemenea parte din reper
toriul iconografic cu t emă esh atologică. Locul rez�rvat, de regulă , acestei teme este
intradosul arcului de triumf, fecioarele fiind reprezentate în medalioane (biserica reformată
din Sîntana de Mureş, j ud. Mureş - sfîrşitul secolului XV ; capela bisericii evanghelice din
Hărman, j ud. Braşov 86 - al treilea sfert al secolului XV ; biserica reformată din Şuşeni, j ud.
Mureş - secolul XV 8 7 ; biserica reformată din Sîncraiul de Mureş, j ud. Mureş - secolul XVI 88 ) .
-·

83

Picturi foarte degradate, fiind spălate de ploi ; nu

au fost menţionate niciodată pînă în prezent.
84

Picturi foarte deteriorate din cauza incendierii

biserici i la începutul acestu i veac. Compoziţia Maica
ocrotitoare este aproape integral d istrusă, se mai păstrează

doar un grup de credincioşi care se . roagă la adăpostul
mantiei.
85

Fără bibliografie.

Descoperire recentă ; acoperită în mare parte cu var,
ccmpoziţia l\lfaica ocrotitoare are aici o tratare am piă şi
complexă, grupurile de credincioşi fiind foarte exact
definite prin costumele de epocă.

Datorită dimensiunilor mici a l e capelei, î n fapt
aici medalioanele cu cele zece fecioare decorează intra 
dosul· arcului vestic, deasupra compoziţiei cu Judecata
de apoi, ceea ce permite o şi mai directă legătură între
cele două imagini.
87 Picturi degradate,
monumentul fiind î n prezent
î n stare de ruină avansată ; se păstrează fotografii vechi şi
copi i î n acuarelă l a Muzeul de istorie din Cluj (Radocsay
D„ op . cit„ p. 1 72 - 1 73 ; V. Vătăşianu , op. cit„ p. 4 1 2 ) .
88
Picţuri dispărute ; copii î n acuarelă la Muzeul d e
istorie d i n Cluj (Radocsay D . , op . cit„ p . 1 74 ; V . Vătăşianu
op. Git„ p . 769 - 770) .
86
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Fig.I 1 1 0. A rhanghelul Mihail ; biserica un itariană d i n Dîrj iu (j url . Hargh ita) .
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Fig. 1 1 . Maica ocrotitoare,
Sf. Jeronim cu leul ;

Bunavestire,

bis e r ica

Baia

pruncului, Jnchinarea magilor,

evanghelică d i n Mălîncrav (j ud. Sibi u ) .

Î n sfîrşit , tematica eshatologică este întregită prin imaginea de mari dimensiuni a Sjîn
tulu.i Cristofor. Se şfie că figura acestui sfînt protector şi apărător împotriva morţii subite, dacă
i se privea chipul dis-de-dimineaţi:: , a fost prin excelenţ ă venerată în mediile provinciale şi că,
mai ales în j urul Alpilor, s-a bucurat de o vie popularitate, decorînd faţadele bisericilor de sat
în locurile unde putea fi văzută la mare distan ţă. Î n Elveţi a, în Tirol, în Boemia, în Slovacia,
în Slovenia, în Ungari a, chipul său de proporţii colosale apare frecvent pe faţadele bisericilor
sau la interior, în dreptul intrării 89 . Î n Transilvania, reprezentarea sfîntului Cristofor se întîl80 Î n Elveţia figura sfîntului Cristofor decorează fa
ţadele bisericilor din Zillis, Biasca, Santa Maria d i Torello
(cf. Andre Michel, Histoire de l 'art, I I 1 , Paris, 1 902, p.
4 08) ; în Tirol la bisericile din Terlau, Gufindaun , Naturns,
Albions, St. Sigmund, Antholz (cf. J. Weingartner,
Gotische Wandinalerei in S iidtirol, V iena, 1 948, p. 7 1 - 78) ;
în Boemia la bisericile din Dales ice, Pru honi ce, Houska,
Brandys nad Labem Praga , Libi s , K u t n a Hora (cf. J aros
Jav Pesina, Goticlla n cistenna malba v zein ich ccs kych , I ,
•

Praga, 1 958, p . 1 69, 182, 184, 2 2 1 ; de asemenea cercetări
personale) ; î n Slovacia la b isericile din Ludrova, Smre
eany, Kraskovo, Sufany etc. etc. (cf. Radocsay D„ op .
cit„ p . 223, 225, 1 1 8 , 1 63, 1 79, 184, 2 1 8 ; de asemenea cer
cetări personale) î n .Slovenia la b ise_r i_«ile d i n Vitanje ,
Sv. J anez v Bohinj u , Gostece , Bodesce, Vrba etc. etc.
(cf. France Stele, Jll!onumenta artis Slovenica.e , I, Lj ubl
jana, 1 935, p. 40) . M a i recent, referindu-se la schema icono
grafică ideală a bisericilor ele sat din Sloven ia, prof. France
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neşte atît l a interior (biserica unitariană din Mărtiniş, j ud. Harghita - secolul X I V uo ; biserica
evanghelică din Mălîncrav, j ud. Sibiu - sfîrşitul secolului X I V ; biserica evanghelică din dealul
cetăţii Sighişoara , j ud. Mureş - sfîrşitul secolului XV) , cît şi la exterior (biserica ortodoxă din
Strei, j ud. H unedoara - secolul XIV 91 ; biserica romano-catolică din Floreşti, j ud. Cluj - secoStele afirmă : „ Pe peretele exterior, care se vede cel m a i
bine diri sat, este pictat c u regularitate s f . Cristofor, care
ocupă de obicei toată înălţimea zidul u i " (în Slovenska
gotska podrutnica . . . , p. 328) ; î n Ungaria la bisericile
dip Velemer, Ocsa, Manta, Sorokpolany etc . etc. (cf.
Radocsay D . , op. cit. , p . I I I , 1 22 , 1 59 , 1 7 1 , 1 9 1 , 20 1 ,
2 1 0 , 23 1 , 237 ) .

90

Picturi di părute o dată cu distrugerea monumen

tului,
ni

vez i ,

mai

sus, nota 65 .

Menţionată în secolul trecut de către Fr. Floris

R6 m c r, Regi falllepek Magyarorszdgon , Budapesta, 1 874 ,

p. 1 5 1 ,

aceast l i magine a fo st recuperată

cu o c a z i a

rece ntei restaurări ( 1 97 1 ) pe peretele estic al a b s i cle i .

Fig. 1 2 . Înch inarea magilor ; biserica evanghel ică din l\lălîncrav (jud. S ibi u ) .
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Fig. 1 3. Spălarea picioarelor, detal i u ; b iserica romano-catol i că d i n G hel i nţa ( j u d . Covasna) .

l ul XIV 9 2 ; biserica romano-catolică din Şmig, j ud. Sibiu - secolul XV ; biserica evanghelică
<lin Tătîrlaua, j ud. S i biu - - secolul XV ? 9 3 ; biserica evanghelică din Dîrlos, i ud. Sibiu - către
1 540 94 ; d e asemenea, de curînd d e scop e rite ( 1 9 7 1 ) două imagini suprapuse pe faţada nordică
a biserici i refo:mate din Dacia Secuiască (jud . Harghita) (s e colel e XIV şi XV ? ) .
S-a afirmat mai sus c ă preferinţa pen tru i conografia c u tematică eshatologică este o
caracteristică. generală a picturii murale gotice provinci ale şi că, prin aceasta, Transilvania se
înscrie în tr-un fenomen artistic de amplă respiraţie î,ncă insuficient pus în valoare. Î ntr-adevăr,
în cursul secolelor X II I - X I V , nuclee iconografice ca cel evocat mai sus pot fi întilnite în
numeroase biserici din întreaga Europă gotică .
.
A şa cum s-a subliniat, . . . l'image essen tiell e gui domine tous -:es recits de l ' Histoire
du Sauveur c ' est le Christ en Maj este. Elle s'inscrit le plus souvent dans l'eglise a. · la place
d'honneur, au cul-de-four de !' abside. Cette image est a la fois le Fils de Dieu fait hommc,
le Juge du dernier j our, le Christ montrant ses plaies et le Dieu de l:Apocalypse" 9 5 . Acea stă
subliniere , datorată savanţilor francezi Paul Deschamps şi Marc Thibout, trebuie completată
în sensul că în mod repetat - şi nu doar în pictura murală - imaginea lui I isus Hristos în maies
tate a fost asociată cu reprezentarea celor doisprezece apostoli , ceea ce precizează substratul
său prevalent eshatologic �r..
„

9 2 F i g u ră. p[tstrată fragmentar, n u m a .i partea i n ferioară,
pe
p.
în

l a t ura

93 V .

sudică

Roth ,

1 4G.

a

navei.

SiebenbU•'gisclie A //iire, Strassbnrg, 1 9 1 6,

94 Pentru probl em el e reprezentării sfînt u l u i Cristofor
picturile murale gotice d i n Transilvan i a , inclusiv bi

serica

din Dîrlos, vezi Vasile D ră g u ţ ,

exterioare fn

Picturi m u rale

95

Paul Deschamps & Marc Thibout, op. cit. , p.

1•G

K . K ii nstle, op . cit.,

op . cit . ,

14.

p . 98 - 99 ; J . P u i g i Cadafalch ,

p. 43, 86, 1 46 - 1 47, p i . 4 3 , 4 4 , 47 ; J u l i us Bau m .

D i e N! a /e re i 1md Plastik des M·ittelalters in Drntschla na .
Franllreich

p.

und

240 - 24 1 ,

Transilvania medievală, în ibidem .
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Brita n n ie n ,

1 92 .

'Vildpark-Potsdarn,

1 930,

Fig. 1 4 . Ci1ia de tain ă ; biserica rcmano-catolică d i n Ghelinţa (jud. Covasna) .

Fig. 1 5 . Biciuirea la stîlp ; biserica romano-catol ică cl i n Ghcl i nţa (j u d . Covasna) .
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Beneficiind de o largă arie de răspîndire, cele două reprezentăn iconografice care ordo
nează clecoratia murală a absidei conferă un surprinzător aspect comun unor monumen te aflate
la mari dist ;nţc -- frecvenţa fiind mai mare în mediile provinciale - , întărind convingerea în
existenţa unui fenomen artistic întreţinut prin forţele creatoare ale micilor meşteri, ale acelor
meşteri itineranţi pe care istoricii i-au uitat, dar cărora dezvoltarea artelor le datorează atît
de mnlt.
Cadrul iconografic unitar este completat de temele cu precis caracter eshatologic, care,
toate, au beneficiat, la rîndul lor, de o largă răspîndire. A şadar, observaţia profesorului Stele,
referitoare doar la bisericile slovene, se cere extinsă la întregul fond provincial de artă euro
peană, în sensul că se poate vorbi, dacă nu despre un canon 97, în sensul bizantin, în orice caz
despre anume permanenţe iconografice care se bucurau de autoritate. Spre deosebire de marile
catedrale, pe care ambiţia donatorilor împerecheată cu ambiţia meşterilor constructori şi deco
ratori le transformau în unicate, bisericile de provincie din întreaga Europă catolică se întîlneau
pe un teren de preocupări comune. Ţinînd seama şi de co ordonatele stilistice asemănătoare,
rezultate din eclectismul funciar al micilor meşteri itineranţi, ne putem îngădui să afirmăm că
alături de goiicul internaţional de curte, alături de goticul nord-italian, există în pictura murală
a epocii un gotic internaţional specific artei provinciale, recognoscibil atît pe baza principiilor
iconografice comune, cît şi pe baza limbaj ului artistic.
Revenind la problemele imediate ale iconografiei picturilor murale transilvănene din epoca
goticului, vom remarca faptul că marile t eme ale iconografiei creştine în general - viaţa şi
patimile lui Iisus Hristos, viaţa şi moartea fecioarei Maria -- nu ocupă decît un loc secundar
în decoraţia bisericilor. Singura reprezentare detaliată a vieţii Mîntuitorului se păstrează în
nava centrală a bisericii evanghelice din Mălîncrav (j ud. Sibiu) şi datează de la mijlocul seco
lului al XIV-lea 9 8 .
Î n 29 de scene care se desfăşoară în trei registre pe sistemul unei scrieri bustrofidonice,
viaţa şi patimile lui Iisus Hristos sînt urmărite în momentele principale, povestirea fiind pusă
în valoare de stilul liniar narativ, cu evidentă amprentă rusticizantă. Î n acelaşi monument, pe
bolta şi pereţii corului există un alt ciclu cristologie, curpinzînd 19 scene dispuse dezordonat ,
fără urmărirea firului cronologic. Datînd d e l a sfîrşitul secolului a l X IV-lea, executate î n spi
ritul goticului internaţional de curte trecut prin filiera _B oemiei, acest ciclu surprinde prin deo
sebita importanţă acordată trădării lui I uda, a cărui moarte este prezentată în centrul psiho
logic al ciclului , în imediata vecinătate a Încoronării cu spini.
Cu aceste excepţii 99 , se poate afirma că în Transilvania, reprezentarea ciclului cristo
logie a avut un caracter accidental, cu manifestată preferinţă totuşi pentru momentele patimi
lor, uneori ilustrate în mai multe scene (biserica evanghelică din Homorod, j ud. Braşov -- circa
1300 ; biserica romano-catolică din Ghelinţa, j ud. Covasna -- mij locul secolului X I V ; b iserica
romano-catolică Sf. Mihail din Cluj - către 1 420 ; biserica evanghelică din Cisnădie, j ud. Sibiu
sfîrşitul secolului XV ; biserica evanghelică din Rîşnov, j ud. Braşov
1 500) 100 • Raportată la
-

97 Vom observa că prof. France Stele foloseşte ex
presia „canon".

9 8 Radocsay Denes, op.

cit., p .

25, 26, 54, 55, 56,
1 09 - 1 1 0 ; Virgil Vătăşianu, op . cit„ p . 4 1 3 - 4 1 8, 767 - 768 ; Vasile Drăguţ, Picturile murale din biserica evan
ghelică din l\fălîncrav, în Studii şi cercetări de istoria artei,
seria artă plastică, t. 1 4 , nr. I , 1 967, p. 79 - 93 ; Vasile
Drăguţ, Les peintm'es murales de l 'tiglise evangelique de
11! ălîncrav, în Revue Roumaine d' H istoire de l 'art, t. V ,
1 968, p . 6 1 - 7 1 .

00 De precizat totuşi că cicluri cristologice fragmen

tare au mai fost semnalate în secolul trecut şi la alte
monu mente (Chilieni , I\Ioacşa, Viştea, Deva, Şuşeni etc.) ,
dar că reconstituirea lor în prezent nu poate fi decît ipo
tetică ; ceva mai bine păstrat este ciclul existent la biserica
evanghelică din Cisnădie.
1 00 Sub var sau foarte degradate mai pot fi amintite
i maginile de la Ylaha,
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Sîntimbru, Cricău.

F i g . 1 6. I is us p e cruce, detaliu ; biser i c a romano-catolică d i n Ghelinţa (jud. Covasna) .

Fig.

1 7 . I isus

pe cruce,

detal iu; biserica romano-catolică d i n Ghrl i nţa (j ud. Co·vasna) .
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Uciderea ,

prunci/or

Irod porunceste

oslaftlor ?_ii
sa uc1da
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magilor

!SIQE"""'�

la Irod
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Sfi'nla îngenuclTiala
Ooi sf1�li inchifi /'nlr-o ce/ale cu crenele

Zone cu pic/urs foarle degradsli
'sau fâra pidură ·

..-

Z:Z:Z: Zone cu pictura degradată

Fig. 1 8. Biserica evanghel ică din Mălîncrav ; schema iconografică a picturilor murale din nava centrală, peretele
nord i c ; m i j locul secolului al X I V-iea.
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F ig. 1 9 . B i serica evanghelică din Mălîncrav ; schema iconografică a picturilor murale din cor ş i absidă ; sfîrşitul
.
secolu l u i al XI V-iea.
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Fig. 20. Cina de taină, Spălarea picioarelor, Iisus pe cruce, I uda primeşte a·rginţii
trădării, Moartea lui Iuda ; biserica evanghelică din Mălîncrav (jud. Sibi u ) , picturi
pe peretele nordic al corului ; sfîrşitul secolului al X I V ie a
-

.

numărul relativ mare de biserici în care se păstrează scene din viaţa lui Hristos, se poate spune
că ilustrarea în suită a patimilor nu este caracteristică pentru iconografia medievală transilvă
neană. Predomi11ă reprezentările izolate, fără reguli sesizabile privind amplasarea în spaţiu . Mai
frecvente sînt : Î nchinarea magilor (biserica romano-catolică din Valea Crişului, j ud. Covasna
- sec. XIV ; biserica evanghelică din Bratei, jud. Sibiu
1 48 1 ; biserica reformată din Cricău ,
j ud. Alba - sec. XV ; capela din „turnul catolicilor" Biertan, jud. Sibiu - primul sfert al seco
lului XVI etc . ) , Iisus pe cruce (biserica romano-catolică din Vlaha, j ud. Cluj - ultimul sfert
al secolului XIV ; biserica romano-catolică din Delniţa, j ud. Harghita - mij locul secolului X V ;
biserica evanghelică din Sibiu
1 445 ; capela bisericii · evanghelice din Hărman, j ud . Braşov
- al treilea sfert al secolului XV etc . ) ; pieta (biserica evanghelică din Homorod, j ud. Braşov
- al treilea sfert al secolului XIV ; biserica romano-catolică din Floreşti, j ud . Cluj - prima
j umătate a secolului XV ; biserica unitariană din Suat, j ud. Cluj - mij locul secolului XV ;
biserica reformată din R apoltul Mare, j ud. Hunedoara -- mijlocul secolului XV etc. ) şi Vir dolo
rum (capela Sf. Margareta din Sîntimbru , j ud. Hargh ita - a doua j umătate a secolului XIV 101 ;
biserica evanghelică din Nemşa, j ud. Sibiu -- începutul secolului XV ; biserica evanghelică din
Sibiu
1 445 ; biserica reformată din Sîntimbru, jud. Alba - sfîrşitul secolului XV etc . ) .
Considerînd materialul păstrat , s e poate afirma . că nici ciclul Maicii Domnului n u s-a
bucurat de o atenţie deosebită în Transilvania ; exceptîncl dispăruta biserică reformată din
--

--

-

101

Picturi încă nepublicate.

85
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 2 1 . Prinderea l u i I is u s , Încaronarea cu spi n i , B ici uirea la stîlp ; picturi pe pe
retele nordic al absidei, biserica evanghel ică din Mălîncrav ; sfîrşitul secolului
al XIV-lea.

Deva, j ud. Hunedoara, unde se pare că existase o reprezentare mai amplă 102 , în rest doar
cîteva imagini disparate, ceva mai frecventă fii nd Bun avestire (capela Sfintei Margareta din
Sîntimbru, j ud. Harghita - în a doua j umătate a secolului XIV ; biserica reformată din
Tileagd, j ud . Bihor
a doua j umătate a secolului X I V ; capela bisericii evanghelice din Hăr
man, j ud. Braşov - al treilea sfert al secolului XV ; biserica reformată din Sic , j ud. Cluj - înce
putul secolului XVI etc . ) . Adormirea Maicii Domnului în varianta iconografică bizantină „ K oi:mesis" - apare la biserica evanghelică din Mălîncrav, j ud . Sibiu (mij locul secolului XIV) ,
lncoronarea Fecioarei, atît de familiară i conografiei occidentale, nu se întîlneşte decît de trei
ori (biserica evanghelică din Mălîncrav, j ud. Sibiu (sfîrşitul secolului XIV) , capela bisericii evan
ghelice din Sînpetru , j ud. Braşov, (sfîrşitul secolului X I V) , capela bisericii evanghelice din Hăr
man , jud. Braşov (al treilea sfert al secolului XV 10 � ) .
�

10 2 I .

D.

Ştefănescu ,

La peinture religieuse . .

..

p.

259 - 26 1 ; V. Vătăşianu, op. cit . , p. 424 - 425.

sonaje au figuri ident ice, dar cel din m ijloc are coroană de
papă, cel d in, dreapta coroană de împărat, cel din stînga

10 3 Aici Fecioara este încoronată de Sfînta Treime,

coroană de rege.

înfăţişată ca trei personaj e aşezate pe tron ; cele trei per-
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O

particulară caracteristică a iconografiei medievale transilvănene este preferinţa pentru
ciclu rile legendare, uneori cu o indiscutabilă funcţie mobilizatoare. Î n mod frecvent, pereţii
plin i ai navelor sînt decoraţi cu lungi frize care povestesc viaţa unui sfînt luptător sau a unei
sfin te martire . Legenda sfintei Ecaterina într-o interpretare de o frustă frumuseţe împodobeşte
peretele sudic al bisericii evanghelice din Drăuşeni, j ud. Braşov ( către 1 375) 104, de asemenea
decora nava dispărutei biserici reformate din Sighet, j ud. Maramureş ( 1 485 ? ) . Legenda sfintei
Margareta decorează peretele nordic al bisericii reformate din Mugeni, j ud. Harghit a (mij locu l
secolului X I V) 105, peretele sudic al bisericii romano-catolice din Ghelinţa, j ud. Covasna (m ij 
locul secolului X I V) 106 , de asemenea dispăruta biserică unitariană din Mărtiniş, j ud. H arghita
(sec . X I V) , prezen ţa ei urmînd a fi confirmată sub var la biserica romano-catolică din Valea
Cnşului, j u d. Covasna (sec. X I V ? ) , şi la biserica reformată din Daia, j ud. Harghita (sec . XVI ? ) .
Legenda sfîntului Nicolae, sfînt deosebit de venerat în această parte a Europei atît î n mediul
catolic, cît şi în cel ortodo x, poate fi consemnat ă la biserica Sf. Bartolomeu din Braşov (ultima
treime a secolului X IV) , la biserica reformată din Tileagd, j ud. Bihor (sfîrşitul secolului XIV) ,
lo4

Va s i l e

Drăguţ,

Î n sem nări despre p ictura mitrală

a bisericii fortificate din Drăuşe n i , în Studii şi cercetări
de istoria artei , 1 962 , nr.

I , p.

1 80 - 1 88 .

io5 O prezentare detaliată a acestei legende

blicat î n articolul

am

pu

Picturile murale ale bisericii reformate

Fig.

22. Râstign irea ;

picturi

d i n 11/ugen i , în St1tiii şi cercetări de istoria artei, seria
plastică, 1 96-1 , n r . 2 , p . 3 1 0, 3 1 5 - 3 1 7.
1os C i c l u inco:nplet p u blicat ( V . Vătăş i a n u , op. cit„

artă
p.

77 1 ) .

murale exterioare pc latura ele

bi serici i evanghelice din Dîrlos (j u d . Sibi u ) ; către

s u <l-est a absidei

1 540.
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Fig. 23. Răstign irea, picturi murale exterioare pe faţada sud ică a bisericţi romano-catolice din Delniţa (jud.
Hargh ita) ; m i j locul secolului al XV-iea.
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Fig. 24. Pieta (reprezentare contami nată i conografic cu Vir dolo·rum) ; peretele nordic al absidei bisericii din Homorod
(jud. Braşov) , al treilea sfert al secolului al XIV-iea (în .stînga jos, fragment de Răstignire, cu donator) ; circa 1 420.
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la

biserica

reformată

X IV) ,

(sfîrşitul secol ului
semenea
I acob

la

din

(prima

XV

mai
tar

capela
Sebeş,

j umătate

10i) .

de a

sfîn t u l u i

j ud .
a

Alba

secolului

Legenda sfintei Ursula

poate fi
în

d i n Sic

capela

văzu t ă

fragmen

sudică

a biseri

cii reform ate din Sic, j u d . Cluj
(sfîrşi tul

secolului

legenda sfîntuh!i
tr-o

re dare

X I V) ,

G h eorgh e ,

plină

de

iar
în

farmec ,

decorează peretele nordic al bi
seri c i i

evangh elice

din

dealul

cetăţii

S i gh i şoara,

j ud .

.M ureş

( 1 483-- 1 488) .
Dar,

prin

frecvenţ ă

şi

prin calitatea artistică a realiză

Fig. 25.

Pieta ; bi serica u n i tariană cl i n Suat (jud. Cluj ) ; mij locul secolului

Ungari ei

al X \'-lea.

l

rilor, ciclul legendar cel mai im
portant este acela rezervat sfîn
t_!:1lui rege Ladislau .

Se

ştie că

ducele Ladislau , ulterior rege al

( 1 077 -- 1 095 ) .

s-a ilust ra t în mod deose b i t prin l uptele sale î mpotriva c u manilor , b ăt ăl i a
de l a K erles 108 pecetl u i n d în frîngerea acestora. Î nmormîntat în c atedrala d i n Oradea ş i sanc
tificat , reg ele Ladislau a d e venit un simbol al l u pt elor de apărare î mpotriva invadatorilor, c u l t u l

s ă u cunoscînd o aut orit a t e cu totul deosebi tă în urma victoriei repurtate d e Ludovic d ' Anj o u
împotri va tă tarilor ( î n 1 342) , victorie care s e spunea că s-ar fi datorat unui miracol săvîrşit
de sfîntul Laclislau venit din mormînt pentru a conduce oştirea 109 . Const i tuită p e baza prelu 

crării u nor m a i v ech i legende bizantine 1 10 , legenda sfîn t u lu i rege Ladisl a u s-a bucurat de o
l argă popularita t e în toată E uropa de răsărit , regele fiind în mod special consi derat ca un pro
t ector î mpotriva t ăt arilor. Că l egenda lui Ladislau, învingătorul de odinioară al cumanilor, a
fost pusă în directă relaţie cu pericolul tătar este un fapt care poate fi d ovedit , pe de o parte,

cu argumente de ordin l i t erar, iar p e el e altă parte analizîn cl distribuţia pe h artă a monumen
t el or în care această legendă este reprezentat ă . Printre argumentele d e ordin literar sînt d e citat
în pri m u l rînd variantele româneşti şi ucrainene ale acestei legende, î n care - printr-o radicală
modificare a cadrului istoric - L a cl islau este prezentat ca învingător al h o ardelor t ă t are conduse
de Batu ( i ndicat î n izvoare cu numele de Batic) , cel care î n

1 24 1 -- 1 242

condusese c atastrofala
in\'azie în urma căreia întreaga Europă d e răsărit a fost transformată î n rui n e . Î n ceea c e pri
veşte distri b u ţ i a geografică , este d e remarcat că legenda regelui Ladislau a fost integra tă î n
iconografia bisericilor d i n părţile răsăritene a l e Transilvaniei , î n faţa pasurilor d e trecere pri n

107 P icturi foarte degradate,

descoperite cu ocazia

recentei restaurări a monumentului.

l JB Bătălie cunoscută şi sub numele ele bătălia de la
.
Cserhalom ; forma Kerles este însă mai corectă dacă

se au în vedere izvoarele (la Simon de Keza - „ Kyrie
leis", în C/won icon pictum Vindobonense - „Kyrieleis '',
la

Timon - „ Kerles",

la

Bonfinius - „Cserhalom") ;

în prezent, localitatea se numeşte Chiraleş
(jud.
Bistriţa-Năsăud).
109 Chronicon Dubnicense, ed. Florianus, H·istoriae

Hungaricae Fontes domestici, I I I , Budapesta, 1 883, p.
1 52.
110 C. Horvath, Szent L dszl6 legenddjuk eredeter ol,
Budapesta, 1 928.

40
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 26. Prezentarea la templu şi sf. Ana ; fosta biserică reformată d i n Deva ; începu t u l s..:c o l u I u i al X \" - k a .

Fig. 27. A na

întreită

cit

fericitele

biserica
reformată d i n
'
Sintana d e Mureş ; ( j ud . Mureş) ;
s'îr itul secol u l u i al X TV-lea.

neamttri ;
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Carpaţi, pe unde pătrundea u, de regulă•
temuţii invadatori. Dacă se consideră în
totalit ate teritoriul regatului maghiar din
acea vreme, inclusiv ţările supuse : Tran
silvania, Slovacia , Slovenia de răsărit (zona
Prekmurie) , se poate cu uşurinţă ob 
serva că reprezentările legendei lui L a
dislau urmăresc cu fidelitate părţile de ră
sărit , atît în Transilvania, cît şi în Slo
vacia rn, că nu se află decît cîte o sin
gură d ată în Slovenia şi în Ungari a de
nord 1 12 şi niciodată în zonele centrale ale
regatului. Prin urmare, trebuie să se vadă.
şi în reprezentarea acestei legende un ade
vărat stindard mobilizator, o chemare l a
luptă î mpotriva invadatorilor t ătari, lungă
vreme ameninţători a1 frontierelor d e
răsărit.
Redactată cu probabilitate la O
ra dea, unde se aflau m ormîntul ş1 cen
trul de cult al sfîntului rege, legenda
lui Ladislau a fost ilustrată în princi
palele episoade în redactări uimitor de
asemănătoare, deopotrivă în Slovacia, ca
şi în Transilvania. Cea mai veche re
F i g. 28 .4 na î n treitâ cn fericitele n e a m u r i , Sf. A n a şi l\Jaria
prezentare pare să fie aceea de la Velka
(det al i u ) ; biserica reformată d i n Sîntana de l\iurcş jud. Mureş) ;
sfirşitul secol u l u i al X I V-iea.
Lomnica, în Slovacia (începutul seco
lului XI V ? ) , unde ciclul legendar apare
pe peretele de nord al sacristiei. Ulterior i s-a rezervat registrul superior pe peretele
nordic al navei, acolo unde era mai bine pus în valoare (datorită luminii convena bile) şi unde
întîmpina pe credincioşii care intrau în biserică prin portalul sudic. Î n acest loc îl aflăm pre
tutindeni în Transilvania ; cele mai valoroase cicluri păstrate pot fi admirate î n biserica romano
catolică din Ghelinţa, j ud. Covasna (mijlocul secolului XIV) , în biserica reformată din Mugeni
(mij locul secolului XIV) şi la biserica unitariană din Dîrj iu, j ud . H arghita ( 1 4 1 9) . Alte repre
zentări ale legendei sînt ascunse sub var (la biserica din l\Iihăileni, j ud. Harghita, la
Biborţeni şi la Chilieni, j ud . Covasna) sau au fost distruse odată cu refacerea monumentelor
(la bisericile din Beşinău, Filia, Moacşa, Mărtiniş, toate în j ud. Covasna) .
Datorită pertinentelor cercetări întreprinse de dr. Vlast a Dvof akova de la I nstitutul
de istoria şi teoria artei din Praga, care a reuşit să epuizeze bogatul material iconografic cu
această temă păstrat î n bisericile slovace, sîntem azi î n m ăsură să apreci e m în mod corespun
zător valoarea artistică şi semnificaţia ilustrării legendei lui Ladislau în pictura murală, subiect
3
a cărui prezentare monografică ar fi c u deosebire utilă 11 •
.

111 Î n Slovacia, legenda l u i Ladislau se păstrează
sau a existat în bisericile din Velka Lomnica, Rakos,
Lipovnik, Kraskovo, Sabinov, Necpaly, Poprad, Ri
mavska-Ba1'ia, S vabovce, Slatvin, Vitovice, Z ehra, Bia
covce. Asupra acestei probleme iconografice î n Slovacia
urmează să apară un studiu datorat dr. Vlasta Dvohikova.

112 î n Ungaria l a . Szalonna, în Slovenia la Turnisce.
113 O prezentare monografică referitoare doar la zona
secuiască a publicat Huszka J 6zsef, A szent L dszl6 legenda
szekelyj ăldi jalkepekben, în A rchaeologiai Ertesit ă, Bu
dapesta, 1 885.
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Fig. 29. A na întreită cu fericitele neamuri, Maria Salome (detaliu) ; biserica refor
mată din Sîntana de Mureş (jud. Mureş) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.

Seria reprezentărilor care completează iconografia picturilor murale gotice din bisericil e
transilvănene este în continuare destul de fărîmiţată, fără preocupări contingente vizibile. N u
vom insista asupra numeroaselor şi variatelor reprezentări d e sfinţi ş i sfinte, precizînd doar
că există -- ca pretutindeni în iconografia catolică - o anumită preferinţă pentru cele trei
fecioare capitale : Ecaterina din Alexandria, Margareta din An tiohia şi Barbara. Relativ frec· ventă este şi figura sfîntului Gheorghe în luptă �u balaurul (remarcabilă aceea din corul bise
ricii evanghelice diE Mălîncrav - sfîrşitul secolului XIV) , iar pentru secolul al XIV-lea, în
directă legătură cu autoritatea regelui Ludovic d'Anj ou, trebuie avută în vedere reprezentarea
regelui Ludovic cel Sfînt (biserica ortodoxă clin Bistriţa, biserica evanghelică din Mălîncrav,
biserica reformată din S întana de Mureş, biserica reformată din Sic - toate la sfîrşitul seco
lului XIV ; biserica reformată din Sîncraiul de Mureş - secolul XV) .
43
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Fig.

30. A na întreită cu fericitele n e a m u r i , inger m u z i cant (detali u ) ; biserica refor
mată d i n Sîntana de Mu reş ( j u d . i\ l ureş) ; sfîrşitul secolu l u i al X I V - iea .

O particulară atenţie reclamă prezenţa î n Transilvania a compoziţiei iconografice A n a
întreită cu fericitele neamuri (A nne trinitaire avec la Sainte Familie) . Se ştie că imaginea A nei
întreite (A nne trinitaire) este cu deosebire familiară iconografiei ţărilor nordice şi că chiar î n
apropiere de Transilvania, în Boemia ş i Slovacia , poate fi în tîlnit ă în numeroase interpretări ,
atît în pictură, cît şi în sculptură. Dimpotrivă , î n Transilvania, c ultul Anei întreite nu pare
să se fi bucurat de devoţiunea credincioşilor, în orice caz se poate afirma că nici o imag i n e
d e acest fel nu s-a păstrat. C u atît mai surprinzător este deci s ă constatăm în Transilvania
existen ţa a trei ample compoziţii în care Ana întreită este în oţită de sfînta familie (biserica
reformată din Sîntana de Mureş , j ud. Mureş - sfîrşitul secolului X I V ; biserica evanghelică
din Mălîncrav, j ud. Sibiu - aceeaşi epocă ; biserica reformată din I ermata Neagră, j ud. A ra d
44
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Fig. 3 1 . Bi rica romano-catolică d i n Ghelinţa (jud. Covasna) ; schema iconografică a picturilor murale
clin navă, peretele sudic (al doilea sfert al secolu l u i al X I V-iea) ; în registrul superior, fragmente cl i n judecata
de apoi : 1 , I i su s în manclorlă cu săbi i în gură, este încadrat ele îngeri , de Maica ocrotitoare şi de Ioan Bote
zătoru l ; 2, apostoli pe tron , sf. Petru conduce ceata credi ncioşilor spre cetatea Parad isului ; 3, resturi i ndesci
frabile ; în registrul inferior se află o reprezentare a Învierii ; 4, în continuare mai multe fragmente din
Legenda sfintei Margareta : 5 , sfînta îngenuncheată î n faţa Maicii Domnul u i , 6, diverse scene de martiriu ;
7, resturi din scena punerii sfintei în mormînt.
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Fig. 32. Biserica romano-catolică din Ghelinţa (jud. Covasna) ; schema iconografică a picturilor murale din navă,
peretele nordi c ; al doilea sfert al secolului al XIV-iea.

- secolul XIV ? ) 114 • Considerată multă vreme ca fiind o compoziţie hibridă, rezultată din con
topirea imaginilor A na întreită cu !VIaica ocrotitoare (La Vierge au mi.mteau) 115, această complexă
reprezentare - în care sfînta Ana este însoţită de cele trei fiice ale sale : Maria, cu pruncul
Iisus, Maria Cleophas, cu pruncii Iacob minor, Iosif j ustus, Simon şi I uda, şi Maria Salome,
cu pruncii Ioan şi I acob maior - nu-şi găseşte corespondent în epoca respectivă decît în zona
Alpilor, în Tirolul sudic (biserica Sfîntul Vigilius din Bolzano - circa 1 400) şi în Slovenia
(biserica parohială din Turnisce - 1 389 116 ) . Ulterior, mai ales către sfîrşitul secolului al XV-lea,
cultul sfintei Ana a cîştigat şi mai multă popularitate, reprezentări de prestigiu, împreună cn
sfînta familie, datînd abia de la începutul secolului următor ( Quentin Metsys - 1 509 -, Han�
Baldung Grii n - 1 5 1 3) 1 1 7 •
11 4

Picturi dispărute, păstrate în cop i i (V. Vătăşianu,

op . cit„ p. 4 1 2) .
115 Balogh J ., A z

erdely renaissance, Cluj , 1 943, p.
2 6 - 27 ; V. Vătăşianu, op. cit. , p. 4 1 1 .
ue
France Stele, Jltfonumenta . . . , p . 1 9, fig. 57.
11 7 K arl Kunstle, o p . cit. , p. 33 1 - 332. Emile Mâle

este de asemenea de părere că cultul sfintei Ana a început
să fie exaltat la sfîrşitul secolului al XV-iea - în 1 494
apărea la Mainz De laudibus sanctissimae matris A n nae
tractatis, de Trithemius - şi că s-a răspîndit în cursul
secol ului al X V I -iea. (L'art religieu:i: de ta fin du Moyen
Age en France, Paris, 1 92 4 , p. 207 - 220) .
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Fig. 33. B i serica romano-catolicft d i n

Fig: 34. Legenda

lui

Ghelinţa

( j u d . Covasna) ; vedere parţială a peretel u i nordi c al navei.

lct luptei. ; b i serica romano-catol i că < l i n Gheli nţa
al doilea sfert al seco l u l u i al XI V-lca.

Ladis{au - Plecarea
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(j ud. Covasna ) ;

Fig. 3 5 . Legenda lui Ladislau - Bătălia de la
Kerles (detaliu) ; biserica reformată din Mugeni
( i ud . Harghita) ; mijlocul secolului al X I V.-lea.

Fig. 36. Legenda lui Lad·i s
lau - Urmărirea lui J( u n

{detali u ) ; biserica rom . -cat.
clin Ghel inţa (j u d . Covasna) ;
al doilea sfert al secolu l u i
al X I V-iea.
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Fig. 37. Legenda lui Ladislau - Lupta
cu H u n ; biserica unitariană din Dîrj i u
(j u d . Harghita) , 1 4 1 9.

Fig. 38. Legenda lui Ladislau - Răpu
nerea lui }(un ; biserica romano-catolică
din

48
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Ghelinţa (jud. Covasna) ; al doilea
sfert al secolului al XI V-lea.

Fig. 39. Legenda lu·i Ladislau - Odihna ; bise
rica u ni tariană d i n Dîrj i u ( j u d . Harghita) ; 1 4 1 9 .

F i g . 40. Legenda sfintei Ecaterina - Ecaterina în faţa împâratuliii (detaliu) ;
biserica evanghelică d i n Drăuşeni (jud. Braşov) ; al treilea sfert al secolului
al XIV-iea.
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Fig.

4 1 . L egenda sfintei Ecaterina
Disputa cu filozofii
din A lexandria (detaliu ) ; biserica evanghelică din Drăuşeni
(jud. Braşov) ; al treilea sfert al secolului al XIV-iea.
-

Fig. 42. Lege11da sfintei Ecate1+na - Disputa cu filozofii din A lexandria (detaliu,
grupul filozofilor) ; biserica evanghelică clin Drăuşeni (jud. Braşov) ; al · treilea
sfert al secolului al X I V-iea.
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Fig. 43. Biserica reformată din Mugeni (jud. Harghita) ; schema iconografică a picturilor
murale de pe peretele nordic al nave i . Registrul superior (a-a) : Legenda regelui Ladislau
(zonă foarte degradată) ; registrul median Legenda sfintei Margareta (ambele registre, mijlocul
secolului al X IV-iea) ; registrul inferior judecata de apoi ( I . I isus în mandorlă cu săbii în gură ;
2, apostol i ; 3. Maica ocrotitoare ; 4 - 5 . Adam şi Eva ; 6. Izgonirea la iad ; 7.
Monstrul
Leviathan ; 8. Î nvierea morţilor ; 9. Ceata drepţilor, 1 0. Sfînta Dorotea cu pruncul Iisus,
1 1 . Mandylionul (începutul secolului al XV-lea) .

F i g . 4 - 1 . Biser ica r efo r m a t ă d i n Mugeni (j u d . Ha rg h i t a ) ;
ve de re clin inte rio r , spre pere t f' l e n o rd i c al n a ve i .
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F i g. 4 5 .

Lege1Hia sfi n t e i J largarela d i n .Anl i ulz i a , d e t a l i u :
rege!� porun c c ş l e a r e s l a r c a s f i n t e i ; b i s e r i ca r e f o r m a t ă
cl i n M u ge n i ( j u d . Hargh i t a ) ; m i j l o c u l s e co l u l u i al XIV- i e a .

Fig. 46.

Legenda sfi11tci J\ 1 a rg areta d i n A ntioh i a , detal i u : m a r t i r i u l sf i n te i ; biserica
seco l u l u i a l X I V-iea.

reformată clin i\lugeni ( j u d . Harghita) ; m i j l oc u l
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Fig. 47. S f . I acob cel Bătrîn, donator ;
biserica reformată din Dorolţ (j ud. Cluj ) ;
ultimul sfert al secol ului al XIV-iea.

Fig. 48. Donator (detal i u ) ; biserica reformată
(jud. Cluj \ .

din

Dorolţ

53 ·
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J7ig. 49. Sfîntul Petru ; bi
serica evanghelică din iă
lincrav ( j ud . Sibiu) ; sfîrşi tul secol ului al X l V-lea.

Fig. 50. Sfinţi episcopi (ne
identificat şi Gallus) ; bise
rica unitariană din Dîrj i u
( j u d . Harghita) ; 1 4 1 9.
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Fig. 5 1 . Sfîntul Ambrozie asistat de îngerul evanghelistului Ma tei ;
biserica envaPghelică din Mălîncrav (j ud. Sibiu) ; sfîrşitul secolul u i
a l XI V-iea,

01
01
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Fig. 52. Sfîntul Ieronirn asistat de leul evanghelistului ?\!arc u ; biserica
evanghelică din Mălîncrav (jud. Sibiu) ; sfîrşitul secol u l u i al X I V-iea.

Fig. 53.

Sfînta

Dorote� cu pruncul I isus ; biserica reformată din Mugeni ( j u d .
Harghita) ; începutul secolului a l X V-lea.

Fig. 54. Sfîntul Ludovic ; biserica reformată din Sic
(jud. Cluj ) ; ultimul sfert al secolului al XIV-lea.

Fig. 55. Martfriul celor 1 O OOO ; biserica unitariană
d in Dîrj i u (jud. Harghita) ; 1 4 1 9 .
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Pig. 56. Convertirea sfîntutui Pavel (Drumul spre Damasc) ; biserica u nitariană din Dîrj iu (j ud. Harghita) ; inscripţ ie cu data 1 4 1 9 .
9t
�
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Ot
(X)

Fig. S 7 . Converti·rea S.fîntului Pavel, f i gu r ă de ostaş ( de
tal iu) ; biserica un itariană din Dîrj iu (j u d . Harghita) .

https://biblioteca-digitala.ro

Fig . 58. Convertirea sfîntului Pavel, autoportretul pictorului Paul ;
biserica u nitariană din Dîrjiu (jud. Harghita) .

Fig. 59. Figură de sfîntă ;
biserica romano-catolir.ă
Sf.Mihail din Cluj ; pri
mul sfert al secolului
al XV-iea.

Fig. 60. Figuri de donatori
(detal i u ) din compoziţia
Răstignirea ; capela fune
rară a bisericii evanghe
lice din Hărman (j u d .
Braşov) ; al treilea sfert
al secolului al XV-iea.
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Fig. 6 1 .

A legoria carităţi i ;

capela funerară a bisericii evanghelice din Sînpetru (jud. Braşov) ; sfîrşitul secolului al X IV-iea.

Fig. 62. I nscripţie ; biserica evanghelică din Băgaciu (jud. Mureş) .
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Di ntre reprezentările cu caracter d e unicat, dar demne d e interes menţ i onăm : d eta liata
ilustrare a Genezei (b iserica evanghelică din Mălîncrav - mij locul secolului XIV) , Taina trans
substanţierii, Jifartiriul sjîntului Ştefan, A legoria carităţii (capela bisericii evanghelice din Sîn
petru - sfîrşitul secolului XIV) , substituirea celor patru evanghelişti cu sfinţii doctori ai bise
ricii catolice, Augustin, Ambrozie, Grigore cel Mare, leronim (biserica evanghelică din Mălîn
crav - sfîrşitul secolului XIV) , Jl.Iartiri1tl celor 10 OOO (biserica evanghelică din Teaca, j ud.
Bistriţa-Năsăud - sfîrşitul secolului XV, biserica unitariană din Dîrj iu - 1 4 19) , reprezentarea
simbolică a Imaculatei" concepţii (capela bisericii evanghelice din Hărman - al treilea sfert al
secolului XV) .

Evident că în cadrul limitat al prezentului studiu nu sînt posibile cuprinderea şi tra
tarea exhaustivă a tuturor problemelor pe care le ridică iconografia picturilor murale gotice
din Transilvania . Un fapt este sigur : arta provincială, atît de puţin studiată şi cunoscută,
merită să fie considerată cu sporită atenţie atît de către specialişti, cît şi de iubitorii de artă
în general. Î n aparenţă modestă, această artă este în realitate bogată prin frumuseţi şi prezintă
o trăsătură cu adevărat pasionantă : prin intermediul ei se descoperă că relaţiile artistice din
tre popoarele europene au fost - încă din evul mediu - mult mai complexe şi mai rodnice
decît se crede îndeobşte. Modeşti şi laborioşi, micii peregrini au împrăştiat pretutindeni polenul
artei mari, altoindu-l pe fondul viguros al creaţiei populare.
Descifrăm aici o îndepărtată tradiţie a eforturilor de apropiere şi reciprocă cunoaştere,
un nobil preludiu al spiritului de colaborare, care în prezent străbate ca un fir de aur întreaga
gîndire um anistă.

REPERTORIU ICONOGRAFIC

L a întocmirea acestui repertoriu au contribuit î n
primul rînd cercetările personale efectuate la monumente,
cercetări începute în anul 1 954 şi continuate sistematic
pînă în prezent. O bună parte din rezultatele acestor
cercetări au fost valorificate pe calea unor articole cu
caracter monografic, în care ne-am propus elucidarea
unor aspecte încă litigioase din istoria picturii murale
transilvănene. Trebuie precizat că în ultima sută de ani
numeroase monumente au suferit transformări sau au
fost demolate cu totul, altele au fost restaurate, toate
aceste fapte i mplicîncl importante modificări în zestrea
de picturi murale, cu urmări ele ordin iconografic şi in
terpretativ.
În dorinţa ele a oferi o imagine cit mai cuprinzătoare
asupra picturilor murale de epocă gotică din Transil
vania, au fost folosite numeroase surse bibliografice nu
numai pentru verificarea identificărilor, ci şi pentru
repertorierea acelor scene şi imagini care între timp au

fost integral distruse sau au fost acoperite cu vari. Tot
odată, în măsura în care acest lucru a fost posibil, au
fost incluse în prezentul repertoriu şi descoperirile foarte
recente, ocazionate de lucrările de restaurare sau cu carac
ter întîmplător (de exemplu picturile de la Hodos-Bihor,
Forţcni-Harghita etc . ) , pentru multe dintre acestea pre. zentul repertoriu fiind pri m:i. calc de publicare.
1 În primul rinei amintim aici p.:- Hadocsay Denes,
k ozepkori Magyarorszdg falkepei, Budapesta, 1 954,
lucrare bazată pc un aparat bibliografic exhaustiv, pe
Virgil Vătăşianu, I storia artei fe udali' în /liri/c române,
I, Bucureşti , 1 959. Dintre lucrările mai vechi , mcnţio
nftm : Homer Floris, Regi fal/1ef>ek 111 agyarorszdgon,
Budapesta, 1874 ; V iktor Roth, D ie dcu tsclie J(unst in
Sicbe nburgen , Berl in - Sibiu, 1934 ; Balogh ) olan, A :
crdely renaissance, Cluj , 1943. Alte lucrări a u fost men
ţionate în notele studiului introductiv la prezentul reper
toriu .

A
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Cu privire la cadrul cronologic al acestui reperto
riu, trebuie precizat că el cuprinde practic întreaga pe
rioadă din care s-au păstrat opere de pictură murală de
stil gotic în Transilvania, respectiv din j urul anului 1 300
(la Homorod fiind cea mai veche mărturie) pînă către
1544, cînd, ca urmare a triumfului Reformei , se renunţă
la decorarea bisericilor cu picturi. Î ntrucît din acest
interval de timp se păstrează doar cîteva picturi murale
executate în stilul Renaşterii italiene (la catedrala din
Alba-Iulia, la Biserica Neagră din Braşov etc.), au fost
incluse şi acestea în repertoriu , menţionîndu-se în ase
menea cazuri poziţia stilistică. Argumente de ordin sti
listic explică prezenţa aici a unor picturi aflate în monu
mente româneşti (picturile bisericii ortodoxe din Strei,
picturile din narthexul bisericii din Sîntă Mărie Orlea).
Datările indicate în dreptul ficărei menţiuni icono
grafice reprezintă, în foarte multe cazuri, punctul de
vedere al autorului. Precizăm cu acest prilej că studiul
nostru de ansamblu asupra picturilor murale transil
vănene se află într-o fază finală şi că el va aduce toate
argumentele necesare pentru datările care în repertoriul
de faţă nu pot avea decît un caracter enunciativ.
Î n partea ultimă a repertoriului au fost grupate toate
menţiunile cu privire la imaginile neidentificate, ştirile
referitoare la existenţa unor picturi sub var sau cele evo
cînd picturi dispărute.
Este lesne de înţeles că o asemenea întreprindere nu
poate rîvni la satisfacţia perfecţiunii, cu siguranţă că
repertoriul picturilor murale transilvănene va reclama
pe viitor completări şi remedieri, în primul rînd ca rezul
tat al noilor descoperiri. Considerăm însă că în etapa
actuală a cercetărilor el poate deveni u n instrument de
lucru, şi tocmai acest argument j ustifică publicarea lui 2 •

A GATA

- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
bolta absidei ; în compania altor sfinte ; indicată
prin inscripţia : A GATA ; sfîrşitul secolului al
XIV-iea.

- Cluj (jud. Cluj), biserica parohiaiă romano-cato
lică Sf. Mihail, pe peretele navei sudice ; alături
de alte sfinte încadrînd Fecioara cu pruncul ;
atribut : mielul ; mijlocul secolului al XV-iea.
AMBROZIE vezi DOCTORII BI SERICII CATO LICE
ANA

- Sic (j ud. Cluj ) , biserica reformată, pe peretele
navei sudice ; reprezentată împreună cu Maria
prunc ; ultimul sfert al secolului al XIV-iea.
- Deva (jud. Hunedoara) , biserica reformată (demo
lată) ; indicată prin inscripţia ANNA, pe un filac
ter ţinut în mînă ; începutul secolului al XV-iea
( imagine păstrată în Muzeul din Deva) .
ANA Î NTREITA
Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, pe pere
tele sudic al navei, foarte degradată, acoperită
cu var ; sfîrşitul secolului al XIV-lea.
ANA Î NTREITA CU FERICITELE N EAMURI
- Iermata Neagră (jud. Arad) , biserica reformată
(demolată) , în navă, i magine dispărută, atribuită
pictorului Dionisius Veer ; datată în bibliografia
veche în a doua j umătate a secolului al XIV-lea .

- Sîntana de Mureş (jud. Mureş), biserica reformată,
pe peretele absidei ; sfîrşitul secolului al XIV-lea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, î n
cor pe peretele sudic ; sfîrşitul secolului al XIV-lea.
ANDREI
- A lba-Iulia (jud. Alba) , catedrala romano-catolică
Sf. Mihail, în absidiola nordică a transeptului ;
simbol crucea ; începutul secolului al XVI-iea,
stil renascentist.
ANGELA
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
bolta absidei, în compania altor sfinte ; atribut :
floarea de crin : sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Cluj (j u d Cluj), biserica romano-catolică Sf. Mihail,
în nava laterală sudică pe perete, atribut : floarea
de crin ; mijlocul secolului al XV-iea.

AGNES

- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pc
bolta absidei ; în compania altor sfinte ; atribut :
mielul ; sfîrşitul secolulu i al XIV-iea.
2 Fotografi ile care ilustrează aceste pagini au urmă
toarele provenienţe : Fototeca Institutului de istoria
artei ; J ulius Bielz
1 ; Andrei Pănoiu
3,5 ; Muzeul
de artă al Republicii Socialiste România, fondul fostei
Comisii a monumentelor istorice, - 1 1 , 38, 5 1 , 57 ;
Richard Gi.indisch - 1 2 , 1 3, 2 1 , 22, 50, 52, 53 ; foto
teca muzeului din Sfîntul Gheorghe - 34, 35, 37, 39 ;
Kabay Bela
48, 49 ; după I. D. Ştefănescu - 27 ;
Vasile Drăguţ
2, 4, 6 - 1 0, 1 4 - 18, 23 - 26, 28 - 3 1 ,
36, 40 - 47, 54 - 56, 58 - 62.
-

-

-

-

ANTON PUSTNICUL
- Dîrjiu (jud. Harghita), biserica unitariană, pere
tele nordic al navei ; atribute : cîrjă şi clopoţel ;
datat 1 4 19.
- A lba-Iulia (jud. Alba). catedrala romano-catolică
Sf. .Mihail, în absidiola nordică a transeptului ;
atribut : clopoţel ; începutul secolului al XVI-iea,
stil renascentist.
APOCALIPS
- Cristurul Secuiesc (jud. Harghita), biserica uni
tariană, în navă, pe peretele nordic (fragmente ?) ;
secolul al XV-iea.
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APOLLONIA

- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
bolta absidei ; alături de alte sfinte ; atribut :
cleştele ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Sîncraiul de Mureş (jud. Mureş) . biserica refor
mată, în cor (picturi dispărute, copii la :\fozcul
de istorie din Cluj) ; secolul al XV-iea.
APOSTOLII formînd grupuri

- Homorod (jud. Braşov), biserica evanghelică, pc
pereţii absidei, sub arcade (pe boltă Majestas
Domini) ; în j urul anului 1300.
- Strei (jud. Hunedoara) . biserica ...irtodoxă, pe pereţii
absidei, sub arcade (identificaţi Pavel cu sabia,
Petru cu cheia, Ion, Toma, Luca ? , Matei ; pe boltă
Majestas Domini) ; către 1 375.
- Valea Grişului (j ud. Covasna), biserica romano
catolică, pe pereţii absidei, sub arcade (se mai
păstrează, indicaţi de inscripţii, Filip, Iacob,
Matei) ; sfîrşitul secolului al XI V-lea.
- Sîntana de Mureş (j ud. Mureş), biserica reformată,
pe peretele absidei (se mai păstrează figurile sfin
ţilor Petru cu cheia şi Pavel cu sabia, de asemenea
un apostol neidentificat) ; sfîrşitul secolului al
XIV-lea.
- Nima (jud. Cluj) , biserica reformată, pe pereţii
absidei, fragmente din cortegiul celor doisprezece
apostoli ; sfîrşitul secolului al XIV-lea.
- Şişterea (jud. Bihor) , biserica reformată, în absidă ;
picturi semnalate în secolul trecut, azi văruite ;
databile la sfîrşitul secolului al X IV-iea ( ? ) .
- Tărcăiţa (jud. Bihor), biserică în ruină, în cor şi
absidă picturi semnalate în secolul trecut ; databile
la începutul secolului al XV-iea ( ?)
- Nemşa (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe pereţii
absidei, laturile de est şi nord-est ; sînt reprezen
taţi numai patru apostoli : Ioan evanghelistul cu
un potir, apostol cu carte, Petru cu cheia şi Pavel
cu sabia ; începutul secolului al X V-lea.
- Deva (jud. Hunedoara) , biserica reformată (demo
lată, picturi păstrate parţial prin decapare, azi
la Muzeul din Deva, zonele pierdute sînt cunoscute
prin intermediul unor vechi fotografii) ; apostolii
erau reprezentaţi pe pereţii corului şi ai absidei
sub arcade ; începutul secolului al XV-iea.
- Remetea (jud. Bihor), biserica reformată (fostă
ortodoxă) , pe pereţii absidei ; se păstrează doar
figurile sfinţilor Petru cu cheia, Pavel cu sabia,
Bartolomeu cu cuţitul ; către 1 420.
- Sîncraiul de Mureş (jud. Mureş) , biserica reformată,
în cor şi absidă (picturi distruse, s-au păstrat copii
la Muzeul din Cluj) ; apostolii formau friză sub
arc'1.de pictate ; primul sfert al secolului al XV-iea.
- Hărman (jud. Braşov), capela bisericii evanghelice
fortificate ; pe pereţii de nord şi sud, în grupuri de
cite şase (fac parte din compoziţia ]udecăţii de apoi
- a se vedea şi această temă - , dar beneficiază

de o subliniere specială) ; al treilea sfert al seco
lului al XV-iea.
- Sînvăsîi (j ud. Mureş), biserica unitariană, în cor
(s-au mai păstrat doar pe peretele sudic ; pe boltă
era Majestas Domini) ; sfîrşitul secolului al XV-iea.
Dumitreni (jud. Mureş), biserica romano-catolică,
în absidă (doi apostoli) ; secolul al XV-iea( ? )
- Mediaş (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe cheile
de boltă ale corului şi absidei, mici medalioane
însoţite de inscripţii ; 1\Iatheus, J acobus, Filipus,
Thomas, Andreas, J acobus minor, Simon, Paulus,
Johannes, Petrus, Bartholomaeus, Tadeus, Mar
cus ; către 1 525.
- Mediaş (j ud. Sibiu), capela din turnul Mariei
(incinta fortificată a bisericii evanghelice) , pe pe
reţii de nord şi sud (se păstrează întregi figurile
sfinţilor Iacob, Bartolomeu, Petru) ; către 1 530.
- Cetatea de Baltă (j ud. Alba) . biserica reformată,
picturi semnalate la sfîrşitul secolului trecut, în
prezent acoperite cu var ; ar data din 1 525.
-

AUGU STIN vezi DOCTORII BI SERICII CATOLICE
B

BARBARA
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
bolta absidei, alături de alte sfinte, atribut : tur
nul ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Mugeni (j ud. Harghita) , biserica reformată., pe
peretele nordic al navei ; atribut : turnul ; începutul
secolului al X V-lea ;
- Cluj (j ud. Cluj) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,
pe peretele navei sudice, împreună cu alte sfinte
încadrînd Fecioara cu pruncul ; atribut : turnul ;
mijlocul secolului al XV-lea.
- Suşeni (jud. Mureş) , biserica reformată (în ruină) ;
pictură dispărută, o copie în acuarelă se păstrează
la Budapesta (M.O.B.) ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Braşov (j ud. Braşov) . bi;erica evanghelică („Nea
gră"), la exterior, în timpanul portalului de sud
est ; alături de Fecioara cu pruncul ; 1 480.
BARNABAS

- Deva (j ud. Hunedoara) , biserica reformată (de
molată) , pictură dispărută ; începutul secolului
al XV-iea.
BARTOLOMEU
- Bistriţa (j ud. Bistriţa-Năsăud), biserica ortodoxă
(fostă minorită) , pictură semnalată pe peretele
sudic al corului, la exterior, odinioară în sacri
stie, azi dispărută ; sfîrşitul secolului al XIV-iea( ? ) .
- Remetea (j ud. Bihor)
vezi APOSTOL I I
-

BUNAVESTIRE
- vezi MARI A - MAICA DOMNULUI
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D

CA lUTATE - ALEGO R I A CAHIT ĂŢII
- Sî11petru (j uri . Braşo\') , capela bisericii fortificate
eYanghelice, peretele nordic ; sînt reprezentate mo
nwntcle m ilosteniei şi eliberarea sufletelor ; sfir
::;itul secolului al XIV-iea.
- Sîntă Mărie Oi-lea (j ud . Hunccloara), biserica rc
formatii fos t rt ortodoxii , î n narthcx pc peretele ves
tic (scenă de caritate) ; primul sfert al secolului a I
XV-iea.
COLOl\IAN
- Ghrlinţa (jud. Covasna) , biserica romano-catolică,
în navă, pe peretele vestic ; martiriul sfîntului
(identificare mai veche, ipotetică, azi zonă degra
dată) ; mij locul secolului al X I V-iea.
CRI STOFOR
- Strei (j ud. Hunedoara) , biserica ortodoxă, l a ex
terior, pc peretele sudic al absidei pătrate (sem
nalat în secolul trecut, azi acoperit cu var) ; se
colul al XIV-iea( ? ) .
- Mărtiniş (j ud. Harghita) , biserica unitariană (azi
demolată) , în cor, pe latura nordică, imagine de
mari dimensiuni ; secolul al XIV-iea ( ? ) .
- Mălîncrav (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, în
cor, pe peretele sudic ; sfîrşitul secolului al XIV-lea.
- Floreşti (j ud. Cluj), biserica romano-catolică, la
exterior, pe latura sud, în apropierea portalului ;
de mari dimensiuni, se mai păstrează doar partea
inferioară ; către mijlocul secolului al XV-iea.
- Şmig (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, la exterior,
pe latura sudică a corului ; sfîrşitul secolului al
XV-iea.
Tătîrlaua (jud. Alba), biserica evanghelică, la ex
terior, pe latura de sud-est a absidei ; era încă
vizibil la începutul secolului nostru, azi sub var ;
sfîrşitul secolului al XV-iea, începutul secolului
următor( ? ) .
Sighişoara (j ud. :i\Iureş) , biserica evanghelică „din
deal", pe peretele navei nordice ; sfîrşitul secolului
al XV-iea.

- Dîrlos (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, la exterior,
pc latura de sud a corului ; către 1 540. (Stilistic,
accastft imagine aparţine picturii ortodox-bizan
tine di n Transilvania ; menţionarea aici este strict
i n formati \·[1 în legăturii cu reprezentarea sfîntului
Cristofor).

- Daia Secuiască (jud. Harghita) biserica reformată,
pc faţada t\e nord a nave i ; două straturi su 
prapuse (secolele XIV - XV ?)
C R UCE - DESCOPER I R E A SFINTEI CRUCI
- Sighet (j ud. Maramureş) , biserica reformată (azi
demolată) pe peretele navei sudice (copii în acua
relă la Muzeul din Sighet) ; 1 485( ?) .

DOCTORII BI SERICII CATOLICE :
AMBROZIE,
A U G U STIN, GRIGORE CEL MARE, I E RONIM

Mălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, pc
bolta corului ; cei patru doctori aşezaţi la pupitre
sînt asociaţi simbolurilor evangheliştilor (Ambrozie
cu îngerul, Augustin cu vulturul, Grigore cu taurul,
Ieronim cu leul) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Sic (j ud. Cluj) , biserica reformată, în lunetele capelei
sudice ; se mai păstrează doar figurile sfinţilor
Grigore şi Ieronim ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Hărman (j ud. Braşov) , capela bisericii evanghe
lice fortificate, pe boltă ; parţial încă acoperiţ i
cu var ; al treilea sfert al secolului a l XV-iea.
- Mediaş (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe cheile
de boltă ale corului ; mici medalioane însoţite de
inscripţii, începutul secolului al XVI-iea.
DOMINIC

- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
peretele sudic al corului ; sfîrşitul secolului al
XIV-lea.
DONATOR

- Dorolţ {j ud. Cluj) , biserica reformată, pe peretele
nordic al navei ; îngenuncheat lingă Iacob cel
bătrîn, c u faţa spre arhanghelul Mihail ; al treilea
sfert al secolului al XIV-iea.
- Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud) , biserica ortodoxă
(fostă minorită) , la exterior, pe latura sudică a
corului, odinioară şi sacristie ; personaj îngenun
cheat în faţa lui Iisus Hristos.care îl binecuvin
tează ; sfîrşitul secolului al XIV-lea.
- Homorod (jud. Braşov), biserica evanghelică forti
ficată, în vechiul cor, pe latura de nord ; personaj
în faţa unui crucifix ; către 1 420.
- Hodoş (j ud. Bihor) , biserica reformată, în navă,
pe peretele sudic, în cadrul compoziţiei A rhanghelul
Mihail cu balanţa dreptăţii, în partea dreaptă,
cavaler în armură îngenuncheat {figură distrusă în
partea inferioară) ; începutul secolului al XV-lea.
- Sîntă Mărie Orlea (j ud. H unedoara) , biserica re
formată (fostă ortodoxă) , în narthex, pe peretele
vestic ; două personaje îngenuncheate binecuvîn
tate de mina l u i Dumnezeu, care iese din nori ;
primul sfert al secolului al XV-iea.
- Sibiu (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, în cor,
pe peretele nordic ; doi donatori îngenuncheaţi în
cadrul compoziţiei Răstignirea lui Hristos ; 1 445
(autor : J ohannes de Rosenau) .
- Hărman (j ud. Braşov) , capela biserici ( evanghe
lice fortificate, pe peretele estic ; sub Răstignire,
cinci donatori în picioare : doi patricieni, doi ca
valeri în armură, un cleric ; al treilea sfert al se
colului al XV-lea.
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- Sig h işoara (ju d . :\Iureş) , biserica evanghelică d in
deal :
- pe faţa arcului triumfal, de o parte şi de alta
a Mandylionului, un donator (Valentinus Pictor ? )
şi soţia s a - stemă d e pictor ; 1 483.
- pe latura de nord a corului, donator îngenun
cheat în faţa unei sfinte (Magdalena ? ) ; 1 483.
- Sigliet (jud. Maramureş) , biserica reformată (azi
demolată) , în navă, pe latura sudică, în scena fi
nală din legenda sfintei Ecaterina, donator în
genuncheat ; 1 485 ( ? ) .
DORO TE A

- Mălîncrav (j ud. Sibiu ) , biserica evanghelică, pe
bolta absidei, alături de alte sfinte ; atribut : co
şuleţ cu flori ; sfîrşitul secolului al X IV-iea.
- Nemşa (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, în absidă,
pe peretele estic ; atribut : coşuleţ cu flori ; înce
putul secolului al XV-iea.
- Mugeni (j ud. Harghita) , biserica reformată, pe
peretele nordic al navei ; atribute : copilul Iisus
şi coşuleţ cu flori ; începutul secolului al XV-iea.
. - Cluj (jud. Cluj) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,
pe peretele navei sudice ; alături de alte sfinte în
cadrînd Fecioara cu pruncul ; atribut : coşuleţ ;
mijlocul secolului al XV-iea.
DUMNEZEU TATĂL (vezi şi TREIMEA)
- Sibiu (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, în cor pe
peretele nordic ; integrat compoziţiei Răstignirea
- în zona superioară ; reprezentat potrivit viziunii
lui Ioan din Patmos, cu sabie în gură şi candela
bre ; 1 445 (autor : Johannes de Rosenau) .
- Ghimbav (jud. Braşov) , biserica evanghelică, î n
cor, p e boltă (azi sub var) ; secolul a l XV-iea.
E

ECATE R INA DIN ALEXANDRIA
- Drăuşeni (j ud. Braşov) , biserica evanghelică forti
ficată, pe peretele sudic al navei centrale este re
prezentată legenda sfintei Ecaterina : Confrun
tarea cu Maxenţiu , Discuţia cu cei cincizeci de filo
zofi (inscripţie în minuscule gotice : S(anc)ta
Catlierina o vero respondit) , Escortarea spre locul
tor � rii, Martiriul filozofilor, Flagelarea, Zdrobirea
cu roata ; al treilea sfert al secolului al XIV-iea.
- Strei (j ud. Hunedoara), biserica ortodoxă din ci
mitir, în navă (reprezentată în picioare) ; al treilea
sfert al secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
bolta absidei alături de alte sfinte, atribute : roata
şi spada ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Nemşa (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe pere
tele sud-estic al absidei ; atribut : roata ; începutul
secolului al XV-iea.

- Suşeni

(j u d . :\ I ureş) , biserica reformată (azi în
ruină) , picturi dispărute, copie în acuarelă la Buda
pesta (M.0.B.) ; secolul al XV-iea.
- Sîncraiul de Mureş (j ud. Mureş) , biserica refor
mată, picturi dispărute (copii la Muzeul de istoric
Cluj ) , figură în picioare ; secolul al XV-iea.
- Sigltet (j ud. Maramureş), biserica reformată (azi
demolată, picturi păstrate în copie la Muzeul din
Sighet) , în navă, pe peretele sudic, era legenda
sfintei Ecaterina : Împăratul este oprit de sfîntă
să asuprească pe ţărani, Discuţia cu filozofii ,
Arestarea, Torturarea, Pogorîrea Sfîntului D u h ;
Î nmormîntarea, Despărţirea la mormînt ; 1 485( ? ) .

- Floreşti (jud. Cluj ) ,

biserica romano-catolică.

ELENA
- Otomani (jud. Bihor), biserica reformată, pe pere
tele nordic al navei (azi sub var) , alături de alte
sfinte ; secolu l al XIV-iea( ? ) .
- Sighet (j ud. Maramureş), biserica reformată (azi
demolată, copii după picturi la Muzeul din Sighet) ;
în cadrul compoziţiei Descoperirea sfintei cruci ;
1 485 ( ?) .
A UNGARIE I
- Chilieni (j ud. Covasna) , biserica u nitariană, în
navă (azi sub var) ; secolul al XV-iea.

E L I SABETA

(vezi şi REG I I SFINŢI AI UNGARIEI)
- Tileagd (j ud. Bihor) , biserica reformată, pe pere
tele sudic al navei, alături ele regii Ştefan şi Ladislau ;
ultimul sfert al s�colului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, pe
peretele sudic al corului, alături de regii Ştefan
şi Ladislau ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Remetea (j ud. Bihor) , bi3erica reformată (fostă
ortodoxă) ; pe peretele absidei alături de regii
Ştefan şi Ladislau ; primul sfert al secolului al
XV-iea.

E:\IERIC

EPI SCOP (reprezentări de sfinţi episcopi)
- Sîngeorgiul de Pădure (j ud. Mureş). biserica refor
mată, la exterior, pe latura de sud-est a absidei ;
prima j umătate a secolului al XIV-iea.
- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
mitir, în absidă ; sfinţii episcopi binecuvîntînd ;
al treilea sfert al secolului al X IV-iea.
- Mălîncrau (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
pereţii ab3idei, mai mulţi sfinţi episcopi ; sfirşitul
secolului al X I V-iea.
- Tileagd (j u d . Bihor), biserica reformată, în navă,
în partea sudică a arcului triumfal ; sfir'?itul se
colului al XI V-iea.
- Oradea (jud. Bihor), vechea catedrală romano
catolid'i (di:>părută), fragment de pictură murală
rcprczer.tînd un sfint episcop păstrat în M u zeul
din Esztcrgom ( U ngaria) ; sfîrşi tul' secolului al
X I V-iea.
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Cristuru[ Secuiesc (jud. Harghita) ;
tariană, în

biserica uni

navă, pe peretele nordic ; figură degra

dată ; sfîr:;; itul secolului al XIV-iea.
- Ocna Sibiului (jud. Sibiu), biserica reformată, pe
intradosul u n u i arc către nava laterală sud, 1 522.
E l�ASMUS
- A brud (jud. A l ba) , biserica romano-catolică (dis

revoluţiei din 1 848) ; o reprezentare
Erasmus exista în navă pe peretele
sudic ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Sighişoara (jud. Mureş) , biserica evanghelică „din
deal" ; pe peretele navei nordice : Erasmus înfă
ţişat ca episcop. Martiriul sfîntului Erasmus (călăul
este în costum turcesc de epocă) ; 1483 - 1 488.
trusă cu ocazia

a

sfîn tului

EVANGHELIŞTII
î n afara reprezentării lor în cadrul cortegiilor de apos
toli sau ca figuri izolate, evangheliştii apar, prin sim
bolurile lor (Ioan cu vulturul, Matei cu îngerul,
Luca cu taurul, Marcu cu leul) , în cadrul mai multor
compoziţii, de regulă însoţind imaginea lui Iisus în
glorie (Majestas Domini).
- Homorod (j ud. Braşov) , biserica evanghelică ; î n
absidă, p e boltă, cele patru simboluri încadrează
mandorla lui Iisus în glorie ; sfîrşitul secolului al
XIII-iea - începutul secolului al XIV-iea.
- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
mitir ; în absidă, pe boltă, cele patru simboluri
încadrează mandorla lui Iisus în glorie ; către 1 375.
- Sic (jud. Cluj) , biserica reformată, în capela sudică,
pe boltă ; se mai păstrează doar simbolul lui Ioan
(vulturul) într-un medalion patrulob ; la origine,
cele patru medalioane cu simbolurile evangheliş
tilor încadrau mandorla lui Iisus în glorie ; către
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor, pe boltă ; simbolurile celor patru evanghelişti
acompaniază Doctorii bisericii catolice (vezi acest
titlu).
- Mediaş (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, capela
din turnul Mariei, pe boltă ; trunchiuri umane cu
cap de simbol - în medalioane - încadrează ima
ginea Mielului mistic ; primul sfert al secolului
al XVI-iea.
- Goganvarolea (jud. Mureş), biserica reformată, pe
plafonul casetat al navei apăreau simbolurile evan
gheliştilor - pictură cu caracter renascentist ;
primul sfert al secolului al XVI-iea.
F

FRANCI SC
- Mălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor, pe peretele sudic, alături de sf. Dominic, stil
gotic internaţional de curte, sfîrşitul secolului
al XIV-iea.
- Deva (jud. Hunedoara) , biserica reformată, astăzi
demolată, pictură semnalată în cor ; începutul
secolului al XV-iea.
- Sebeş (jud. Alba), capela Sf. I acob, în navă pe
peretele nordic ; asistat de două per:;onaje, sf.
Francisc binecuvintează o femeie - fragment din
tr-o compoziţie ; primul sfert al secolului al XV-iea.
- Cioboteni (jud. Harghita) , biserica fostei mănăs
tiri franciscane ; pe cale documentară se ştie că
pe faţada vestică se afla o Răstignire, crucifixul
fiind încadrat de Maria, Ion şi Francisc ; o inscrip
ţie data această pictură în 1 448.
- Sighişoara (j ud. Mureş), biserica evanghelică din
deal, pe bolta de la parterul turnului-clopotniţă,
mici scene evocînd momente din viaţa sfîntului ;
1 488.

G

GALLUS episcop
- Dîrjiu (jud. Harghita) , biserica unitariană, în
navă, pe peretele sudic ; reprezentat cu tiară şi
cîrjă, inscripţie GALL(US) ; 1 4 1 9.
GENEZA
- Mălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
nava centrală, pe peretele nordic, registrul supe
rior : Despărţirea întunericului de lumină ; Crea
rea aştrilor ; Facerea vegetaţiei ; Facerea păsărilor,
peştilor şi animalelor terestre, crearea Evei ; Eva
şi Adam în paradis ; Păcatul originar ; Alunga;:ea
din paradis : Părăsirea paradisului ; Adam lucrează
pămîntul, Eva alăptează ; J ertfa lui Abel ; Cain
ucide pe Abel ; Remuşcările lui Cain( ?) ; mijlocul
secolului al XIV-iea (din cauza refacerii acoperi
şului, zona superioară a picturilor a fost retezată) .
GERARD episcopul de Cenad
Mălîncrav (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, în
cor, pe peretele sudic, alături de sfinţii regi ai
Ungariei (vezi acest titlu) .
_,

GHEORGHE
- A lma pe Tîrnavă (j ud. Sibiu) , biserica reformată,

FABIAN ( ? )

- Cluj (j ud. Cluj) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,
în capela de sud-est, pe peretele nordic, alături
de sf. Sebastian ; are coroană triplă şi monstranţă ;
stil renascentist-italienizant ; începutul secolului
al XVI - iea.

în cor, pe peretele sudic, reprezentat călare în
luptă cu balaurul ; mijlocul secolului al XIV-iea.
- fermata Neagră (jud. Arad), biserica reformată, în
navă, picturi dispărute (păstrate în copii), atri
buite, pe baza unor inscripţii, lui Dyonisius Veer ;
a doua j umătate a secolului al XIV-iea( ? ) .
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- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în
cor, pe peretele sudic ; reprezentat călare în luptă
cu balaurul, stil gotic internaţional de curte ;
sfîrşitul secolului al X IV-lea.
- Sighişoara (j ud. Mureş), biserica evanghelică din
deal, pe peretele navei laterale nordice ; ciclu de
patru scene, din care s-au păstrat numai trei :
Angajarea luptei cu balaurul ; Lupta ; Balaurul
învins este adus în cetate, fiind legat cu centura
domniţei ; 1 483 - 1488.
- Sighet (jud. Maramureş) , fostă biserică reformată
(demolată - picturi păstrate în copii), în cor, pe
peretele sudic ; 1485( ? ) .
- Biertan (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, î n capela
din „turnul catolicilor", pe peretele estic ; repre
zentat în picioare ; primul sfert al secolului al
XVI-iea.
- Goganvarolea (jud. Mureş) , biserica reformată, pe
plafonul casetat al navei ; reprezentat călare în
luptă cu balaurul ; pictură de stil renascentist ;
primul sfert al secolului al XVI-iea.
GRIGORE CEL MARE vezi DOCTORII
CATOLICE

A nei tntreite ; picturi degradate, azi acoperite cu
var ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Otomani (jud. Bihor), biserica reformată, în navă,
pe peretele nordic, capete de îngeri ; sfîrşitul seco
lului al XIV-iea( ? ) .
- Sîntana de Mureş (j ud. Mureş) , biserica reformată,
în absidă ; doi îngeri cu lăute încadrează imaginea
A nei întreite cu fericitele neamuri ; sfîrşitul seco
lului al XIV-iea.
- Oaia (j ud. Mureş), biserica reformată, în navă,
pe peretele nordic, doi îngeri încadrează figura
lui Iisus Hristos (pictură sub var) ; secolul al XIV - XV-iea( ? ) .
- Sîncraiul de Mureş (j ud. Mureş), biserica reformată,
în cor (picturi distruse, copii la Muzeul de istorie
din Cluj) ; încadraţi în medalioane patrulobate,
îngerii erau reprezentaţi cu filactere sau sunînd din
trompete - aluzie la Judecata de apoi (alăturat
era reprezentată Parabola celor zece fecioare) ; mij 
locul secolului al XV-iea.
Hărman (jud. Braşov) , biserica evanghelică, dea
supra arcului triumfal, spre vest ; îngeri cu ins
trumentele patimilor (rest dintr-o Judecată de
apoi( ?) - în prezent aproape complet degradată) ;
mijlocul secolului al XV-iea( ?).

\-

BI SERICII

I

IACOB CEL MARE
- Ghelin/a (jud. Covasna) , biserica romano-catolică,
în navă, pe peretele vestic ; fragment dintr-o scenă,
inscripţia J ACOBUS ; al doilea sfert al secolului
al XIV-iea.
- Dorol/ (jud. Cluj) , biserica reformată, în navă,
pe peretele nordic ; reprezentat în picioare, cu
traistă şi toiag de pelerin, ţine mina dreaptă pe
capul unui donator îngenuncheat ; al treilea sfert
al secolului al XIV-iea.
- Hărman (jud. Braşov), biserica evanghelică, în
capela incintei fortificate, pe boltă ; reprezentat
î n picioare c u scoică ş i toiag d e pelerin ; al treilea
sfert al secolului al XV-iea.
IEREMIA
- lghişul Nou (jud. Sibiu}, biserica evanghelică, în
navă, pe peretele nordic (azi sub var) , desemnat
printr-o inscripţie cu caractere gotice ; secolul al
XV-iea( ? } .
IERONIM vezi DOCTORII BISERICII

CATOLICE

IERU SALIMUL CERESC
- Ghimbav (jud. Sibiu}, biserica evanghelică, pe
pereţii corului şi absidei erau reprezentate Sfînta
Treime şi ample cortegii de sfinţi şi sfinte (picturi
în prezent acoperite cu var) ; începutul secolului
al XVI-iea( ? ) .
ÎNGERI
- Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, în navă,
pe peretele sudic ; doi îngeri încadrau imaginea

- Sighişoara (j ud. Mureş), biserica evanghelică „din
deal", deasupra arcului triumfal, spre vest, doi
îngeri susţin „ Mandylionul" ; 1 483 (pictură atri
buită lui „Valentinus pictor") .
- Sighet (j ud. Maramureş) , fosta biserică reformată - azi demolată ; în navă ; a fost salvat un cap de
înger ; 1 485.

rl
I�

'j!
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- Biertan (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în capela
din „turnul catolicilor" ; pe peretele de est doi în
geri încadrează .111"andylionul ; pe peretele de vest,
doi îngeri încadrează mandorla lui Iisus judecător,
un alt înger apare în faţa porţii paradisului ; pe
peretele nordic, o figură izolată de înger de mari
dimensiuni ; primul sfert al secolului al XVI-iea.
Dîrlos (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe la
tura de sud-est a absidei la exterior ; trei îngeri
asistă la supliciul Răstignirii ; circa 1535 - 1544.

-

INSCRIPŢII DE DONATOR SAU DE MEŞTER

- Drăuşeni (j ud. Braşov) , biserica evanghelică, în
nava centrală, pe peretele sudic ; pe chenarul
superior al legendei sfintei Ecaterina, inscripţie
cu minuscule gotice : Magister S . . . (urmează un
stîlp adosat ulterior) ; al treilea sfert al secolu
lui al XIV-iea.
- Strei (j ud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
mitir, în absida altarului, pe peretele sudic ; in
scripţie cu caractere chirilice însoţind autopor
tretul unui pictor în costum de tîrgoveţ occiden
tal : . . . rp\).:IHI Mlljl!P JHa4HHW� I nHC dA� U.PKl�BO al
treilea sfert al secolului al XI V-lea.
"
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- l amata Ncagrrl (j ud. A rad), biserica reformată :
inscripţie dispărută : (ln hono)rem b(ea)te M(arie)
v(ir)ginis fi (cri fe)cit Dyonis( : ) us
de Des ; secolul al X l\'-Iea ( ? ) .

de nord-est a absidei , pe un chenar, inscripţie cu
majuscule gotice : + J ST U D OPU S PERFECJT

JOHEANES (SIC ! ) PLEBANU S ; secolul ai
XIY-lea( ? ) .
- Dîrjiu (j ud. Harghita) , biserica unitariană, în
naYă, pe latura de sud, pc un s teag; în cadrul com
poziţiei Conversiunea sfintului Pavel, inscripţie cu
minuscule gotice : hoc op (u)s f(e)c(i)t d(e)pingere

seu pr(oe)para (r)e mag(is)t(er) Paul(u)s fili(u)s
Stephani d(e) Ung an(n)o. d(omi)ni. m (illesi) mo.
cccco.x.nono : Scripto scribebat et pulc(h)ram puella
(m) i(n) mente tenebat.
- Hărman (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în
capela funerară sint mai multe inscripţii parţial
degradate, parţial acoperite , cu var, încă nedes
cifrate ; al treilea sfert al secolului al XV-iea.

- Cincu Mare (jud. Braşov) , biserica evanghelică,
în nava centrală, pe peretele nordic, o inscrip
ţie lungă, foarte degradată ; secolul al XV-lea( ?) .
- Sibiu (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în cor,
pe peretele nordic, sub scena Răstignirii, se află
inscripţia : HOC OPUS FECIT MAGI STER J O
HANNE S DE ROZENAW AN (N) O

D (OMI)NI

M IL(L) E S IMO QUADRINGETESIMO XLV.

- Cioboteni (jud. Harghita) , biserica fostei mănăstiri
franciscane, pe peretele vestic, sub scena Răstig
nirii, se afla inscripţia : AD HONOREM DOMINI
NOSTRI J E S U CH R I ST I i\ICCCC XXXX\' I I I
(dispărută) .

- Sighet (jud. Maramureş) . fosta biserică reformată
(azi demolată) ; în navă, pe peretele nordic, lîngă
un înger, inscripţia : Damianus cum amica sua
formosa !vlaria pulchra sponsa, incarnationis Do
mini MCCCCLXXX V.
- Sighi�oara (jud. Mureş) , biserica evanghelică „din
deal", inscripţie pictată pe bolta turnului vestic :
1488 . . huius opifex ]acobus Kendlinger de S.
.

Wolfg (ang )".
- Ocna Sibiului (jud. Sibiu) , biserica reformată, în
nava centrală,

pe peretele nordic, inscripţie cu

majuscule lapidare : MARTIN U S l\lAKRA Y RA
CIONI STA WYZAKNEN S I S 1 522 FIERI FECIT
P(ICTOR) W I NCE(N)CI U ( S) P(INXIT) ; pe pe
retele de deasupra arcului triumfal, inscripţie cu
majuscule lapidare (acelaşi scris cu cel dintîi) :
FIERI FECIT GREGORI ( U S) L(ITE) RATL' S
RO( ? ) N I STA \\'YZ AKNEN ( S I ) S .
IOAN BOTEZ Ă TORUL

- Curciu (jud. Sibiu), biserica evanghelică ; este amin
tită o reprezentare a Tăierii capului sf. Ioan Ro
tezătorul ; 1 460 - 1 480( ?)

(j u d . Sibiu), his �rica evanghelică, capela

din turnul :\!ari c i , peretele estic, figură în picioare ;
începutul secolului al XVI-iea.

Veer : Egidius

Rtigaciu (jud. Mureş) . biserica evanghelică, p e latura

r

- Jlcdia;>

J OAN

EVA� GHELI S T U .

E V A N G H E L I ŞTI [

vezi

A PO S T O L I T

şi

ION AL i\C I LE LOR

- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
m itir ; în absida altarului peretele estic ; (ca epis
cop) , al treilea sfert al secolului al XIV-lea.
I ON A S

- Mălîncrav (jud.

Sibiu),

biserica evanghelică, în

cor, pe peretele sudic ; reprezentat ieşind din gura
balenei ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
I I S U S H R I STOS
a) Ciclul cristologie (scene din viaţa ş1 minunile lu i
Iisus Hristos) . Ca rezultat al distrugerilor cauzate
de iconoclasmul reformei, în Transilvania nu s-au
păstrat decît puţine reprezentări ale ciclului cris
tologie ; în cele mai multe cazuri este vorba despre
fragmente �i scene izolate. Din datele de care
dispunem (material concret sau mărturii scrise)
se poate conchide că cele mai i mportante repre
zentări

ale

ciclului cristologie - cu

particulară

atenţie asupra patimilor - au fost realizate în
următoarele monumente :
- biserica

romano-catolică

din

Ghelniţa

(jud.

Covasna) - Intrarea în Ierusalim, Cina de taină,

Spălarea picioarelor, Prinderea lui Iisus, Flagela/ia,
al do ilea sfert al seco
Iisus pe cruce, Învierea
-

lului al XIV-lea ;
- biserica evanghelică din 11fălîncrav (jud. Sibiu) ,
aici s-au păstrat două cicluri, unul î n nava cen
trală pe peretele nordic, datînd din anii de m ij loc
ai secolului al XIV-iea (Bunavestire, Vizita/ia,
Naşterea lui Iisus, A nun/area păstorilor, Închi
narea magilor, Irod porunceşte uciderea pruncilor.
Uciderea pruncilor, Fuga în Egipt, Prezentarea
la templu, scenă distrusă, Cina de taină, Prinderea
lui Iisus, Judecata la A na, Judecata la Caiafa ,
Biciuirea la stîlp, Judecata la Irod, Încoronarea
cu spini, judecata la Pillat, Purtarea crucii, Cru
cificarea, Iisus pe cruce, Înţeparea cu suliţa, Co
borîrea de pe cruce, Pieta, Punerea în mormînt,
Învierea, Noli me tangere, Necredinţa lui Tom a,
!nălţarea), ş i al doilea ciclu datînd din ultimii ani
ai secolului al X I \'-lca, care se află pe peretele
nordic şi pc bolta corulu i (Bunavestire, Na�terea,

Prezentarea la templu , Spălarea picioarelor, Cina
de faină, Rugticiunea din grădina Ghetsimani şi
Prinderea lui Iirns, Judecata la Ana şi la Caiafa ,
R ici11irca, 1ncoronarea cu spini, Purtarea crucii.
Iisus pc cruce, Plata lui Iuda, Iuda spînzurat,
Î11 uierca, Noii mc tangere, lnvierea, Î11ăl/a1·ea) ;
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- biserica romano-catolică din Vlaha (j ud. Cluj ) .
aici s-au păstrat cîteva scene p e peretele nordic al
navei (Răstignirea, Plîngerea lui Iisus) şi în cor
(Răstignirea, Vir dolorum} , toate datînd din al
treilea sfert al secolului al XIV-iea ;
- fosta biserică reformată din Deva (j ud. Hune
doara) , azi demolată, s-au păstrat fragmente şi
fotografii (Prezentarea la templu) care permit
datarea la începutul secolului al XV-iea ;
biserica unitariană din Chilieni (jud. Covasna) ,
pînă la sfîrşitul secolului trecut mai puteau fi
văzute cîtcva scene din ciclul patimilor, databile în
secolul al XV-iea (Cina de taină, Prinderea lui
Iisus) , ulterior acoperite cu var ;
- biserica reformată din Suşeni (jud. Mureş).
monument în stare de ruină avansată, au fost
identificate fragmente de picturi datînd cu proba
bilitate din secolul al XV-iea (Coborîrea de pe cru

ce, !nălţarea),
- biserica reformată d i n Vişta (jud. Cluj) , pic
'
turile, databile în seco1u 1 al XV-iea, sînt acoperite
cu var ( Uciderea pruncilor, Fuga în Egipt, Cina

de taină,

l\Iuntele

Măslinilor, Răstignirea),

- biserica evanghelică din deal din Sighişoara
(jud. Mureş), în nava laterală sudică, resturi dintr-o
friză cu scene din patimi (Batjocorirea lui Iisus,
Drtimul spre Golgota) ; 1 488 ;
- biserica evanghelică din Cisnădie (jud. Sibiu) ,
în cor, pe pereţi i d� sud şi de nord se păstrează
fragmente de scene datînd de la sfîrşitul secolului
al XV-lea ( 1nchinarea magilor, Prezentarea la

templ u, Cina de taină, Iisus pe cruce, Coborîrea
de pe cruce, Punerea în mormînt, !nălţarea) ;
- biserica evanghelică din Rîşnov (jud. Braşov) ,
pe peretele nordic al corului se păstrează un an
samblu datat 1 500 (Cina de taină, Judecata lui

Pilat, Purtarea crucii, Iisus pe cruce, Coborîrea
de pe cruce, Punerea în mormînt, !nvierea ;
- biserica reformată din Ocna Sibiului (jud.
Sibiu), pe peretele nordic al navei centrale şi
deasupra arcului triumfal fragmente de scene din
ciclul patimilor datate 1 522 ( Prinderea lui Iisus,

Răstignirea ) ;
- biserica evanghelică din Dîrlos (j ud. Sibiu) , pe
faţadele corului şi absidei se păstrează scene şi
fragmente din ciclul patimilor databile 1 535 - 1 544

(Prinderea· lui Iisus, Răstignirea, Coborîrea de
pe cruce) .
b ) Scene din ciclul cristologie
N AŞTEREA LUI I I S U S
- Şisterea (j ud. Bihor) , biserica reformată, picturi
acoperite cu var ; datate în principal în secolele
XIV - XV.
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în navă,
pe peretele nordic, mij locul secolului al XIV-iea ;
în cor, pc boltă, sfîrşitul secolului al XIV-iea.

BAIA PRUNCULUI
- Strei (j ud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
. mitir, în navă, pe peretele sudic ; cel de-al treilea
sfert al secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, în
cor, pe boltă, integrată compoziţiei Naşterea lu i
Iisus ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
ANUNŢAREA PA STORILOR
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
navă, pe peretele nordic, mijlocul secolului al
XIV-iea.
ÎNCHINAREA MAGILOR

- Mălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
navă, pe peretele nordic, mijlocul secolului al
XIV-iea.
- Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud) , biserica ortodoxă
fostă minorită, a avut în vechea sacristie o re
prezentare a 1nchinării magilor, astăzi dispărută ;
databilă, în funcţie de fragmentele de picturi
existente, în ultimul sfert al secolului al XIV-iea.
- Jlfălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor, pc boltă ; sfîrşitul secolului al XIV-iea ; pe

faţada corului (azi dispărută) ; probabil aceeaşi
epocă.
- Şisterea (jud. Bihor) , biserica reformată, în navă
(sub var) ; secolele XIV- XV( ? ) .
- V alea Grişului (jud. Covasna) , biserica romano
catolică ; în navă (sub var) ; secolele XIV - XV( ? ) .
- Deva (jud. Hunedoara) , fosta biserică reformată
(azi demolată) , în cor ; începutul secolului al XV-iea .
- Rugăneşti (jud. Harghita) biserica reformată,
p e peretele nordic al nave i ; primul sfert al
secolului a l X V-iea (descoperire recentă).
- Cricău (jud. Alba) , biserica reformată, pe faţada
nordică a corului (odinioară în sacristie), pictură
degradată ; secolul al XV-iea.

- A brud (j ud. Alba) , fosta biserică romano-catolică .
(demolată) , pe peretele sudic al absidei ; imaginea
era însoţită de inscripţii pictate cu caractere chi
rilice ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Bratei (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, în absidă,
pe latura de nord-est ; datată 1 48 1 .
- Cisnădie (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, î n cor
pe latura nordică ; al patrulea sfert al secolului
al XV-iea.
- Braşov (jud. Braşov) , Biserica Neagră, la exterior,
pe faţada sudică, deasupra portalului de sud-vest
(scenă degradată) ; ultimul sfert al secolului al
XV-iea.
- Biertan (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, în capela
din „turnul catolicilor". pe latura sud ; începutul
secolului al XVI-iea.
- Daia (j ud. Harghita) , biserica reformată, în navă
(acoperită cu var), primul sfert al secolului al
XVI-iea.
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l l{OD l'O H l i NCE�TE UCI DEREA PHUNCILOR
- Mălîncrav (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, în
nava centrală, pe peretele nordic ; mijlocul seco
lului al XIV-iea.
U C I DEREA PR U N CILOR

- Mălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
nava centrală, pc peretele nordic ; mijlocul secolu
lui a l XIV-iea.
- Fişta (jud. Cluj ) , biserica reformată (picturi sub
var - copii în acuarelă ş i fotografii) ; secolu l al

XV-iea.
F U G A Î N E G I PT

- Jiălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, î n
nava centrală , pc peretele nordic ; mijlocul seco
lului al XIV-iea.
- Vişta (jud. Cluj) , biserica reformată (picturi sub
var, copii în acuarelă şi fotografii) ; secolul al
XV-lea.
PREZENTAREA LA TEMPLU

- Mălîncrav (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei centrale ; mij locul seco
lului al XIV-iea.
- Cricău (j ud. Alba) , biserica reformată, în navă
pc peretele sudic ; a doua j umătate a secolului al
X I Y-lea.
- Tz leagd (jud. Bihor) , biserica reformată, în navă
pe peretele sudic (azi sub var) ; sfîrşitul secolului
la X l Y-lea.
- :Uălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
bolta corului ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Deva (jud . Hunedoara) , fosta biserică reformată
(astăzi demolată) ; începutul secolului al XV-iea.
- Cisnădie (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în cor
pc peretele nordic ; ultimul sfert al secolului al
XV-iea.

SPĂ LAREA PICIOARELOR
- Ghelinţa (j ud. Covasna) , biserica romano-catolică,
pe peretele nordic al navei ; al doilea sfert al seco
lului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor pe peretele nordic ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
CINA DE TAIN Ă
- Ghelinţa (jud. Covasna) , biserica romano-catolică,
pe peretele nordic al navei ; al doilea sfert al seco
lului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei (azi sub var) ; mijlocul
secolului al XIV-iea.
- Cricău (j ud. Alba) , biserica reformată, pe peretele
sudic al corului ; al treilea sfert al secolului al
XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, î n
cor, pe peretele nordic ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Vi�ta (jud. Cluj) , biserica reformată (picturi sub
var, copii în acuarelă şi fotografii) ; secolul al
XV-iea.
- Chilieni (jud. Covasna) , biserica u nitariană, în
navă, pe peretele sudic (azi sub var) , secolul al
XV-iea ( 1497 ?).
- Cisnădie (jud. Sibiu), biserica evanghelică î n cor,
pe peretele sudic ; al patrulea sfert al secolului
al XV-iea.
- Rî�nov (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în cor,
pe peretele nordic ; 1 500.
- Ocna Sibiu (jud. Sibiu), biserica reformată, dea
supra arcului triumfal ; 1 522, pictor Vincencius.
R U GĂCIUNEA DE PE MUNTELE MĂ SLINILOR
(DIN GRĂ DINA GHETSIMANI)
- Drăuşeni (jud. Braşov) , biserica evanghelică, sem
nalată în navă pe latura vestică, sub var ; al trei
lea sfert al secolului al XIV-iea( ? ) .
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, î n
cor, p e peretele nordic ; sfîrşitul secolului a l XIV-iea.
Oaia (j ud. Mureş) . biserica reformată, identificare
ipotetică ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Vişta (jud. Cluj) , biserica reformată (picturi sub
-

I I S U S LA 12 ANI Î K TEMPLU

- j\lălîncrav (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, în
nava centrală pe peretele nordic (astăzi sub var) ;
mijlocul secolului al XIV-iea.
Î NVI EREA LUI LAZĂ R

- Deva (jud. Hunedoara), fosta biserică reformată
(astăzi demolată) ; începutul secolului al XV-iea.
INTRAREA Î N IERU SAL!i\I

- Ghelinţa (jud. Covasna) , biserica romano-catolică,
pe peretele nordic al navei ; al doilea sfert al seco
lului al XIV-iea.

- Delniţa (jud. Harghita), biserica romano-catolică,
pe faţada sudică a navei (parţial acoperită cu var) ;
mijlocul secolului al XV-iea ,

var, copii în acuarelă şi fotografii) ; secolul al
XV-iea( ? ) .
PRINDEREA L U I IISUS - SĂ RUTUL LUI I U DA
Ghelinţa (j ud. Covasna) , biserica romano-catolică,
în navă, pe peretele nordic ; al doilea sfert al seco
lului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în
navă, pe peretele nordic, mijlocul secolului al
XIV-iea ; în cor, pe peretele nordic (combinată cu
Rugăciunea de pe munte) , sfîrşitul secolului al
XIV-iea.
- Chilieni (j ud. Covasna) , biserica u nitariană, în
navă, pe peretele sudic (azi sub var) , secolul al
XV-iea ( 1497 ?) .
-
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- Orna Sibiului

(jud, Sibiu) , biserica reformată, pe

peretele nordic al navei centrale (parţial acoperită.

; 1 522,

cu var)

- Dtrlos

- Sighi�oara
deal",

1 488.

pictor Vincencius.

a

corului ;

PILAT
Sibiu) , biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei centrale ; mijlocul seco
lului al XIV-iea.
- Curciu (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în cor,
pe peretele nordic (fragment) ; al treilea sfert al
secolului al XV-iea( ? ) .
- Rî�nov (jud. Braşov) , biserica evanghelică, pe
peretele nordic al cor ulu i ; 1500.
- Dîrlos (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, pe faţada

J UDECATA LA

1535 - 1 544.

- Mă1încrav

J UDECATA LA ANA

- Mălîncrav

(jud.

Sibiu),

biserica

evanghelică,

pe

peretele nordic al navei centrale, mijlocul secolu
lui al XIV-iea ; pe peretele nordic al corului (com

Judecata la Caiafa) ;

binată cu

sfirşitul secolului

XIV-iea.

J UDECATA LA CAIAFA

- Mtlltncrav

(jud.

Sibiu) ,

biserica

evanghelică.,

pe

peretele nordic al navei centrale, mijlocul secolu
lui al XIV-iea ; pe pe1etele nordic al corului (com

Judecata la A na) ,

binată. cu
XIV-iea.

- Cluj

(jud.

sfirşitul secolului al

Cluj) biserica romano-catolică Sf. Mihai l,
,

pe peretele nordic al capelei de sud-vest ; circa

1420- 1430.
BICIUIREA LA STÎLP (FLAGELAŢIA)

- Ghelinţa

(jud.

Covasna) , biserica romano-catolică
se
,

pe peretele nordic al navei ; al doilea sfert al
colului

al

- Mălîncrav

XIV-iea.
(jud.

Sibiu),

biserica evanghelică,

(jud. Cluj ) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,

peretele nordic al capelei de sud-vest ; circa

1 420 -

- 1430.

- Sighişoara

(jud.

Mureş) , biserica evanghelică „din
;

deal ' •, pe bolta de la parterul turnului vestic

1488.

- Ttrgu-Mure,� (jud.
(fostă minorită) ,
începutul

Mureş) ,

biserica

ln timpanul

reformată.

portalului

sudic ;

secolului al XVI-iea.

(jud.

Sibiu) ,

biserica evanghelică.,

pe

XIV-iea.

biserica evanghelică,

pe

peretele nordic al navei centrale, mijlocul seco
lului al XIV-iea ; pe peretele nordic al corului,
al

XIV-iea.

- Sighişoara (j ud. Mureş), biserica evanghelică „din
deal", pe bolta de la parterul turnului vestic ;
1 488.
ÎMPĂ RŢIREA VEŞMINTELOR
- Sighişoara (jud. Mureş) , biserica evanghelică din
deal, pe bolta de la parterul turnului vestic ; 1 488 .
CRUCII (PURTAREA CRUCII ; DRUMUL
SPRE GOLGOTA)

DRUMUL

(jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei centrale, mijlocul secolu

- Mălîncrav

pe peretele nordic al corului, sfîr
X IV iea.
- Rîşnov (jud. Braşov), biserica evanghelică, pe pere
tele nordic al corului ; 1 500.
lui al XIV-iea ;
şitul

secolului

al

-

(FIXAREA PE CRUCE)
al navei centrale ; mijlocul seco

peretele nordic

lului al XI V-iea.

vechiul cor, pe peretele sudic (foarte degradată) ;
în jurul anului 1 300.
- Ghelinţa (jud. Covasna) , biserica romano-catolică,
pe peretele nordic al navei ; al doilea sfert al se
colului al XIV -lea.

biserica romano-catolică. Sf. Mihail,
pe peretele nordic al capelei de sud-vest ; circa
1420 - 1 430.
(jud. Cluj) ,

sudică

- Homorod (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în

- Mălîncrav (jud. Sibiu),

sflrşitul secolului

(jud. Bihor), biserica reformată, pe faţada
a navei (fragment) ; sfîrşitul secolului al
X I V-iea .
- Nemşa (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în absidă
pe latura de sud-est ; începutul secolului al XV-iea.
- Sibiu (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe pere
tele nordic al corului (integrat compoziţiei Răs
tignirea), însoţit de inscripţia „Humilitas " ; 1 445.

- Tileagd

RĂ STIGNIREA (IISUS PE CRUCE)

ÎNCORONAREA CU SPINI

- Cluj

ECCE HOMO

- 11lălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe

peretele nordic al navei centrale, mijlocul secolului
al

estică a absidei (foarte degradată) ; 1 535 - 1544.

CRUCIFICAREA

J UDECATA LA IROD

- Mălîncrav

(jud.

pe

al navei central e, mijlocu l secolului
al XIV-iea ; pe peretele nordic al corului, sfîrşitul
secolului al XIV-iea.
- Remetea (jud. B ihor) , biserica reformată fostă
ortodoxă, in absidă (azi sub var) ; circa 1420( ?).
peretele nordic

- Cluj

Mureş) , biserica ev anghelică „din
parterul turnului vestic ;

(jud. Sibiu) , biserica evanghelică., pe faţada

sudică

al

(jud.

pe bolta de la

(j ud
peretele nordic
XIV-iea.

- Mălîncrav

.

Sibiu), biserica evanghelică, pe
al navei ; mijlocul secolului al
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•

(j u<l. Cluj ), biserica romano-catolică, în
absidă pc latura de est şi în navă pe peretele nor
clic ; ambele din ultimul sfert al secolului al XIV-iea.
Criciiu (jud. Alba) . biserica reformată, în navă pe
peretele sudic, ultimul sfert al secolului al XIV-iea.
Miilîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pc
peretele nordic al corului ; sfîrşitul secolului al
XI\--lea.
Ti lcagd (jud. Bihor) . biserica reformată, la exte
rior, pe faţada sudică a navei (fragmente) ; sfîrşitul
secolului al XIV-iea( ? ) .
Jl!oacşa (jud . Covasna) , fosta biserică reformată
(demolată) ; secolu l al XIV-iea( ? ) .
Mărtiniş (jud. Harghita) , fosta biserică unitariană
(demolată), pe peretele nordic al corului ; secolul
al XIV-iea( ? ) .
Şisterca (jud. Bihor), biserica reformată, picturi
sub var în absidă ; secolele XIV - XV ( ? ) .
Homorod (jud. Braşov), biserica evanghelică, în
vechiul cor pe peretele nordic, cu donator ; circa

- l 'laha

-

-·

-

-

1 420.
- Cluj (jud.

Cluj) , biserica romano-catolică Sf. :Mihail,
pe peretele nordic al capelei de sud-vest, 1 420 - 1430 ; pc peretele navei sudice (fragment) , mij 
locul secolului al X V -iea.
Sibiu (jud. Sibiu) . biserica c\·anghclică, pc peretele
nordic al corului ; 1 445, pictor J ohanncs de Ro
zcn a\1· .

(jud. Hargh i ta) , bi ser i c a fostei mănăstiri
franciscane, la exterior, pe faţada vestică ; 1 448
(dispărută).
Delniţa (jud. Harghita) , biserica romano-catolică,
la exterior pe faţada sudică ; mijlocul secolului
al XV-iea.
Hărman (jud. Braşov), biserica evanghelică, capela
funerară, pe peretele estic ; al treilea sfert al se
colului al XV-iea.
Mihăileni (jud. Harghita) , biserica romano-catolică ;
descoperire recentă ; încă nestudiată.
Cisnădie (jud. Sibiu) , biserica evanghelică , pe pe
retele nordic al corului ; ultimul sfert al secolu
lui al XV-iea .

- C iobolm i

-

-

-

- Sighet (jud. l\Iaramureş) , fosta biserică reformată
(demolată), în na\·a centrală ; 1 485.

- Hălchiu (jud. Braşov) , biserica evanghelică, fa
ţada corului, deasupra sacristiei (resturi) ; 1 498( ? ) .
- Vişta (jud . Cluj), biserica reformată (azi sub var,
copii în acuarelă şi fotografii) ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Vînători (jud. Arad) , biserica reformată, în tim
panul portalului vestic al navei (sub turnul clo
potniţă) ; secolul al XV-iea( ? ) .
(jud. Covasna) , biserica reformată, pe
peretele sudic al navei ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Sebeş-A lba (jud. Alba), biserica evanghelică, î n
absidă p e latura estică (fragmente) ; secolul al
XV-iea.
- Beşinău
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- Rîşnov (jud. Bra�ov) , biserica evanghelică, în cor,
pe peretele nordic ; 1 500.
Mediaş (jud. Sibiu) , casa parohială a bisericii

evanghelice (fragmente) ; începutul secolului al
XVI-iea.
- Ocna Sibiului (jud. Sibiu) , biserica reformată, în
nava centrală pe peretele nordic (fragment) ; 1 522,
pictor Vincencius.
- Cetatea de Baltă (jud. Alba) , biserica evanghelică,
în navă, pe peretele vestic (azi sub var) ; 1 525.
- Dfrlos (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, la exterior,
pe latura de sud-est a absidei ; 1 535 - 1544.
ÎN rEPAREA C U SULIŢA
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe

peretele nordic al navei ; mijlocul scc:>lului a l
XIV-iea.
I UDA PRIMIND ARGINŢ I I TR ĂD Ă R I I

- Mălîncrav ( j u d . Sibiu) , biserica evanghelică, î n
cor, peretele nordic ( î n combinaţie cu luda spîn
:;urat) ; sfîrşitu l secolului al XIV-iea.
- Ocna Sibiului (jud. Sibiu) , biserica reformată, în
nava centrală pc peretele nordic ; 1 522.
I U U.\ S PÎ N Z U RAT

- Mălîncrav (jud.

Sibiu) , biserica evanghelică , în
cor, peretele nordic (în combinaţie cu Iuda p ri 
m ind arginţii trâdării) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.

COBOR Î REA DE PE CRUCE

- Homorod (jud. Braşov), biserica evanghelică, în

vechiul cor, pe peretele sudic (foarte degradată),
în j urul anului 1 300.
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în
navă pe peretele nordic ; mijlocul secolului al
XIV-iea.
- Cisnădie (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în cor
pe peretele nordic ; ultimul sfert al secolului al
XV-iea.
- Suşeni (jud. Mureş), fosta biserică reformată (azi
în ruină, picturi distruse, copii în acuarelă) ; secolul
al XV-iea( ? ) .
· - Rîşnov (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în cor,
pe peretele nordic ; 1 500.
- Cetatea de Baltă (jud. Alba), biserica evanghelică,
pe bolta de la parterul turnului vestic (azi sub
var) ; 1 525.
PL Î N GEREA LUI I I S U S (PIETA ) .

- Homorod (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în
vechiul cor, pe peretele sudic (foarte degradată) ;
în j urul anului 1 300.
- Jllălîncrav (jud. Sibiu), biserica e\·anghelică, pc
peretele nordic al navei centrale ; mijlocul secolu
lui al XIV-iea.
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- Homorod (j ud . Braşov), biserica evanghelică, în .
vechiul cor, pe peretele nordic ; al treilea sfert
al secolului al XIV-iea.

- Vlaha (jud. Cluj) , biserica romano-catolică, în navă,
pe peretele nordic ; ultimul sfert al secolului al
XIV-iea.

- Mărtiniş (jud. Harghita), fosta biserică unitariană
(demolată), în cor pe peretele nordic ; secolul al
XI V-iea( ? ) .
- Floreşti (j ud. Cluj ) , biserica romano-catolică, la
exterior, deasupra portalului sudic (fragmente) ;
al doilea sfert al secolului al XV-lea.

Î N Ă LŢAREA

- 1'1Iălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pere
tele nordic al navei centrale, mijlocul secolului al
XI V-lea ; latura nord-estică a absidei, s fîrşit u l
secolului a l XIV-iea.
- Suşeni (j ud. Mureş), fosta biserică reformată (în
ruină, picturi fragmentare, copii în acuarelă) ; se
colul al XV-iea( ? ) .
- Cisnădie (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, pere
tele nordic al corului ; ultimul sfert al secolului al
XV-iea.

- Rapoltul Mare (jud. Hunedoara) , biserica refor
mată, pe peretele nordic al navei ; mijlocul seco
lului al XV-lea.
- Suat (jud. Cluj ) , biserica u nitariană, pc piciorul
sudic al arcului triumfal, către navă ; mij locul
secolului al XV-iea.
PUNEREA ÎN MORMÎNT

- Homorod (jud. Braşov), biserica evanghelică, în
vechiul cor pe peretele sudic (foarte degradată) ;
în j urul anului 1 300.
- A/ălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pc
peretele nordic al navei ; mijlocul secolului al
X I V-iea.
- Cis11ădic (jud . Sibiu), biserica evanghelică, pere
tele nordic al corului ; ultimul sfert al secolului
al XV-iea.
- Rlş11ov (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în cor,
peretele nordic ; 1 500.
!NVlEREA

A lte reprezentări
ARMA CHRISTI
- Sighişoara (jud. Mureş) , biserica evanghelică, „din
deal", pe peretele nordic al corului (instrumentele
patimilor străj uite de un înger) ; sfîrşitul secolului
al XV-iea.
- Sîntimbru (jud. Alba) , biserica reformată, pe la
tura de nord-est a absidei (în combinaţie cu Vir
dolorum) ; sfîrşitul secolului al XV-lea.
DEI S I S (a se vedea şi Iisus în glorie)

în tim
panul portalului vestic (foarte degradată) ; seco
lul al XVI-iea( ? ) .

- Dîrlos ( j ud. Sibiu) , biserica evanghelică,

I l SU S Î N GLORIE (Jl/ A ]ES TA S DOMINI)

- Homorod (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în

-

- Ghelinţa (ju d . Covasna) , biserica romano-catolică,
în navă pe piciorul sudic al arcului triumfal ; al
,
doilea sfert al secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pere
tele nordic al navei centrale, mijlocul secolului
al XIV-iea ; peretele nordic al corului, sfîrşitul
secolului al X IV-iea.
- Rîşnov (jud. Braşov), biserica evanghelică, pere
tele nordic al corului ; 1 500.
NOLI M E TANGERE

- .Mălîncrav (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, pere
tele nordic al navei centrale, mijlocul secolului
al XIV-iea ; peretele nordic al corului, sfîrşitul
secolului al XIV-iea.

-

-

-

-

vechiul sanctuar, pe bolta absidei (reprezentat în
tetramorf, combinat cu Deisis), î n j urul anului
1 300.
Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
mitir, pe bolta altarului ; al treilea sfert al seco
lului al XIV-lea.
Sic (jud. Cluj) , biserica reformată, pe bolta capelei
sudice (în tetramorf) ; către sfîrşitul secolului al
XIV-lea.
Suşeni (j ud. Mureş), fosta biserică reformată (azi
ruinată) , imagine distrusă (copie în acuarelă) ;
secolul al XV-lea( ? ) .
Hărman (jud. Braşov) , biserica evanghelică, pe
bolta capelei funerare, parţial acoperită cu var ;
al treilea sfert al secolului al XV-iea.
Sînvăsîi (jud. Mureş), biserica unitariană, în cor pe
boltă (azi sub var) ; 1 496 - 1 497( ? ) .
Sighet (j ud. Maramureş) , fosta biserică reformată
(demolată) , pe un stîlp ; 1 505( ? ) .
Biertan (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe bolta
capelei din
turnul catolicilor" ; primul sfert al
secolului al XVI-iea.
„

NECREDINŢA LUI TOMA

- Mălîncrav (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei centrale ; mijlocul seco
lului al XIV-iea.
- Remetea (jud. Bihor), biserica reformată, fostă
ortodoxă (picturi în prezent sub var, pronun ţate
caractere bizantine) ; cca. 1 420.

:\IANDYLIO:N" (N Ă FRAMA VERONICA, VOLTO
SANTO)

- Vlaha (jud. Cluj ) , biserica. romano-catolică, pe
latura de est a absidei ; ultimul sfert al secol ulu i
al XIV-iea.
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- ,l/1rgc11i (jutl.

Hargh ita) , biserica rcf�rmată, pere
tele nordic al navei ; începutul secolului al XV-iea.
- Sighişoara (jud. Mureş) , biserica evanghelică din
deal, deasupra arcului triumfal (ţinut de doi în
geri) ; 1 483.
- Biertan (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în capela
din „turnul catolicilor", pe peretele estic ; primul
sfert al secolului al XVI-iea.
l\I I ELUL l\ I I STIC
- .lfediaş (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe o
cheie de boltă în cor, primul sfert al secolului al
XV-iea ; pe bolta capelei din turnul Mariei (re

prezentat în tetramorf) , primul sfert al secolului
al XVI-iea.
VIR DOLORUM ( I I S U S AL MILELOR, I I S U S Î N
MORM Î NT)
- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă d in ci
mitir, peretele de răsărit al absidei, în timpanul
portalului vestic ; al treilea sfert al secolului al
XIV-iea.
- Sîntimbru (jud. Harghita), capela Sf. Margareta,
pe peretele nordic (între Maria şi Ion Botezătorul) ;
al treilea sfert al secolului al XIV-iea.
- l 'laha (jud. Cluj ) , biserica romano-catolică, pe
latura de est a absidei ; ultirrrn l sfert al secolului
al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, pe
peretele nordic al corului şi pe latura de est a
absidei ; sfîrşitul secolului al XI V-iea.
- Nemşa (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe pere
tele de nord-est al absidei ; începutul secolului
al XV-iea.
- Sibiu (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe peretele
nordic al corului (integrat Răstignirii) ; 1 445.
- Sîntimbru (jud. Alba), biserica reformată, pe la
tura de nord-est a absidei (pe fond cu instrumentele
patimilor, î ntre doi îngeri) ; sfîrşitul secolului al
XV-iea.
- Goganvarolea (jud. Mureş), biserica reformată, pe
plafonul casetat al navei ; primul sfert al secolului
al XVI-iea.
DIVERSE REPREZENTA R I ALE LUI I ISUS

- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din
cimitir, în navă pe peretele sudic (figură în picioare
alături de alţi sfinţi) ; al treilea sfert al secolului
al XIV-iea.
- Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud), biserica ortodoxă,
fostă minorită, la exterior, pe latura sudică a coru
lui (odinioară în sacristie) , în cadrul tabloului
votiv, binecuvîntînd pe donator ; ultimul sfert al
secolului al XIV-iea.
- Cisnădioara (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, se
aminteşte existenţa unei figuri a lui Iisus Hri:;tos
în cor ; secolele XIV - XV( ? ) .
- Mediaş (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, p e o
cheie de voltă în cor ; începutul secolului al XVI-iea,

- Ghimbav (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în
absidă, pe latura de nord (în bust, binecuvîntînd,
azi sub var) ; începutul secolului al XVI-iea.
J

J OCURILE DRAGOSTEI

- Hunedoara (jud. Hunedoara) , castelul Corvineş
tilor, în loggia lui Matei (mai multe scene - au
fost interpretate şi ca o reprezentare a genealogiei
lui Iancu de Hunedoara) ; al treilea sfert al seco
lului al XV-iea.
J UDECATA DE APOI
- Ghelinţa (j ud. Covasna) , biserica r.:imano-catolică,
pe peretele sudic (în centru Iisus cu săbii în gură,
în mandorlă susţinută de patru îngeri, de o parte şi
de alta Maica ocrotitoare şi Ioan Botezătorul ;
al doilea sfert al secolului al XIV-iea.
- Sic (jud. Clu j ) , biserica reformată, î n navă, dea
supra arcului triumfal (Iisus în mandorlă, doi
îngeri, Adam şi Eva, Maica ocrotitoare, Petru
cu ceata drepţilor, Mihail alungă păcătoşii, Î nvie
rea morţilor) , ultimul sfert al secolului al X I V-iea ;
în capela sudică, peretele nordic ( Iisus în mandorlă,
fragmente din paradis şi din infern) ; ultimul sfert
al secolului al XIV-iea.
- Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, în navă,
deasupra arcului de triumf (păstrată fragmentar,
se mai văd şase apostoli asistaţi de patru îngeri
cu instrumentele patimilor, arhanghelul Mihail iz
goneşte un grup de păcătoşi) ; sfîrşitul secolului
al X IV-iea.
- Sîntana de Mureş (jud. Mureş), biserica reformată,
în navă pe peretele vestic (fragmente din grupul
apostolilor) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Sînpetrn ( j ud. Braşov), biserica evanghelică, p e
peretele estic al capelei funerare ( I isus pe tron,
Ioan Botezătorul şi Petru conduc ceata credincio 
şilor, Maica Domnului î ncoronată conduce ceata
fecioarelor, Mihail alungă dracii) ; sfîrşitul secolu
lui al X I V-iea.
- Mărtiniş (j ud. Harghita) , fosta biserică unitariană
(demolată) , în navă pe peretele sudic (se mai pă
strau fragmente din infern şi Petru deschizînd
poarta paradisului) ; picturi atribuite secolului al
XIV-iea.
- Hodoş (j ud. Bihor) , biserica reformată, în navă,
sub var (au fost semnalate fragmente din zona
infernului) ; picturi atribuite secolului al XIV-iea( ? )
- Afugeni (jud. Harghita), biserica reformată, în
navă, pe peretele nordic, registrul inferior (Iisus
j udecător cu săbii î n gură, îngeri cu semnele pati
milor, Maica Domnului şi Ioan Botezătorul ca in
tercesori, apostolii, Maica ocrotitoare, învierea mor
ţilor, ceata drepţilor, alungarea în iad) ; începutul
secolului al XV-iea.
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- Deva (jud. Hunedoara), fosta biserică reformată
(demolată) , a fost menţionată o reprezentare a
Judecă/ii de apoi ; databilă Ia începutul secolului
al XV-iea.
- Valea Grişului (jud. Covasna) , biserica romano
catolică, în navă (actualmente acoperită cu var) ;
începutul secolului al XV-iea( ? ) .

- Cluj (jud. Cluj) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,
pe peretele sudic al capelei sud-vestice (fragmente,
Iisus în mandorlă cu sabie în mînă, Maria şi Ioan
Botezătorul ca intercesori) ; 1420 - 1430 .

- Suat (jud. Cluj) , biserica unitariană, în navă, pe
peretele nordic (compoziţie circulară păstrată frag
mentar : Iisus în mandorlă, cei 1 2 apostoli, cete de
îngeri, ceata drepţilor, învierea morţilor) ; mijlocul
secolului al XV-iea.

- Hărman (j ud. Braşov) , biserica evanghelică, dea

.
supra arcului triumfal (fragmente ; înger cu instru
mentele patimilor şi grupuri de sfinţi, totul foarte
şters) ; al treilea sfert al secolului al XV-iea( ? ) ;
capela funerară, toată partea de vest (Iisus pe
boltă, apostoli, cete de sfinţi şi de credincioşi,
chinurile iadului - se asociază Parabola celor zece
fecioare) ; al treilea sfert al secolului al XV-iea.
- Chilieni (jud. Covasna) , biserica unitariană, sem
nalată pe peretele sudic al navei (azi totul văruit) ;
ar data din secolul al XV-iea.

LADI SLAU

re�ele

sfînt al

Ungariei

a) Reprezentat izolat sau împreună cu ceilalţi

regi
sfinţi ai Ungariei, Ştefan şi Emeric
- Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, în navă,

pe peretele sudic (alături de Ştefan şi Emeric) ;
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor, pe peretele sudic (alături de Ştefan, Emeric şi
Ludovic al IX-iea cel sfînt) ; sfîrşitul secolului al
XIV-iea.
- Remetea (jud. Bihor) , biserica reformată, în absidă
(alături de Ştefan şi Emeric) ; circa 1420.

- Sibiu (jud. Sibiu), biserica evanghelică, in cor, pe
peretele nordic (integrat compoziţiei Răstignirea
lui Iisus) ; 1445.
- Sîncraiul de Mureş (j ud. Mureş) , biserica reformată,
în cor (picturi distruse, copii la Muzeul de istorie
din Cluj - reprezentat în picioare, cu lance) , mij
locul secolului al XV-iea.
b) Legenda lui Ladislau

- Ghelin/a (j ud. Covasna) , biserica ro mano-catolică,

j urul arcului triumfal (actualmente sub var) ; în
ceputul secolului al XVI-iea( ? ) .

pe peretele nordic al navei, zona superioară (solia
la rege ; binecuvîntarea ; jurămîntul ; marşul ; bă
tălia de la Kerles ; u rmărirea cumanului ; lupta ;
uciderea cumanului) ; al doilea sfert al secolului
al XIV-iea.
- Mugeni (jud. Harghita) , biserica reformată, pe
peretele nordic al navei în zona superioară (j ură
mîntul ; plecarea la luptă - aceste scene sînt în
prezent acoperite cu var, există fotografii - ; bă
tălia de la Kerles ; urmărirea cumanului ; restul
este distrus) ; mijlocul secolului al XIV-iea.
- Bibor/eni (jud. Covasna) , biserica reformată, azi
sub var, ar fi păstrat mai multe fragmente
(plecarea la luptă ; bătălia ; urmărirea cumanului ;
odihna lui Ladislau) ; atribuite secolului al XIV-iea.
- lvloacşa (j ud. Covasna) , fosta biserică reformată
(azi demolată) , ar fi păstrat cîteva fragmente
(înfrîngerea şi uciderea cumanului) ; atribuite se
colului al XIV-iea.

- Biertan (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, p e pere

- Mărtiniş (j ud. Harghita) , fosta biserică unitariană

tele vestic al capelei din „turnul catolicilor" (Iisus
în mandorlă între doi îngeri, Maica Domnului şi
Ioan Botezătorul cu intercesori, arhanghelul Mihail
alungă păcătoşii în gura Leviathanului, un înger
primeşte pe cei drepţi la poarta paradisului) ;
primul sfert al secolului al XVI-iea.

(demolată) , posedase un ciclu foarte bogat (solia
la rege ; plecarea armatei ; bătălia de la Kerles ;
fuga cumanului ; urmărirea ; lupta cu cumanul ;
uciderea cumanului şi a încă trei bărbaţi ?) ; pic
turi atribuite secolului al XIV-iea.
- Dîrjiu (j ud. Harghita) , biserica unitariană ; pe
peretele nordic al navei, în zona superioară lur
mărirea cumanului, lupta cu cumanul şi uciderea
acestuia, odihna lui Ladislau) ; 14 19.

- Sighişoara (jud. Mureş), biserica evanghelică „din
deal", pe peretele estic al navei sudice (Iisus în
mandorlă cu 7 raze, doi îngeri cu instru mentele
patimilor, Maica Domnului şi I oan Botezătorul
ca intercesori, apostoli, ceata mucenicilor, Petru şi
ceata drepţilor, izgonirea în iad) ; 1 483 - 1488.

- Teremia Mare (j ud. Timiş), fosta biserică reformată
(demolată) ar fi posedat fragmente din Judecata
de apoi (fotografii) ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Ulieş (jud. Harghita), biserica reformată, î n navă,

actualmente sub var : paradisul, infernul, p u r
gatoriul ; începutul secolului al XVI-iea(?) .

- Ghimbav (j ud. Braşov) , biserica evanghelică, în

- Remetea (jud. Bihor) ; biserica reformată fostă

KHILIAN episcop

- Dîrjiu (jud. Harghita), biserica

unitariană,
peretele sudic al navei (inscripţie) ; 14 19.

pe

ortodoxă ; este presupusă existenţa legendei pe
peretele nordic, sub var ; primul sfert al secolului
al XV-iea( ? ) .
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(jud.

- Miltă ile11i

Harghi ta) ,

biserica romano-cato

(jud. �Iureş), biserica reformată,

- Sîntana de l\tl ureş

lică, pc peretele nordic al navei sînt vizibile doar

pe piciorul sudic al arcului triumfal, către absidă

cîteva mici fragmente (restul sub var) ; primul sfert

(aşezat pe tron, cu sceptru cu floare de crin - par

al

secolului

- Beşinău

al

?).

X\'-lea(

(jud.

ţial distrus) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.

Covasna) .

biserica

peretele nordic al navei ;

întreg

pe

bătălia de l a Kerles ;

XIV-iea.
(jud. Bistriţa-Năsăud) , biserica ortodo xă,

pe tron, are lance cu steguleţ) ; sfîrşitul secolului
al

( j u d . Mureş), biserica reformată,

în cor (picturi d istruse, copii la Muzeul de istorie

Covasna) ,

biserica

u nitariană,

pe

Cluj - era reprezentat aşezat pe tron ; identificat

peretele nordic al navei se află scene din legendă

1 887)

(acoperite c u var în

XIV-iea.

- Sîncraiul de ivlureş

XV-iea.

(jud.

- Chilieni

pe

- odinioară în sacristie (tînăr rege imberb aşezat

posedase mai multe scene (ple

carea l a luptă ; bătălia de la Kerles, urmărirea şi
al

evanghelică,

(reprezentat în picioare

fostă minorită, la exterior pe latura de est a navei -

uciderea cumanului, odihna l u i Ladislau) ; atribuite
secolului

al

- Bistriţa

secol ului al X \'-lea.

1897) ,

biserica

alături de „sfinţii regi ai Ungariei") ; sfîrşitul seco
lului

- Filia (jud. Harghita), fosta biserică reformată (de

molată în

Sibi u ) ,

peretele sudic al corului

lupta şi uciderea acestuia

- picturi distruse sau acoperite cu var) ; atribuite

( j ud.

- Mălîncrav

ar fi posedat u n ciclu

(plecarea la luptă ;

urmărirea cumanul u i ;

reformată,

uneori cu sfîntul rege

; atribuite fie secolului

al

Ştefq.n) ; mijlocul secolului

XV-iea.

al XIV-iea, fie sfîrşitului secolului al XV-iea.

- Fizeşul Gherlei
presupusă
al

( j u d . Cluj ) , biserica reformată, este

existenţa

navei,

sub

legendei

pe

peretele

var.

(jud. Cluj ) , biserica reformată, este presupusă

- Dej

existenţa
sub

legendei

pe

peretele

nordic al

li

nordic

navei,

M AG D ALE N A

- Aţd

deal " , p c peretele nordic al corul u i (sfîntă cu vas,
în

(jud. Sibi u ) , biserica evanghelică, pc latura de

nord

a corul u i ,

la exterior - în

podul sacristiei

bătălie - bătălia

de

la

Kerles(

?)

;

scc:>lul

(jud.

Sibi u ) .

biserica

evanghelică,

pe

peretele sudic al corului, reprezentat c u grătarul ;
secolului

al

XIV-iea.

secolul al XV-iea(

(jud. Covasna) , biserica reformată, exis

rute) ;

LAZĂ R

secolul

al

XV-iea(

(picturi

al

peretele

(jud.

DIX

AXTIOHIA

H R I STOS

b

(j u d . Covasna) , biserica romano-catolică,
sfert

(jud.

- Mărtiniş

al

secolului

Harghita) ,

nordic

a legendei ;

al

al

XIV-iea.

biserica

navei ,

reformată, pe

reprezentare

mij locul secolu l u i al

(jud. Harghita) , fosta biserică u nitariană

l\Iargaretei,

Hunedoara),

fosta biserică reformată

(demolată), amintită o asemenea scenă ; începutul

secolului

- Sic

secol u l u i al XV-iea.

inclusiv

al

martiri u l ;

picturi

(jud. Cluj ) . biserica reformată, î n nava sudică

pe peretele exterior

LUCIA

-

bolta

(jud.

absidei

secolul u i

al

Sibiu ) ,

(indicată

biserica

evanghelică,

pe

prin inscripţie) ; sfîrşitul

Mălîncrav

(jud.

(reprezentată în picioare cu

Sibiu),

biserica

bolta absidei (în picioare,

cu

XIV-iea.

evanghelică,

pe

dragonul) ; sfîrşitul

secolului al XIV-iea.

- Valea Crişului

XIV-iea.

atribuite

XIV-iea.

dragonul) ; ultimul sfert al secolului al

- lllălîncrav

detaliată

XI V-iea.

(demolată), posedase circa zece scene din legenda

învierea l u i

- Deva

IISUS

doilea

- Jlugeni

dispă

?).

vezi

pe peretele sudic al navei, frag mente din legendă ;

[azi

?) .

tase o reprezentare a martiriului

MARGARETA

- Ghelinţa

(jud. Mureş), fosta biserică reformată

în ruină) ;

1 483.

îngenuncheat) ;

Bra�ov) , Biserica Neagră, pc latura

lui Iisus Hristos, este asistată de îngeri) ; ultimul

l\IANDYLION

- Mălîncrav

d o nator

sfert al secolu l u i al XV-iea) .

LA U H E N Ţ I U

- Beşinău

un
(j u d .

de est a navei nordice (în blană de oaie, rugindu-se

al

X \'-lea( ? ) .

- Suşeni

faţă

- Braşov

(odinioară în sacristie la etaj) este un fragment de

sfîrşitul

(jud. Mureş). biserica evanghelică „ d i n

- Sighişuara

var.

(j ud.

Covasna) ,

biserica romano

catolică, în navă au fost semnalate fragmente sub

LU DOVIC AL I X-LEA CEL S FÎNT

- Sic

var ;

(jud. Cluj ) , biserica reformată, în nava sudică,

pe faţa

unui

stîlp

(reprezentată în

picioare,

cu

- Cluj

sfîrşitul secol u l u i al

?).

( j u d . Cluj ) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,

pe peretele exterior al navei sudice (într-un cor

sceptru cu floare de crin) ; ultimul sfert al secolului

tegiu de sfinte,

al

colului al XV-iea.

X I V -iea.

XIV-iea(

76
https://biblioteca-digitala.ro

atribut :

dragonul) ;

mij loc u l

se

ÎNCORONAR E A FECIOAREI

- Daia (jud. Covasna) , biserica reformată., în navă,
sub var, ar exista o reprezentare a legendei atri
buită secolului al XVI-iea.

- Sînpetrn (j ud. Braşov) , biserica evanghelică, pere
tele estic al capelei funerare ( I isus şi Maria stau
pe acelaşi tron, Iisus o încoronează, de o parte şi
de alta îngeri cu făclii şi lăute) ; sfîrşitul secolulu i
al XIV-iea.

:\I A R I A (MAICA DOMNULUI, SFÎNTA FECIOAR Ă)

Ciclul mariologic
- Deva (j ud. Hunedoara) , fosta biserică reformată

- Mdlîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pere

{demolată) , ar fi posedat un ciclu mariologic ;
atribuit, alături de celelalte picturi (unele păstrate
în Muzeul din Deva) , începutului secolului al XV-iea.

tele sudic al corului (Iisus şi Maria stau pe acelaşi
tron, I isus o binecuvintează, îngeri îi pun coroana,
alţi îngeri cîntă din lăute) ; sfîrşitul secolului al
XIV-iea.

BUNAVESTIRE

- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe

- Hărman (jud. Braşov),
·

peretele nordic al navei centrale ; mijlocul seco
lului al XIV-iea.

- Sîntimbru (jud. Harghita) , capela Sf. Margareta,
pe peretele nordic al navei (parţial sub var) ; al
treilea sfert al secolului al XIV-iea.
- Tileagd (jud. Bihor), biserica reformată, pe peretele
sudic al navei ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Mălfocrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
bolta corului ; sfîrşitul secolului al XI V-lea.

- Hărman (jud. Braşov) , biserica evanghelică, pe
peretele vestic al capelei funerare ; al treilea sfert
al secolului al XV-iea.

- Braşov (jud. Braşov), Biserica Neagră, lîngă arcul
triumfal ; ultimul sfert

al secolului al XV-iea,

- Sic (jud. Cluj ) , biserica reformată, în cor, pe latura
nordică ; începutul secolului al

XVI-iea.

- Bierta11 (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în ca

biserica evanghelică, pe
bolta capelei funerare ( Maria este încoronată de
Sfînta Treime, care este înfăţişată prin trei per
sonaje încoronate) ; al treilea sfert al secolului
al XV-iea.

A lte reprezentări
FECIOARA CU PRUNCUL

- Ghelin/a (jud. Covasna) , biserica romano -catolică,
în navă pe peretele sudic (integrată legendei sfintei
Margareta) ; al doilea sfert al secolului al XIV-iea.

- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
mitir, în navă, pe peretele sudic (alături de alte
sfinte) ; în altar (între apostoli) ; al treilea sfert
al secolului al XIV-iea.

- Mălîncrav (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
latura de nord-est a absidei ; sfîrşitul secolului
al XIV-iea.

pela din „turnul catolicilor", peretele sudic ; primul
sfert al secolului al XVI-iea.

- Sic (jud. Cluj ) , biserica reformată, pe peretele sudic

- Goganvarolea (jud. Mureş) , biserica reformată, pe

lnchinarea magilor) ; sfîrşitul secolului al X IV-iea.

plafonul casetat al navei ; primul sfert al secolului
al XVI-iea.
VI ZITAŢIA

- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei centrale ; mijlocul secolu
lui al XIV-iea.

- Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, pc pere
tele sudic al navei (a fost acoperită cu var, foarte
degradată) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.

al corului (fragment, ar putea fi u n fragment din

- Otomani (j ud. Bihor) , biserica reformată, semnalată
pe peretele nordic al navei (sub var) ; secolul al
XIV-iea( ? ) .

- Cuşmed (j ud. Harghita) , biserica reformată, sem
nalată pe peretele sudic al navei (sub var) ; seco
lele XIV - XV( ? ) .

- Sîncraiul de Mureş (jud. Mureş). biserica reformată,
în cor (picturi distruse, copii la Muzeul de istorie
din Cluj) ; mijlocul secolului al XV-iea.

- Clz'j (jud. Cluj) , biserica romano-catolică Sf. Mihail, ·
pe peretele navei sudice (reprezentată între sfinte) ;
mijlocul secolului al XV-iea. .

A DORMIREA MAICII DOMNULUI

- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei centrale (două reprezentări
similare de tip bizantin „ Koi"mesis", într-una este
înfăţişat şi episodul profanări i lui J echonias) ;
mijlocul secolului al X I \'-lea.
ÎN ĂLŢA REA MARIEI

- Mdlî11crav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei ;
XIV-iea.

mijlocul

- Braşov (j ud. Braşov) , Biserica Neagră, în timpanul
portalului de sud est {pe tron, încoronată de în
geri, între Ecaterina şi Barbara) ; circa 1 480.

- Tdrcăiţa (j ud. Bihor) , biserică în ruină, în secolul
trecut se mai vedea o reprezentare a Fecioarei cu
pruncul ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Media,� (jud. Sibiu), biserica evanghelică, p e o

secolului al

cheie de boltă din cor ;
XVI-iea.

începutul

secolului

al
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illAICA

Î N D U RĂTOARE

?l l l H A l L arhanghel

- Gheli11/a (jud. Covasna) , uiserica romano-catolică,
pe peretele sudic al navei (integrată în judecata
de apoi) ; al doilea sfert al secolului al XIV-iea.
- Sic (jud. Cluj), biserica reformată, deasupra arcului
triumfal, spre navă (integrată Judecăţii de apoi) ;
ultimul sfert al secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, dea
supra arcului triumfal, spre cor ; sfîrşitul secolului
al XIV-iea.
- Braşov (jud. Braşov) , biserica evanghelică Sf.
Bartolomeu, la exterior pe latura estică a absidei
(păstrată fragmentar) ; secolul al XIV-iea( ? ) .
- Mugeni (jud. Harghita), biserica reformată, în
navă, pe peretele nordic (integrată judecăţii de
apoi) ; începutul secolului al XV-iea.
- Rapoltul Mare (jud. Hunedoara) .. biserica refor
mată, în partea sudică a arcului triumfal (frag
mente) ; primul sfert al secolului al XV-iea.
- Chilieni (jud. Covasna) , biserica unitariană, în
navă, pe peretele sudic (azi sub var) ; secolul al
XV-iea( ? ) .
- Biertan (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe pere
tele nordic al capelei din
turnul catolicilor" ;
primul sfert al secolului al XVI-iea.
- Băgaciu (jud. Mureş) , biserica evanghelică, pe
peretele nordic al navei (descoperire recentă, în
cea mai mare parte sub var) ; primul sfert al se
colului al XVI-iea.
„

I MACULATA CONCEPŢIE
- Hărman (jud. Braşov) , biserica evanghelică, pe
peretele sudic al capelei funerare (compoziţie com
plexă) ; al treilea sfert al secolului al XV-iea.
M IELUL MISTIC vezi I I S U S HRI STOS b
MARTIRIUL CELOR ZECE MII

- Teaca (jud. Bistriţa-Năsăud), biserica evanghelică,
în tribuna de deasupra navei sudice ; ultimul sfert
al secolului al XIV-iea.
- Dîrjiu (jud. Harghita) , biserica unitariană, pe
peretele nordic al navei, sub tribună ; 1 4 1 9 .

- Doro!/ (jud. Cluj) , biserica reformată, pe latura de
nord a navei (cu balanţa) ; al treilea sfert al se
colului al XIV-iea.
- Strei (jud. Hunedoara), biserica ortodoxă din ci
mitir, în navă (arhanghel fără atribut - Mihail ? ) ;
al treilea sfert al secolului al XI\' -lea.
Bistriţa (jud. Bistriţa-Năsăud), biserica ortodoxă,
fostă minorită, pe latura de sud a corului, la ex
terior, odinioară în sacristie (două panouri : Mihail
cit balanţa, 1l1ihail străpungînd balaurul) ; sfîrşitul
secolului al XIV-iea.
- J.Vfălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
peretele sudic al corului (străpungînd balaurul) ;
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Sînpetru (jud. Braşov) , biserica evanghelică, î n
capela funerară, p e peretele vestic ( Mihail şi în
gerii alungă dracii în iad) şi pe peretele nordic
( Mihail cu balanţa) ; sfîrşitul secolului al XI V-iea.
- Hodoş (jud. Bihor), biserica reformată, în navă
pe peretele sudic (cu balanţa) ; secolul al XIV-iea( ? ) .
- Şişterea (jud. Bihor), biserica reformată, î n cor (azi
sub var - cu balaurul) ; secolul al X l\'-lea( ?..) .
- Dîrjiu (jud. Harghita) , biserica unitariană, pe
peretele sudic al navei (cu balanţ a ) ; 1 4 1 9 .
- Remetea (jud. Bihor) , biserica reformată fostă or
todoxă, în absidă (azi sub var) ; circa 1 420( ? ) .
- Sighişoara (jud. Mureş) , biserica evanghelică „din
deal" , pe bolta navei centrale (cu balanţă şi sabie,
alungind dracii - donaţie a breslei cojocarilor) ;
1 483.
- Richiş (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe pere
tele nordic al corului (semnalat sub var) ; secolul
al XV-iea( ? ) .
- Biertan (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, î n capela
din „turnul catolicilor", pe peretele estic ; primul
sfert al secolului al XVI-iea.
- Goganvarolea (j ud. Mureş), biserica reformată, pe
plafonul navei ; primul sfert al secolului al XVI-iea.
- Rupea (jud. Braşov), biserica evanghelică, pere
tele sudic al navei (acoperit parţial cu v·ar ) ; s�co
lul al XVI-iea( ? ) .
N

M ATEI apostol

- Tileagd (jud. Bihor), biserica reformată, în cor,
pe piciorul sudic al arcului ·triumfal (inscripţie
pe filacter) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Beşinău (jud. Covasna) , biserica reformată, în
navă pe peretele sudic (ulterior văruit) ; secolul
al XV-iea( ? ) .
- A iud (jud. Alba) , fosta biserică evanghelică (de
molată), se semnalează ca fragment salvat din
fostul decor pictat ; secolul al XV-iea ?
- Sighi,�oara (jud. Mureş), biserica evanghelică „din
deal", în nava centrală, pe boltă (are o cruce) ;
1 483.

NĂFRAMA VERONICA vezi MANDYLION la I I S U S
HRISTOS b
NEDELIA (sfînta Duminică)
- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci
mitir, în navă, pe peretele sudic ; al treilea sfert
al secolului al XIV-iea.
NI COLAIE
- Strei (jud. H unedoara) , biserica ortodoxă din ci
mitir, în navă, pe peretele sudic (între Iisus Hristos
şi Maica Domnului) ; al treilea sfert al secolului
al XIV-iea.
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(jud. Braşov,) biserica evanghelică Sf.
Bartolomeu, capela de sud-est (salvarea corăbiei,
vindecarea copilului) ; al treilea sfert al secolului
al X IV-iea.

- Braşov

- Sic (jud. Cluj) , biserica reformată, în nava sudică,
pe intradosul unei arcade (în ţinută de episcop,
binecuvîntînd) ; pe peretele nordic al capelei sudice
potolind furtuna) ; ambele reprezentări din ultimul
sfert al secolului al XIV -lea.

- Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, pe arcul
de triumf, în partea sudică (reprezentat ca epis
scop - siluetă ştearsă) ; pe peretele sudic al navei
era reprezentată legenda (acoperită cu var fiind
prea degradată) ; sfîrşitul secolului al X IV-lea.

- Sebeş (jud. Alba), capela Sf. Iacob, pe peretele
nordic al navei (scene din legendă : salvarea celor
închişi, potolirea furtunii, salvarea unui comandant) ;
primul sfert al secolului al XV-iea.

- Sighet (jud. Maramureş), fosta biserică reformată
(demolată) , în nava sudică ; 1485 ( ?)
- Vişta (jud. Cluj), biserica reformată, picturi sub
var (copii în acuarelă şi fotografii - sf. Nicolaie
potolind furtuna) ; secolul al XV-lea( ? ) .
(jud. Mureş) , biserica reformată,
pe plafonul casetat al navei ; primul sfert al seco
lului al XVI-iea.

- Goganvarolea

PAPĂ vezi FABIAN

PAVEL APOSTOL

- Strei (jud. Hunedoara), biserica ortodoxă din ci

mitir, î n absidă, pe peretele estic (atribut : sabia î n cortegiul de apostoli) ; al treilea sfert al seco
lului al XIV-iea.
- Sîntana de Mureş (jud. Mureş) , biserica reformată,
în absidă (atribut sabia - alături Petru) ; sfîr
şitul secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu), biserica evanghelică, î n
cor, p e piciorul arcului triumfal ( î n pandant, Petru) ;
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Nemşa (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în absidă,
pe latura estică (alături Petru) ; începutul secolu
lui al XV-iea.
- Remetea (jud. Bihor) - vezi A POSTOLII

- Dîrjiu (jud. Harghita) , biserica unitariană, în
navă, pe peretele sudic (Conversiunea lui Pavel
sau Drumul spre Damasc - în compoziţie şi auto
portretul pictorului Paul din Ung) ; 1419.

- Delniţa (j ud. Harghita) , biserica romano-catolică,
la exterior, pe faţada sudică, deasupra portalului
(atribut : sabia - alături Petru) .
- Hărman (j ud. Braşov) , biserica evanghelică, pe
bolta capelei funerare (atribut : sabia) ; al treilea
sfert al secolului al XV-iea.
- Ghimbav (jud. Braşov) , biserica evanghelică, în
cor, pe latura sudică (azi sub var - se menţio
nează grupul lui Petru şi Pavel) ; începutul seco
lului al XVI-iea( ? ) .
PAVEL EREMITUL

PARABOLA BOGATULUI ŞI A SĂRACULUI LAZĂ R

- Sîntă Mărie Orlea (jud. Hunedoara) , biserica re
formată, fostă ortodoxă, pe peretele nordic al
narthexului (Moartea lui Pavel eremitul
inscrip
ţie OBIT PAUPER PAULUS) ; primul sfert al
secolului al XV-iea.

- Şişterea (jud. Bihor), biserica reformată, în cor

-

(ulterior acoperite cu var - Lazăr la sînul lui
Avraam şi bogatul în iad) ; secolul al XIV-iea( ?).
PARABOLA CELOR ZECE FECIOARE

PETRU APOSTOL

- Sîntana de Mureş (j ud. Mureş). biserica reformată,
pe intradosul arcului triumfal
sfîrşitul secolului al XIV-lea.

- Strei (jud. Hunedoara) , biserica ortodoxă din ci

(în medalioane) ;

- Sîncraiul de Mureş (jud. Mureş) , biserica reformată,
în cor (în zona superioară, fecioară cu candelă
vărsată, alături îngeri sunînd din trompete - pic
turi distruse, copii la Muzeul de istorie din Cluj) ;
mijlocul secolului al XV -lea.

-

-

- Hărman (jud. Braşov), biserica evanghelică, capela
funerară, pe intradosul arcului vestic (în meda
lioane, alături judecata de apoi) ; al treilea sfert

-

al secolului al XV-iea.

- Suşeni (jud. Mureş) , fosta biserică reformată (în
ruină) , pe intradosul arcului de triumf (resturi) ;
secolul al XV-iea( ? ) .

- Cisnddioara (jud. Sibiu), biserica evanghelică, pe
intradosul arcului de triumf

(în medalioane -

- urme palide) ; sfîrşitul secolului al XV-iea( ? ) .

-

mitir, în absidă, pe peretele estic (atribut : cheia
- în pandant Pavel) ; al treilea sfert al secolului
al XIV-iea.
Sîntana de Mureş (jud. Mureş) . biserica reformată,
în absidă (atribut ; cheia - în pandant Pavel) ;
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
Mdlîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor, pe un picior al arcului de triumf (atribu t :
cheia - î n pandant Pavel) ; sfîrşitul secolului al
XIV-iea.
Nemşa (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe latura
de nord-est a absidei (atribut cheia - alături
Pavel) ; începutul secolului al XV-iea.
Remetea (j ud. Bihor) - vezi A POSTOLII.
Delniţa (jud. Harghita) , biserica romano-catolică,
la exterior, pe faţada sudică, deasupra portalului
(atribut : cheia - alături Pavel) ; mijlocul secolului
al XV-iea (se mai semnalează sub var scene din
viaţa sfîntului).
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- (;Jti111bav

(jud. Braşov) , Liserica eva nghelică, în
cor pc lat ura sudică (azi sub var - alături Pavel) ;
început u l secolulu i al X \' l-lca( ? ) .

P I CTOR (AUTOPORTR E T )

- Strei: (jud. Hunedoara), biserica ortodoxă d i n ci

mitir, în altar pc latura sudică (reprezentat în
genuncheat în veşminte de orftşcan occidental,
însoţit de o inscripţie cu litere chirilice ( fpo:-1H1
4B4HH. „U.4 1 nHc4A U.PKeoeo ) ; al treilea sfert al seco
lului al XIV-iea.

- Dîrjiu (jud. Harghita) , biserica unitariană, în navă,
pe peretele sudic (integrat compoziţiei Conversiunea
sfîntului Pavel - deasupra inscripţie (HOC OPU S
FECIT DEPINGERE SEU REPARAR E MA
GI STER PAULUS FILI STEPHAN DE UNG
ANNO DOl\UNI M ° C° C° C° C0 X0 N ONO. SCRIP
TUM SCRIBEBAT ET PULCHRAM PUELL.Ul
Î N MENTE TENEBAT) , 1 4 1 9.
PROFEŢI

- Braşov (j ud. Br aşov) , biserica evanghelică Sf. Bar
.
tolomeu, pe peretele răsăritean al transept ului
(medalioane) ; al treilea sfert al secolului al XIV-iea.
- Sîntana de Mureş (jud. Mureş) , biserica reformată,
pe intradosul arcului triumfal ( medalioane) ; sfîrşi 
tul secolului al XIV-iea.
- Bon/ida (jud. Cluj ) , biserica reformată, pe intra
dosul arcului triumfal (medalioane) , secolul al
XV-iea.
REGII SFINŢI AI UNGARI E I - ŞTEFAN, E?IIERIC
ŞI LADISLAU (vezi şi aceste nume)
Erau reprezentaţi împreună în semn de omagiu
adus casei regale ; în Transilvania pot fi întîlniţi
şi în picturile ortodoxe din bisericile româneşti,
la :

- Crişcior (sfîrşitu l secolulu i XIV) şi Ribiţa ( 1 4 17) ambele în j ud. Hunedoara.
- Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, pe pere
tele sudic ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Nlălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor pe peretele sudic ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Remetea (jud. Bihor) , biserica reformată, fostă
ortodox ă, în absidă ; primul sfert al secolul u i al
X\' -!ea.
SEBASTIAN

- Sîncrniul de Mureş (jud. i\Iureş) , biserica reformată,
în cor (picturi distruse, copii în acuarelă la Muzeul
de istoric din Cluj ) ; mij locul secol ului al XV-iea .
- Cluj (jud. Cluj ) , biserica romano-catolică Sf. l\I ihail,
pc peretele nordic al capelei de sud-est ; (stil
renascentist) ; începutul secolului al XVI-iea.

SIBI LE
- Bonţida (jud. Cluj ) , biserica reformată, pe intra
dosul arcului triumfal (medalioane) ; secolul al
XV-iea( ? ) .
A RHIDIACON'
- Sinpetru (jud. Braşov) , biserica cvanghcl idt, pc
peretele suci ic al capelei funerare (martiri ul, ridi
carea la cer, primirea sa de către Iisus Hristos) ;
sfîrşitul secolului al X IV-iea.

ŞTEF.\N

ŞTEFAN rege (vezi şi Regii sfinţi ai Ungariei)
- Tileagd (jud. Bihor) , biserica reformată, pe pere
tele sudic al navei (alături de Ladislau şi Emeric) ;
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
cor pe peretele sudic (alături de Emeric şi Ladislau) ;
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Remetea (jud. Bihor) , biserica reformată, fostă
ortodoxă, (alături de Emeric şi Ladislau) ; primul
sfert al secolului al XV-iea.
- Sibiu (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în cor pe
peretele nordic (integrat compoziţiei Răstignirea
lui Iisus Hristos) ; 1 445.
- Sîncraiul de Mureş (jud. Mureş) , biserica reformată,
în cor (după unele identificări ar fi vorba de Ludovic
al I X-iea cel sfînt - picturi distruse, copii în
acuarelă la Muzeul de istorie Cluj ) ; mijlocul se
colului al XV-iea.
- Beşinău (jud. Covasna) , biserica evanghelică, în
cor (semnalare mai veche - azi sub var) ; secolul
al XV-iea( ? ) .
TABLOU VOTIV vezi DONATOR
TOMA APOSTOL vezi APOSTOLI şi I I S U S H R I STOS a.
NECREDINŢA LUI TOi\L\
TRAN SSUBSTANŢIERE - TAINA
- Sînpetru (jud. Braşov), biserica evanghelică, pe
peretele nordic al capelei funerare (oficiere, încar
narea) ; sfîrşitul secolului al XIV-iea.
TREIMEA
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pc
peretele nordic al navei centrale (în legătură cu
ciclul cristologie ; Dumnezeu tatăl, pruncul Iisus
şi Duhul sfînt în chip de înger) ; mijlocul secolu
lui al X IV-iea.
- Hărman (jud. Braşov) , biserica evanghelică, pe
bolta capelei funerare (în cadrul compoziţiei ln
coronarea 111ariei, - treimea apare sub aspectul
a trei bărbaţi încoronaţi : papă, împărat şi rege) ;
al treilea sfert al secolului al XV-iea.
- Mediaş (jud. Sibi u ) , biserica evanghelică, capela
din turnul Mariei, pe peretele estic (Dumnezeu
tatăl susţine trupul lui Iisus răstignit) ; începutul
secolului al XVI-iea.
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L' RSULA

- Chiced (jud . Cluj ) , biserica reformată, pictu ri sub

- Sic (j ud. Cluj ) , biserica, reformată, î n capela sudică

var( ? ) .

(fragmente din legendă, mai clare sînt scenele

- Chilieni (jud. Covasna) , biserica unitariană, pc

Despărţirea de tată, Sosirea alaiului la Roma) ;

latura de sud a navei : două figuri nedefinite ;
secolul al XV-iea( ? ) .

ultimul sfert al secolulu i al X IV-lea.
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, pe
bolta absidei (atribut : săgeată) ; sfîrşitul secolului
al X IV-iea.
- Cluj (jud. Cluj) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,
în nava sudică, pe perete (atribut : săgeata - între
alte sfinte) ; mijlocul secolului al XV-lea.
- Sighişoara (jud. Mureş) , biserica evanghelică „din
deal", pe peretele nordic al corului (atribut : să
geata) ; 1 483.

- Biertan (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, î n capela

- Cincu Afare (jud. Braşov) , biserica evanghelică,
pe peretele nordic al navei centrale : resturi ne
cl,istinse şi o inscripţie ilizibilă ; secolul al XV-iea( ? ) .
- Cisnădie (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, î n cor
pe peretele sudic : sfînt sub un baldachin cu arcadă
treflată ; ultimul sfert al secolului al XV-iea.
- Cisnădioara (jud. ( Sibiu ) , biserica evanghelică. Sf.
Mihail, î n cor : urme de pictură.

- Cluj (j ud. Cluj) , biserica romano-catolică Sf. Mihail,
în capela de sud-est, pe peretele sudic : trei figuri
de sfinte şi un sfînt ; primul sfert al secolului al
XV-iea.

din „ turnul catolicilor", pe peretele nordic (atri
but : arc) ; primul sfert al secolului al XVI-lea.

- Copşa Mare (j ud. Sibiu) , biserica evanghelică, la

Z AHARIA

- Cristian (j ud. Braşov) , capela cetăţii, figură sem
nalată. la începutul secolului al X X-lea ; atribuită
secolului al XV-iea.
ZONE DE PICTURĂ, SCENE ŞI FIGURI NEI DENTI
FICATE SAU CUNOSCUTE DOAR DIN SURSE
BIBLIOGRAFICE MAI VECHI
întrucît este vorba despre u n material încă prea
puţin diferenţiat, indicarea sa a fost făcută în
ordine alfabetică.

- A lba-Iulia (jud. Alba), catedrala romano-catolică
Sf. Mihail, în absidiola nordică a transeptului :
strat de pictură anterior secolului al XVI-iea ;
sfîntă, stil renascentist (alături de alte figuri) ,
începutul secolului a l XVI-iea.

- A lma pe Tîrnavă (j ud. Sibiu ) , biserica reformată,
în cor : sfînt în picioare, stil liniar-narativ, secolul
al X IV-iea.

- A ţel (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, în timpanul
portalului vestic : urme de pictură.

-

exterior, lingă. portalul vestic : mică figură femi
nină ; secolul al XV-iea( ? ) .
Cristian (j ud. Braşov) , biserica evanghelică ; are
picturi sub var( ? ) .
Cristian (jud. Braşov) , biserica evanghelică., urme
de pictură pe faţada sudică.
Curciu (j ud. Sibiu), biserica evanghelică, urme 'de
pictură pe faţadele corului şi a_bsidei.
Dej (jud. Cluj ) , biserica reformată - picturi sub
var( ? ) .

- Delniţa (j ud. Harghita) , biserica romano-catolică,
pe faţada sudică deasupra portalului : două sfinte
fără. atribut ; mijlocul secolului al XV-iea ; picturi
sub var( ? ) .

- Deva (jud. Hunedoara) , fosta biserică reformată
(demolată.) ; la Muzeul din Deva se păstrează cîteva
fragmente de pictură (două sfinte) neidentificate ;
începutul secolului al XVI-iea.

- Dîrjiu (j ud. Harghita) , biserica u nitariană, în navă
pe peretele nordic : sfîntă cu carte ; pe peretele
sudic : · sfînt episcop ; 1 4 19.

- Băgaciu (jud. Mureş), biserica evanghelică ; urme

- Dîrlos (j ud. Sibiu ) , biserica evanghelică, la exterior

de pictură în timpanul portalului vestic, în strana
episcopală (sub var) ; pe pereţii nordici ai navei
şi corului (sub var) ; secolele XV - XV I ( ? ) .

- Dumitreni (j ud. Mureş) , biserica romano-catolică,

- Bazna (jud. Sibiu) , biserica evanghelică ; picturi

în absidă :

doi apostoli ; secolul al

XV-iea( ?) .

- Fîntînele (j ud. Mureş), biserica evanghelică, sub

sub var( ? ) .

- Biertan (jud. Sibiu ) , biserica evanghelică, capela
din „turnul catolicilor", pe peretele nordic : sfîntă
în picioare, drapată în alb, fără simbol ; primul sfert
al secolului al XVI-iea.

Bîra (jud. Mureş), biserica reformată, resturi ne

var ar exista o pictură comentată cu inscripţii
chirilice datînd din secolul al XV-iea.

- Fizeşul Gherlei (j ud. Cluj ) , biserica reformată, pe
intradosul arcului triumfal : doi sfinţi regi ; în
ceputul secolului al XV-iea.

- Floreşti (jud. Cluj ) , biserica romano-catolică, în

desluşite ; secolele XV - XVI( ? ) .
(jud. Braşov), biserica evanghelică Sf.
Bartolomeu, pe faţadele corului : urme vagi ; Bise
rica Neagră în nava centrală, pe latura răsăriteană :
siluete vagi.

- Braşov

pe latura sudică a corului : scenă neidentificată ;
picturi recent descoperite în cor ; secolul al XVI-iea.

navă : mai multe fragmente de picturi neidentifi
cate ; secolul al XV-iea.

- Forţeni (jud. Harghita) , biserica reformată, pictur i
descoperite recent ; scene neidentificate.
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- Ghc/inţa (jud. Co\·asna), biserica romano-catolică ;
fragmente de pictură exterioară pc faţada sudică ;
fragmente pc peretele vestic al navei.
- Ghimbav (jud . Bra�ov) , biserica evanghelică ; pic
turi sub var în cor şi în jurul arcului triumfal ;
începutul secolului al XVI-iea( ? ) .
- Gîrciu (jud. Harghita) , biserica romano-catolică - are picturi sub var( ? ) ; pe faţadele turnului
vestic picturi cu caracter decorativ.
Hărman (jud. Braşov) , biserica evanghelică, urme
de pictură în jurul arcului triumfal ; capela fune
rară : picturi sub var ; sfinţi neidentificaţi pe pere
tele nordic ; sfînt episcop cu două chei (Benno ?) ;
al treilea sfert al secolului al X V-lea.
- Iacobeni (jud. Sibiu) , turnul sud-vestic al bisericii
evanghelice fortificate, urme de pictură, motive
decorative .
- Ighiş11l Nou (jud. S ibiu) , biserica evanghelică, pic
turi sub var.
- /oneşti (jud. Harghita) , biserica unitariană, frag
mente identificate în absidă pe latura nordică,
secolul al XV I-iea( ? ) .
- Lăzarea (jud. Harghita) , biserica romano-catolică,
urme de pictură identificate în absidă pe latura
de nord.
- Leordcni (jud. Mureş) , biserica reformată, picturi
identificate sub var.
- Luţita (jud. Harghita) , biserica reformată, picturi
semnalate în cor, sub var.
- Maiad (jud. l\Iureş) , biserica u nitariană, picturi
sub var( ? ) .
- Mălîncrav (jud. Sibiu) , biserica evanghelică, în
nava centrală pe peretele nordic : o scenă de mar
tiriu şi mai multe figuri de sfinţi neidentificaţi,
mijlocul secolului al XV-iea ; în cor şi absidă :
mai mulţi sfinţi nenumiţi şi fără atribut, sfîrşitul
secolului al XIV -!ea.
- Mediaş (jud. Sibiu), biserica evanghelică, în nava
centrală deasupra arcurilor nordice : picturi sub
var ; la exterior, pe latura de nord-est a absidei :
siluete de sfinţi cu aureole în relief ; în spălătoria
parohiei : un personaj care scrie (evanghelist ? ) ,
începutul secolului a l XVI-iea( ? ) .
- Mînăştur-Cluj (jud. Cluj) , biserica ortodoxă, fostă
reformată, menţiune în legătură cu existenţa unor
picturi murale la exterior.
- Matiş (j ud. Sibiu ) , biserica evanghelică, picturi
în cor sub var( ? ) .
- Mugeni (jud. Harghita), biserica reformată, sub
var sînt picturi încă necercetate.

- Porumbenii Mari (jud. Harghita) , biserica refor
mată, picturi sub var( ?) .
- Prejmer (jud. Braşov) , biserica evanghelică ; o figură
şi un text pe bolta transeptului.
- Rapoltul Mare (jud. Hunedoara) , biserica refor
mată, în navă şi cor, fragmente de pictură.
- Rîşnou (jud. Braşov). biserica evanghelică, urme
de pictură la exterior, pe faţada sudică a corului.
- Rupea (j ud. Braşov) , biserica evanghelică, în navă :
nu meroase fragmente de pictură apar de sub
stratul de var ; începutul secolului al XVI-iea( ? ) .
- Satul Nou (jud. Braşov) ,
picturi sub var( ? ) .

biserica

evanghelică ,

- Sebeş (jud. Alba), biserica evanghelică ; mai multe
fragmente de scene, figuri izolate ; capela Sf. IacoL,
resturi neidentificate.
- Sic (jud. Cluj ) , biserica reformată, în capela sudică
mai multe fragmente neidentificate ; sfîrşitul se colului al X IV-iea.
- Sighişoara (jud. Mureş), biserica evanghelică din
deal, urme de pictură exterioară pe faţadele absidei,
figuri de sfinţi neidentifica."ţi în cor şi în navele
laterale ; ultimul sfert al secolului al XV-iea.
- Sînpetru (jud. Braşov) , biserica evanghelică, pe
bolta capelei funerare sînt picturi acoperite c u var ;
sfîrşitul secolului al XIV-iea.
- Sîntana Niraj (jud. Mureş) . biserica evanghelică,
picturi sub var( ? ) .
- Suşeni (jud. Mureş) , fosta biserică reformată (azi
în ruină) ; mai păstrează mici fragmente neiden
tificate.

- Şamşud (jud. Sălaj ) ,
turi sub var( ? ) .

biserica

evanghelică,

pic

- Şard (jud. Alba), fosta biserică evanghelică., î n ruină ;
picturi sub var în cor( ? ) .
- Şmig ( j u d . Sibiu), biserica evanghelică, picturi
sub tencuială, atît Ia interior, cit şi Ia exterior.
- Şoimoş (jud. Arad). cetate, urme de pictură în
balconul reginei Isabella ; secolul al XVI-iea( ? ) .
- Strei (jud. Hunedoara), biserica ortodoxă din ci
mitir, sfinţi şi sfinte fără identitate ; scenă de mar
tiriu ( ? ) ; al treilea sfert al secolului al XIV-iea.
- Sîntă Mărie Orlea (j ud. Hunedoara), biserica refor
mată fostă ortodoxă, în narthex ; mai multe ima
gini neidentificate ; primul sfert al secolului al
XV-iea.

- Netuş (jud. Sibiu), biserica evanghelică, picturi
în cor sub var( ? ) .

- Tămaşda (jud. Bihor) , ruină de biserică, resturi
de picturi exterioare de o parte şi de alta a porta
lului vestic.

- Ocland (j ud. Harghita) , biserica unitariană, picturi
sub carton asfaltat ( ? ) .

- Tătîrlaua (Jud. Alba) , biserica evanghelică, urme
de pictură sub var, pe faţadele absidei.

- Otomani (jud. Bihor) , biserica reformată, î n navă :
figuri de sfinte ; secolul al XIV-iea( ? ) .

- Teiuş (jud. Alba), biserica reformată, urme de pic
tură la exterior pe faţadele absidei.
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- Ttrgu-Mureş (jud. Mureş). biserica reformată, res
turi de pictură exterioară pe faţada sudică a
navei.
- Turda (jud. Cluj) , biserica reformată, resturi de
pictură exterioară pe faţada nordică a navei ;
secolul al XV-iea( ?) .
- Văleni (jud. Cluj ) , biserica reformată, picturi sub
var( ? ) .

- Vin/ul de Jos (jud. Alba) , biserica reformată, pic
turi sub var pe faţada absidei.

- Vişta (jud. Cluj) , biserica reformată, picturi sub
var, pentru o parte există copii în acuarelă şi foto
grafii ; secolul al XVI-iea( ? ) .

- Zerind (jud. Arad). biseric a reformată, picturi
sub var( ? ) .

L'ICONOGRAPHIE DES PEINTURES MURALES GOTHIQUES DE TRANS YL
VANIE (CONSIDERATIONS GENERALES ET REPERTOIRE THEMATIQUE)
RE SUME
La region intracarpatique de la Roumanie - denommee couramment la Transylvanie
a conserve une quantite assez grande de peintures murales des X I V-eme et X V-eme siecles,
qui portent la marque stylistique de l'epoque gothique.
Apparemment riche, la bibliographie de ces peintures reste insuffisante, car Ies pro
blemes d'ordre stylistique, la datation, Ies analyses iconographiques sont loin d'etre elucides.
La situation est expliquable par la diversite des fragments et par le fait que la maj o
rite des ces peintures reste encore cachee sous le crepi devenu obligatoire en Transylvanie au
temps de la Reforme. Pourtant, on peut deduire quelques regles de la disposition iconographique,
on peut mettre en evidence Ies themes les plus frequents. Brossant un tableau synoptique de
l'iconographie gothique en Transylvanie, l'auteur fait en meme temps des considerations sur
la frequence des differents themes dans le large contexte de la peinture gothique europeenne.
La premiere observation qui se degage de l'analyse iconographique concerne la grande
frequence des themes eschatologiques, a substrat moralisateur, places de regle dans l'abside du
sanctuaire (Maj estas Domini et Ies 12 apâtres) et au-dessus de l'arc triomphal (Le j ugement
dernier) . De la meme categorie thematique font partie Ies images suivantes : saint Michel tuant
le dragon ou pesant Ies âmes (dans Ies parties Ies plus visibles, eventuellement a l'exterieur,
pres de l'entree) et saint Christophe (a l'exterieur, touj ours de grandes dimensions, pour etre
vu a longue distance) .
11 convient de souligner que cette d�stribution iconographique a connu une large diffu
sion dans la peinture catholique du Moyen Age, a l'epoque romane aussi qu'a l'epoque gothique ,
etant caracteristique surtout pour Ies eglises des villages.
Tenant compte, de meme, des flagrantes ressemblances stylistiques existant entre Ies
peintures murales gothiques des differentes provinces de l'Europe medievale, l'auteur propose
un « gothique international » provincial, defini par un cadre iconographique commun et par la
prevalence des elements lineaux-narratifs.
L ' article presente, ensuite, Ies themes Ies plus frequents en Transylvanie : la legende
du roi Ladislas, la legende de la sainte Catherine, la legende da la sainte Marguerite, etc.
On propose, en final, le developpement des etudes d'iconographie comparee, pour eta
blir le cadre des idees specifiques dans le monde medieval, au niveau de la province artistique.
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s ituată

între munţi, pe valea înspumată a Oltului, mănăstirea Cozia se
dezvăluie călătorilor ca un complex evocator şi plin de farmec. Fără a avea verticalitatea
impri mată de turnurile din epoca lui Matei B asarab (la mănăstiri ca Brebu, Cîmpulung, Stre
haia) sau amploarea şi bogăţia decorativă a complexelor brîncoveneşti (Hurezi, Mamu, Polo
vraci) , Cozia prezintă o ordonanţă clară, deschisă, cu ziduri masive înspre Olt şi cu foişoare
l uminoase.
Ultimele restaurări, din 1928- 1936 1 şi din 1 958 2 , au reuşit să reînvie farmecul comple
xului de acum un secol, cînd el nu fusese încă mascat de intervenţiile neizbutite care au uni
formizat, printr-un exces de închidere a golurilor şi de tencuieli peste zidăria aparentă, aspectul
variat al întregii aşezări. Aceste restaurări n-au mai putut scoate în evidenţă construcţiile
originare de la Mircea cel Bătrîn, care interesează în mod deosebit studiul de faţă, dar ele
au redat mănăstirii aspectul de la începutul secolului trecut, cu j ocul plăcut şi luminos al
faţadelor.
Din nefericire, din complexul monastic de altădată, întreaga aripă vestică împreună
cu capetele dinspre vest ale aripilor de nord şi de sud au fost dărîmate în 1847 3. Prin această
neinspirată acţiune s-a întunecat unul dintre caracterele importante ale mănăstirii, cel de apă
rare, evident la turnurile de colţ ale incintei, dintre care cel sud-vestic era, se pare, cel mai
bine păstrat. N. Iorga, cu intuiţia sa adîncă, a desprins sensul maj or al aşezării : . . . Există
"
vechi pînze de ziduri în jurul unor anumite mănăstiri, ca de pildă cele din j urul Coziei, o ctitorie
de la sfîrşitul secolului al XIV-iea, de stil sîrbesc. Zidurile pe care le vedem în prezent sînt, desi
gur, cele r ămase din aceasti'i. epocă, anterioară anului 1 400. Î n aceste ziduri s-au înălţa t mai
tîrziu paradise, s-au adăugat logii, dar ansamblul reprezintă o fortificaţie de la sfîrşitul seco
lului al XI V-iea "4.Aceste rînduri, pe care le putem subscrie şi astăzi, după cercetări îndrumate
de izvoare necunoscute cu patru decenii în urmă, pot servi drept moto lucrării de faţă. Pentru
trecătorul mai grăbit, modificările aduse în timp, care au imprimat un caracter paşnic Coziei ,
dispar cînd se priveşt e latura întărită şi meterezele dinspre Olt, precum şi pivniţel e întu
necate şi mari, care amintesc de cele păstrate la palatul lui Mircea cel Bă trîn de la Tîrgovişte.
N. Ghica-Budeşti, Restaurarea bisericii mari a mină
stirii Cozia, în B.C.M.I., XXXI ( 1938) , p. 23.
2 Rodica Mănciulescu, Restaurarea minăstirii Cozia ,
în Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare,
1

Bucureşti, 1 967, p. 1 20 - 1 32. Domnia-sa a avut amabili
tatea să ne ţină la disp::>ziţie şi releveele complexului
monastic. li mulţumim şi pe această cale. Totodată mul
ţumim tovarăşilor Doru Popian şi Daniel Vişan, pentru
releveele publicate în lucrarea. de faţă.

3 Arh. st. Buc„ fond. Min. Cult. şi Instr. Publ. 1 743/
1 8-15, f. 39 - 43 şi 1 503/ 1848, f. 70 - 72 ; vezi şi Teodora
Voine>cu, Principii conducătoare în restaurarea monumen
telor artistice de la B ibescu şi pînă azi, în A nalecta, I I
( 19H) , p . 1 40 - 1 44 ; Pavel Chihaia, Două rapoarte a!e
arhitectului Ioan Schlatter din anul 1847, în B iserica orto
doxă romdnă, LXXXVI ( 1968) , nr. 3 - 5 , p. 494.
4 N . Iorga, Les chateaux occidentaux en Roumanie, în
B.C. M.I„ XXII ( 1 929) , p . 57.
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Dar nu numai caracterul de fortificaţie al complexului monastic ongmar nu a fost
studiat pînă în prezent, ci nici vechimea unora dintre construcţiile existente încă, ale căror tră
sături merit ă a fi totuşi puse în evidenţă. Î n is toriile artei vechi româneşti, evoluţia comple
xelor mona stice din Ţara Românească - a căror importanţă pentru studiul şi înţelegerea arh i
tecturii civile a fost deseori subliniată -- începe cu prezentarea ansamblurilor de la sfîrşitul
secolului al XVI-lea, de la mănăstirile Radu-Vodă, Mihai-Vodă etc. Este evident că un hiatus
atît de mare, de două secole, perioadă din care se cunosc biserici de mănăstiri, revelatorii pentru
evoluţia artei noastre vechi, dar nu ansambluri monastice, nu poate decît să stingherească
deplina înţelegere a succesiunii acestor complexe, înfloritoare în epocile mai tîrzii ale lui
:\fa.tei Basar ab sau Constantin Brîncoveanu. A cesta a fost motivul pentru care s-a urmărit
restrîngerea acestei perioade de două secole, î ncercîndu-se reconstituirea virtuală a mănăstirii
Argeşului 5, înfăptuită de Neagoe la începutul secolului al XVI-lea şi dărîmată în în tregime la
sfîrşitul secolului trecut. Î n acest caz s-au adăugat datelor săpăturilor arh eologice - - destul de
modeste -- cele deduse din descrieri de epocă, graYuri şi fotografii. Î n alte cazuri, săpăturile
arh eologice, care au descoperit biserici anterioare necunoscute sub pardoseala celor actuale,
au scos la iveală şi temelii ale unor edificii monastice foarte interesante.
Dint re mănăstirile care precedă sfîrşitul secolului al XVI-iea, mănăstirea Cozia, investi
gată arheologic 6 şi despre care s-au păstrat suficiente informaţii în privinţa trecutului ei 7
este drept , mai puţin numeroase decît cele privind cele două arhimandrii Tismana şi Argeşul- ,
are şi avan taj ul de a prezenta o serie de elemente planimetrice şi de eleva ţie originare, care
au fost enunţate în treacăt, fără să fi constituit încă obiectul unui studiu de mai mare amploare.
De fapt, aşa cum vom vedea , din edificiile lui Mircea cel Bătrîn s-au păstrat două laturi (cea
sudică şi cea estică) , evident cu anumite modificări, fiind distruse cea nordică - înlocuită cu
o altă construcţie - şi cea vestică.
Lucrarea de faţă, care se inserează în încercarea mai largă de a reconstitui întreaga
evoluţie a complexelor monastice din Ţara Românească, acoperind şi perioada în care ele nu
sînt amintite de studiile de specialitate (secolele XV - XVI) , îşi propune, printre altele, să deslu
şească trăsăturile generale ale mănăstirii lui Mircea cel Bătrîn, punînd în lumină, desprinse
de adaosurile mai tîrzii, construcţiile care s-au păstrat de la marele ctitor. Precizarea trăsă
turilor unor edificii din vremea lui Mircea cel Bătrîn este importantă, avînd în vedere raritatea
construcţiilor rămase în picioare din această epocă. La fel de interesante sînt şi fazele de cons
trucţie care s-au succedat, atît la biserică, cît şi la edificiile monastice, prin care s-a îmbogăţit
diversitatea artistică a aşezării, este drept uneori mascîndu-se realizările originare. Ca şi cele
lalte mari ansambluri monastice din Ţara Românească, care au cunoscut nu numai furia devas
tatorilor, ci şi rîvna noilor ctitori reînnoitori ai acestor aşezări, mănăstirea Cozia prezintă o
succesiune de stiluri , în care se poate citi, ca într-o carte deschisă, însuşi trecutul ei. Este
adevărat că i ntervenţiile constructive din secolul trecut nu sînt la înălţimea celor care le-au
precedat, lucru de care au ţinut seama, în limita posibilului, şi r ecentele restaurări . Dar fazele
de construcţie mai tîrzii oglindesc în fond viaţa mănăstirii, adăugind sobrietăţii monastice şi
militare a zidurilor originare prospeţimea şi luminozitatea deschiderilor mai apropiate de vre
murile noastr e.
-

5 Pavel Chihaia, Etape de construcţie în incinta mănă
.;tirii A rgeş, în B.O. R . , LXXXV ( 1 967), nr. 7 - 8, p. 97 -

- 121.

6 N . Constantinescu, Cercetările arheologice de la Cozia,
în Mitropolia Olteniei, XVII ( 1 965) , nr. 7 - 8, p. 587 - 60 1 .

7 M. Davidescu, Mănăstirea Cozia, Bucureşti, 1 968 .
lucrare serios documentată este şi monografia mănă
stirii Cozia (în ms.) de pr. Va.ida Gamaliil, stareţul actual
al mănăstirii , monografie care - sîntem siguri - va aduce
interesante contribuţii cinel va intra în circuitul ştiin
ţific.
O
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Fig. 1 . Planul complexului monastic Cozia la 1 728 -'1 7 3 1 . Releveu de Johann Weiss.

Pentru a arăta temeiurile studiului de faţă, vom expune dintru început informa ţiile
pe care le-am avut la dispoziţie, prezentînd cronologic şi critic izvoarele scrise, planurile şi
ilustraţiile, astfel încît cititorul să aibă evidenţa lucrărilor pe baza cărora s-a făcut descrierea
fazelor de construcţie şi încerca rea de reconstituire a acestora .
Lucrarea va însuma două mari capitole, cu subîmpărţiri impuse de însuşi obiectul aces
tui studiu : în primul se va prezenta fiecare unitate a complexului, iar în cel de-al doilea se va
stabili o cronologie a realizări lor pe faze (avîndu-se în vedere datarea stabilită cu prilej ul ana
lizei fiecărei unităţi în parte) , expunîndu-se în acelaşi timp viaţa mănăstirii oglindită de aceste
reali zări artistice.
Prezentarea minuţioasă a complexului monastic actual şi a prefacerilor trecute (pe care
le putem deduce din realităţile prezente sau din descrieri şi ilustraţii) va servi, sperăm, a tît
cercetării în viitor, cît şi lucrărilor de restaurare. Î n această trecere în revistă a edificiilor
mona stice se va porni de la general la particular, prezentîndu-se iniţial laturile, apoi, în cadrul
fiecăreia, unităţile constitutive, „apartamentele" (aşa cum le-a consemnat tradiţia, care a păs
trat uneori amintirea funcţiei acestora, alteori pe aceea a celor ce le-au realizat) . Găsim astfel
de compartimentări şi denumiri în catagrafiile din secolul trecut („casele egumeneşti", „casele
domneşti" , „casele lui Samuil" etc. ) , pe care ni le vom însuşi, deoarece ele facilitează studiul
şi înţelegerea întregului complex.
Ca şi la alte mari mănăstiri, Tismana, Argeş sau Cîmpulung-Muscel , din complexul
monastic al Coziei făceau parte şi o curte exterioară, o incintă a bolniţei şi o grădină, ale
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căror edi ficii , mai puţin importante din punct de vedere artistic, sînt demne de studiat pentru
implicaţi ile lor funcţionale, corespunzînd unor anumite ţeluri de organizare şi g ospodărire mona
stică. Evident că ele au apărut mult timp după construirea incintei originare, protej ată de
ziduri şi turnuri , într-o epocă în care rolul militar propriu-zis al voievozilor Ţării Româneşti
era mult mai redus decît cel al lui Mircea cel Bătrîn . A ceste clădiri anexe care s-au adăugat
în timp nucleului originar „extra muros" au constituit, după cum vom vedea, un fel de „ves
ti bul lumesc" al aşezării .
Î n partea a. doua a lucrării, care v a începe c u faza d e construcţie originară, aparţinînd
lui Mircea cel Bătrîn, se vor stabili caracterele de planimetrie şi de tehnică la edificiile respective,
atît la cele cu caracter militar, cît şi monastic propriu-zis, pentru a se putea compara cu reali
zări asemănătoare din această epocă.
Dacă fazele de construcţie următoare, pînă la începutul secolului al XVII I-iea, nu sînt
determinate de distrugeri anterioare, apărînd în epocile de înflorire ale artei noastre medievale,
cele de la mij locul secolului al XVI I I-iea şi din secolul următor au fost impuse de trei mari
distrugeri provocate de „răzmeriţel e" din 1738, 1788 şi 182 1 . Dar, deoarece posibilităţile mate
riale ale ctitorilor care au refăcut construcţiile din incintă, după aceste încercări, au fost limi
tate, importanţa edificiilor mai noi este şi ea modestă. Unele părţi din vechea mănăstire nu
mai sînt refăcute, găsindu-se soluţii expeditive, care au ştirbit din unitatea funcţională şi chiar
cea artistică a complexului . Î n sfîrşit, intenţia din 1847 a domnitorului Barbu Ştirbei, care a
urmărit să înalţe, în locul unei laturi a incintei , două pavilioane separate şi în total dezacord
ar monic cu restul aşezării, a aj uns să se materializeze mai tîrziu ş1 nu cu rezultate fericite.

Deşi nu s-a bucurat de atenţia pe care a trezit-o strălucita ctitorie a lui Neagoe Basa
rab, pomenită de cărturari iluştri şi studiată de arheologi în secolul trecut, mănăstirea Cozia
apare în numeroase izvoa re. Menţiunea lui Gavril Protul 8 - atît de explicit în privinţa mănă
stirii de la Argeş - destul de laconică, amintind doar de înnoirea bisericii şi dania de icoane
pe care Neagoe a făcut-o la Cozia, poate fi pusă în legătură cu o pisanie dispărută, dar amin
tită într-o altă inscripţie din 26 iunie 1670 9, unde găsim de asemenea dovada unei faze d e
construcţii Neagoe în inci nta mănăstiriL
I nscripţia slavonă a paraclisului din colţul de sud-est al incintei 10
prima dovadă al
unui cat superior în incintă - consemnează un an important ( 1583 - 1584) pentru edificiile
monastice de la Cozia, cînd au loc o serie de prefaceri iniţiate de către egumenul Amfilohie.
Î n prima j umătate a secolului al XVII I-lea cunoaştem numele proegumenului Ioanichie,
„ispravnicul Coziei" 11, care a supravegh eat , desigur, între 1625 şi 1629, lucrări de construcţie
în incinta mănăstirii.
Era firesc ca Paul de Alep 1 2 , descriind popasurile patriarhului Macane, să schiţeze şi
aspectul din iunie 1657 al incintei Coziei. Ştirile sale sînt foarte interesante, permiţîndu-ne să
cunoaştem termenul ante quem al unor construcţii existente la data acestei vizite (galeriile de
la catul superior, apartamentele cu foişorul numit „al lui Mircea" 13 din latura estică, fîntîna
din sud-vestul J-, isericii etc . ) .
-

-·

M Istoria Tării Româ neşti (ed. C . Grecescu ş i D . . Si
mc nescu), Bucureşti, 1 960, p. 37.
0 I . L. Atanasescu Mănăslirea Cozia, în Ion klaiorescu,
I I I ( 1 933), nr. 3 - 5, p. 26 - 27.
10 N. Iorga, Inscripţii d i n bisericile României, voi.
I , p. 1 76 ; V. Drăghiceanu, Jlfonumentele Olteniei, în
B.C.M.I„ XXVI ( 1 933), p. 74.

11 Arh. st. Buc„ Măn. Cozia, pac. LI, act. 3 ; citat
de pr. Emil Nedelescu, Egumenii mînăstirii Cozia în
sec. X I V - X VII, în Mitropolia Olteniei, XV ( 1 963),
nr. 9 - 1 0, p. 72 1 .
1 2 Paul de Alep, Trauels oj Macarius (ed. F.C.Belfour) ,
I I , Londra, 1 836, p. 3 4 0 - 34 1 .
1 3 N . Davidescu, op. cil„ p . 2 1 .
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În a doua jumătate a secolului al XVI I-lea, în 1 670, egumenul Anania „a acoperit ch i 
l ii le el e la \'ale" 14 , ceea c c a r însemna, î n sensul acestei localizări dedus;I. din alte menţiuni ,
chiliile ele pe latura sudică 15.
Despre importantele construcţii din primul deceniu al secolului al XVII I-lea nu ni s-au
;'istrat
documente sau relatări contemporane, cu excepţia pisaniilor cunoscute din 1705 16 şi
p
1 707 u si a unei scurte mentiuni dintr-un document din 1702 1 8 , din care deducem starea de
ru ină a com plexului monastic care a necesitat restaurările ulterioare.
.

'

Două interesante menţiuni în documente din 4 iunie 1710 19 amintesc de contribuţia
egum enului Ioan de la Hurezi la refacerea din această vreme a mănăstirii.
Două rapoarte ale unor ofiţeri austriaci, respectiv din al doilea deceniu al secolului al
X\' I I I-lea 20 şi aprilie 1738 21 , ne informează atît despre aspectul armonios al incintei înainte de
1 738, cit şi despre incendierea mănăstirii de către turci în luna aprilie a acestui an .
O inscripţie menţionată de Gr. Tocilescu într-o lucrare apărută în 1887 22 ne permite
să deducem că restaurarea care a urmat distrugerilor din 1738 s-a datorat (cel puţin în parte)
egumenului Gh enadie (menţionat în documentele mănăstirii între 1 733 şi 1747) 2 3 •
Cu excepţia transcrierii pisaniilor şi a descrierii fîntînii de sud-vest, j urnalul de călă
torie al mitropolitului Neofit din 1 746 24 nu se opreşte asupra construcţiilor monastice. Cel
care traduce în 1875 acest j urnal în limba română, mitropolitul Ghenadie Enăceanu 25, consem
nează însă, în note, interesante observaţii în legătură cu starea din secolul al X IX-lea a monu
mentelor mănăstirii .
Distrugerile „răzmeriţei" din 1788 şi refacerea ulterioară se oglindesc de asemenea în
cîte\'a menţiuni documentare 26, precum şi în Cronograful lui Dionisie Eclesiarhul din 1 8 1 4 2 7 •
Cu anul 1795 încep să fie redactate catagrafiile mănăstirii 28 , în care se consemnează,
alături de inventarul obiectelor liturgice şi al „zestrei mişcătoare" , şi starea edificiilor din
incintă, trecîndu-se în revistă „apartamentele", descriindu-se mai mult sau mai puţin minuţio s
încăperile care le compun. Î n vreme ce catagrafia din 1795 este destul de laconică în privinţa
construcţiilor, cea din 1809 - larg utilizată de scrierile de specialitate - consemnează în deta
liu fiecare încăpere din complexul monastic, inclusiv pe cele din aripa de vest, dispărută în
prezent, permiţîndu-ne astfel să reconstituim aspectul edificiilor la începutul secolului al X IX-lea .
evident mai apropiat de cel originar decît cel de astăzi, inclusiv aripa de vest a mănăstirii,
25

Pr. Emil Nedelcscu, op. cit., p. 730.

15 Vezi în catagrafia din 1 809 menţiunile

14

:

„

Una chilie

de la casele domneşti la deal " ; „beciurile de sub chiliile
arhiereşti la deal şi pînă la clopotniţă" (spre nordi.
16 Vezi nota I O .
17

Ibidem.

18

A nalele A cad. Române, t. 3 4, p. 1 1 3 1 ; citat de pr.
Emil Nedelescu, op. cit., p . 733.
19 A . Sacerdoţeanu, Din arhiva mănăstirii Cozia, în

Hrisovul, V ( 1 945). p. 88.
20 E.
H u rmu za k i IX, nr. DCCLI, p. 627.
2 1 l\I. Popescu, Olten ia în timpul stăpînirii austriace,
în B . C. M.I., X I X ( 1 926) . p. 1 0 1 .
2 2 Gr. Tocilescu, Raporturi asupra cîtorva mănăstii:i,
schituri şi biserici din ţară, Bucureşti, 1 887, p. 26.
2 3 Vezi A. Saccrdoţeanu, A ctele secţiei Bunuri Publice
( Mănăstirile Co?ia, Crasna, Dălhăuţi etc. } , Bucureşti,
19 47, p. 6 sg.
24 M etropolitul Ung ro- r· alaliiei Neofit I, în B.O. R.,
I I ( 1 875) , p. 74 1 .
,

Ibidem.
E. Hurmuzahi, XIV3 , nr. CXCIV, p. 280 ; V. A .
Urechia, Istoria românilor, I V , Bucureşti, 1892, p. 83
şi nota 1 .
27 Cronograful lui D ionisie Eclesiarh ul la anul 18 14,
în Tesaurtt de monumente istorice, I I ( 1 863) , p . 1 76.
26

28 Vom cita aceste catagrafii cu siglele următoare :

A - Catagrafia

1 795

(Arh.

Bucureşti, pac.

407,

doc.

st.

Buc„ fond

l\Iitropolia

17) ; B - Catagrafia

1 809

( Arh. st. Buc„ fond. Mitropolia Bucureşti, pac. 408, doc.

3) ; C - Catagrafia 1 8 1 8 (Bibi. Academiei, ms. 720, f .
1 70 v.) ; D - Catagrafia 1 823,
720, f. 1 76) ; E

-

Bibi. Academiei,

(ms.

Catagrafia 1 824 (Arh. st. Buc„ fond .

Mitropolia Bucureşti, pac. 496, doc. 8) ; F - Catagrafi a

1 839 (Arh. st. Buc., fond. Min. C ulturii şi Instrucţ . Pu
blice 5023/1839 ; Bibi. Acade m iei,

ms. 720, f. 580.) ;

G - Catagrafia 1 850 (Arh. st. Buc . , fond. :\lin. Culturii
şi Instrucţ. Publi ce. 2279/ 1 850) .
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Exactitatea şi grija cu care a fost scrisă această catagrafie ne permit să o folosim ca un ade
vărat îndreptar în încercarea noastră de a reconstitui ". echiul aspect al mănăstirii. Catagrafia
_
din 1 8 1 8 cuprinde relatări mai laconice în privinţa edificiilor monastice.
Scurte menţiuni în legătură cu luptele turcilor cu eteriştii la Cozia in revoluţia din
182 1 29 sînt urmat e de catagrafiile din 1823 şi 1824, din care ne putem da seama de distrugerile
,
făcute cu acest prilej , precum şi de aceea, mai dezvoltată, din 1839, a cărei importanţ ă pentru
cunoaşterea trecutului mănăstirii, deşi nu o egalează pe a catagrafiei din 1809, rămîne însă
apreciabilă .
Descrierea memorabilă a lui Grigore Alexandrescu din 1844 30 prezintă mai puţine date
de detaliu . Două dosare care conţin materialele în legătură cu refacerile lui Barbu Ştirbei din
anii 1 847 - 1848 31, oglindesc multiplele formalităţi pentru executarea unor lucrări rămase j umă
tate de secol neisprăvite. Catagrafia din 1850 trece în grabă peste descrierea. laturilor mănăstirii ,
consemnind în linii mari starea ei din acel an .
O i nscripţie din 2 1 mai 1857 consemnează data la care fîntînii cu apă ţîşnitoare din
colţul sud-vestic al bisericii i-a fost adăugată crucea de piatră din mij loc 32. După popasul lui
A L Pelimon 3 3 în 1858, aceeaşi tîntînă atrage âtenţia lui Theodore Margot 3 4 în 1859 .
Un document din 1 3 iulie 1 866, legat de egumenia cunoscutului luptător paşoptist
Popa Şapcă 35, menţionează şi starea de ruină a mănăstirii. Tot fîntîna ţîşni toare face obiectul
atenţiei lVl em oriului istoric asupra mănăstirii Cozia 36 , apărut în 1882.
·

29 N. Iorga, Izvoarele contemporane asiipra mişcării
lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1 92 1 , p. 320 şi 375.

30 Gr. Alexandrescu, Cozia, î n Propăşirea, 1 84-l, p.
1 23 - 1 2 5 .
3 1 Vezi nota 3 .
3 2 Mihai Tican , J"\.fănăstirea Cozia , în Universul, 25
februarie 1 932, p. 2 ; Bibi . Academiei , ms. rom . 5 1 42,
f . 356.

3 3 Al. Pel imon , Impresiuni de călătorie în Român i a ,
Bucureşti , 1 858, p . 1 1 1 .
34 Theodore Margot, O viatorie în cele şaptesprezece
districte ale României, Bucureşti , 1 859, p. 36.
35 Gabriel Cocora, Popa Şapcă curator la m ă năstirea
Cozia, în Mitropolia Olteniei, X ( 1 957 ) , nr. 1 1 - 1 2, p. 76 1 .

36 kl emoriu istoric asupra m ă năstirii Cozia din judeţul

Vîlcea,

Bucureşt i ,

1 882,

p. 4 - 5.

Fig. 3. I ncinta mănăstirii Cozia văzută d inspre nord-vest. Cl işeu C. M . I . de prin 1 930.
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La începutul secol ul ui nostru apar primel e l ucrări de special i tate î n l egătur ă cu biserica
şi
în subsidiar - · cu complexul monastic. Studiul lui Petre Antonescu 3 7 , citat multă vreme ,
desluşeşte pentru întîia oară „turnurile de apărare" de la colţurile incintei, prevăzută cu „cur
tine groase şi căptuşite pe dinăuntru cu un rînd de chilii . . . ", şi se ocupă şi de foişorul de pe
latur a nordică „de un stil particular clădirilor din secolul al XVII I-lea din Gorj şi Vîlcea",
datare de asemen ea corectă.
Deşi Nicolae Iorga - care trecuse încă din 1 905 pe la mănăstirea de care ne ocupăm 3 8 _
precizează în 1929, după cum am văzut mai sus 39, că turnul de colţ este cel în care s-a prac
t icat paraclisul lui Amfilodie din 1583 -- 1584. N . Ghica-Budeşti nu se ocHpă de aspectul ori
ginar al mănăstirii lui Mircea cel Bătrîn în cele două merituoase lucrări, apărute în 1936 4o şi
1938 41. El prezintă însă pe larg numai restaurarea lui Şerban Cantacuzino de la începutul
secolului al XVI I I-lea.
i\ I . Davidescu, într-o succintă, dar nu lipsită de aprofundate cercetări, micromono
grafie 42, enumeră corect fazele de construcţie, precum şi raporturile dintre ele.
Jurnalul de săpături al lui N. Constantinescu din august 1960 4 3 este important nu
numai pentru prezenta rea temeliilor chiliilor din curtea exterioară, descoperite cu prilejul acestor
investigaţii, ci şi pentru certificarea existenţei din secolul al XIV-lea a laturilor de sud şi de
est ale mănăstirii.
Studiul documentat datorat arh. Rodica Mănciulescu 44 , autorul proiectului de restau
rare al complexului monastic din 1 958, însoţit de releveele şi imaginile de det aliu, ne dă o ima
gine a aspectelor anterioare şi ulterioare ale acestei ultime faze de construcţii, în care s-a
urmărit pentru întîia oară revenirea la forme mai vechi. Trebuie să amintim de asemenea impor
tantul index bibliografic al lui N . Stoicescu 45, care facilitează considerabil studiul acestui monu
ment .
Din materialul ilustrativ care ni s-a păstrat în legătură cu complexul monastic al
Coziei, cea mai valoroasă piesă este o schiţă a inginerului Johann Weiss 46 (fig. 1 ) , care ne
prezintă contururile mănăstirii în anii 1728- 173 1 . Î n aceas t ă schiţă putem constata numărul
şi aşezarea foişoarelor de pe faţadele interioare, turnul din colţul de sud-vest şi poarta alătu
rată, curtea exterioară cu încăperile de pe latura ei vestică, precum şi bastioanele construite
de austrieci.
Putem afirma că schiţa lui Johann vVciss şi catagrafia din 1809 sînt cele mai impor
tante piese care ne permit să reconstituim atît trecutul complexului monastic al Coziei, cît şi
înfăţişarea lui de la începutul secolului al XIX-lea .
O acuarelă a lui H . Trenk din 1860 47 ne prezintă porţiunea de vest a aripii nordice,
cu ornamentele foişorului zidit deasupra cişmelei, pe care le putem constata mai desluşit chiar
decît în fotografiile ceva mai tîrzii .
Î n anul 1867 , desenat orul, pictorul şi fotograful Carol Popp de Szathmary a executat
o serie de fotografii în incinta Coziei . Î n două fotografii 4 8 , el prinde imaginile foişorului şi col-

p.

37 Petre Antonescu, lvlonastirea Cozia, Bucureşti, 1 903,
1 1.

4 4 Vezi nota 2 .

Iorga, Sate şi mănăstiri din Roman ia, ed. a

45 N. Stoicescu, Bibliografia monumentelor feudale din
Ţara Romanească, Craiova, 1 966, p . 1 02 - 1 06 şi 455 - 456.

şi Oltenia, partea a patra, Bucureşti, 1 936, p. 1 1 0 - 1 1 1 .

47 Muzeul de artă al Republicii Socialiste România,
Secţia stampe, D . R . I I I 42 18.
48 Carol Popp de Szathmary, România, A lbum, Bucu

38

N.

I I-a. Bucureşti, 1 9 1 6, p . 249.
39 \' ezi nota 4 .
40 N . Ghica-Rudeşti, Evoluţia arhitecturii î n Muntenia

4o \'czi nota 2 1 .

41 \' ezi nota 1 .
42 \'ezi nota 7 .

reşti,

4 3 \ 'e z i nota 6 ; vezi ş i p. 6 7 .

şi 1 3 . )

1 867.

(Am folosit exemplarul existent la Bibi .

Academiei, cu planşele inventariate 506, C, XVII, 1 1
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ţ ului vestic al l atur i i d e nor d (fig. 32) , care a părut cea mai p i torească art i şti l or d i n acea vreme
(îh aceasta din urmă distingîndu-se şi t emelia marii pivniţe distruse, cu care se siîrşea latura) ,
iar într-o a treia 49, o vedere dinspre sud-vest (fig. 2) , care permite să se vadă curtea exterioară,
cu construcţiile existente la da.ta aceea în cuprinsul ei . Î n sfîrşit, într-o a patra fotografie 50 ,
el reproduce i m aginea fîntînii din colţul sud-vestic al mănăstiri i .
E s t e ştiut că Szathmary îşi lucra uneori acuarelele după fotografii luate l a faţa locului .
Un exemplu pentru un astfel de procedeu artistic este şi acua rela de mari dimensiuni ca.re repre
zintă incinta int erioară a mănăsti rii Cozia 51 . Aşa se explică faptul că latura de nord a biserici i
49 Ibidem (506, C, X V I I , I O) .
5 0 Bibi. Academiei , Secţia stampe, F I 3983.

Muze u l de artă , Secţ i a stampe, D . R .
ibidem în B C . M . T . , I ( 1 908) , p . 92.
51

IV

4 1 18 ;

Fig. 4 . - Edificiile monastice ale mănăstirii Cozia. Plan parter. Releveu de arh. Rodica Mănciulescu din 1 960.
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complexului monastic sînt corect redate (se poate urmări reproducerea după fotografii
studiind dispoziţia şi poziţia personajelor care se găsesc aidoma atît în fotografii, cît şi în ac ua
relă) , în vreme ce latura sudică (pe care Szathmary nu a fotografiat-o) apare fantezist redată.
A stfel, biserica, la care se puteau observa p e latura sudică, la data aceea, trei ferestre şi dea
supra arcurilor trei medalioane care mascau cele trei rozete, descoperite la restaurarea din 1933 r.2 ,
prezintă în acuarela lui Szathmary o singură fereastră şi un panou dreptunghiular în partea
superioară. A ripa de sud a chiliilor este de asemenea desenată din fantezie, cu un fel de loggie
şi o pisanie deasupra uşii de intrare de la nivelul parterului lipsit de foişorul atît de cunoscut .
Prin urmare, această acuarelă nu trebuie să ne deruteze : pentru latura de sud, ea nu repro
duce construcţiile reale din 1867, cînd a fost executată.
O interesantă acuarelă a lui Preziosi, datată 28 iunie 1869 5 3 , surprinde latura estică a
incintei , văzută dinspre est, adic i'i. de pe ma lul opus al Oltului .
A lbumul general al României (j udeţul Rînmicu-Vîlcea) din 190 1 al lui Al. Antoniu 54
reproduce trei fotografii ale acestui excelent artist. El a fixat pentru posteritate biserica bolniţei,
la nord-vestul căreia putem distinge vechea casă a bolnavilor, de proporţii mai modeste decît
cea actuală, latura de est a mănăstirii, văzută de pe celălalt mal al Oltului, ca şi în acuarela
lui Preziosi, şi, în sfîrşit, vederea dinspre vest a întregului complex. A ceastă ultimă fotografie
a fost reprodusă şi în volumul La Roumanie en image 55 , apărut în 1 9 19.
O fotografie a lui V. Ardel 56 (fig. 36) , de prin aceeaşi vreme, ne înfăţişează fîntîna
ţîşnitoare din colţul de sud-vest al mănăstirii.

Planul actualei mănăstiri de la Cozia (fig. 4 şi 5) este compus din trei aripi dispuse
în formă de U, care încadrează biserica la sud, est şi nord. Aşa cum am arătat, latura vestică
si extremitătile vestice ale laturilor sud si
, nord au fost dărîmate în secolul trecut. Clădirea
existentă, de o formă regulată, se desfăşoară pe două nivele la laturile sud şi nord şi pe trei
la porţiunea sudică din cea estică, unde constatăm o pivniţă cu mai multe încăperi . Accesul
la etaj se face pe la exteriorul clădirii pe toate laturile, cu excepţia aceleiaşi porţiuni sudice a
aripii estice, unde o scară interioară conduce din încăperea parterului la etaj . Scările exterioare
comunică cu foişoare elegante - în prezent patru la număr - , care, lucrate în epoci diferite,
prezentînd trăsături variate, animă prin j ocul luminos de arcade şi stîlpi faţadele uşor mono
tone cu arcuri aplatisate. Impresia de calm şi echilibru la prima vedere a ansamblului monastic ,
potrivit cu formele armonioase şi ponderate ale bisericii, se schimbă la descoperirea laturii est
dinspre Olt (fig. 23) , unde constatăm ziduri înalte susţinute de contraforţi uriaşi, precum ş i
tăiet urile înguste ş i ameninţătoare ale meterezelor. Paul d e Alep 5 7 a formulat impresia de
neuitat a călătorului care priveşte din foişor valurile înspumate ale Oltului şi nu este întîmplă
tor faptul că Gr. Alexandrescu evocă în cunoscuta sa poezie aceleaşi încăperi. Este evident
că anumiţi contraforţi, de pildă cel nordic al laturii estice, au fost adăugaţi mai tîrziu, după
ce această parte a ameninţat cu ruina. De asemenea, deschiderile mai largi către exterior s-au
practicat în secolul trecut, cînd iminenţa unor asedii a început să se micşoreze. De fapt
renunţarea la sistemul de fortificaţie al aşezării originare - pe care o vom reîntregi mai departe
a avut loc în diferite etape, pe măsură ce pericolul unor atacuri importante descreştea.
'

.

52 Vezi

nota

I.

5 3 :\Iuzeul de artă, Secţia stampe, D . S . 4927 .

I,

55

La Roumanie en image, I , Paris, 1 9 19, p . 1 5 4 .

57

Vezi nota 1 2.

5 & Muzeul

54 A l . Antoniu, A lbum general al României, partea
Dresda-Bucureşti, 1 90 1 , pi. 1 1 - 1 3.
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de artă,

Clişotecă,

fond.

C.l\I . I .

Fig. 5. Edificiile monastice ale mănăstirii Cozia. Plan etaj . Releveu de arh. Rodica Mănciulescu din 1 960.

Celelalte două laturi au cunoscut la exterior diferite mici construcţii (magazii, şoproane) ,
pe care ultima restaurare din 1958 le-a desfiinţat. Ea a dărîmat şi pavilionul sudic din faţ a
mănăstirii, al domnitorul ui Gheorghe Bibescu, construit într-un stil neoclasic, total neaderent
la întregul ansamblu, cel nordic fiind păstrat pentru raţiuni de ordin utilitar.
Biserica bolniţei are construită de cîteva decenii numai o casă de oaspeţi cu prispă
şi foişor, care a înlocuit o altă clădire despre care vom vorbi mai departe.
Aşa cum se prezintă în prezent, restaurat Şi eliberat de multe adaosuri nepotrivite ale
unor intervenţii din secolul al XIX-lea, ansamblul monastic al Coziei ne permite să reconsti
tuim, în linii mari, aspectul din secolul al XIV-lea. Dar pentru aceasta trebuie să trecem în
revistă şi să încercăm a surprinde aspectele cele mai vechi ale încăperilor, funcţiile lor şi rapor
turile cu întregul ansamblu. I ată de ce vom parcurge toată mănăstirea existentă, încercînd
7

-
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să ne reprezen tăm şi părţile dispărute, reLlcînd acela�i itinerar ca şi redactorii catagrafiilor
- cu referinţe permanente la ei şi la denumirile tradiţionale - pentru a putea descrie apoi,
în ordinea fazelor de construcţie, modificările ce au avut loc în incintă.
î ncepînd cu perimetrul originar al mănăstirii, vom considera latura sudică (fig. 2) , de
la vest către est, apoi cea estică (fig. 23) , în acelaşi sens, şi, în sfîrşit, cea nordică (fig. 3) . Aşa
cum am arătat, vom descrie încăperile pe unităţi funcţionale, însumînd toate nivelele (fig. 4
şi 5) , începînd cu cel care din secolul al XVI-iea a devenit mai important, al etaj ului, şi care
are precădere în descrierile pe care le urmăm, deşi, evident, ordinea cronologică este inversă.
Vom trece apoi la incinta curţii exterioare, la cea a grădinii şi, în sfîrşit, a bolniţei (fig. I ) .

CURTEA INTERIOARĂ
Latura sudică
Latura sudică a mănăstirii se compune, după compartimentarea consemnată de cata
grafii, din două mari „apartamente" : „casele egumeneşti" şi „casele arhiereşti" , „Casele egu
meneşti" însumează încăperile aflate între extremitatea vestică a laturii sudice şi punctul unde
această latură se lăţeşte înspre sud pentru a cuprinde un adaos la incinta originară, care sînt
„casele arhiereşti". Acestea din urmă sînt legate de paraclisul „Adormirii :Maicii Domnului" ,
cu care s e încheie spre est latura sudică.
De fapt, „casele egumeneşti" sînt, la rîndul lor, împărţite în prezent în încăperile
egumenului de la extremitatea vestică (o cameră mare, una mai mică, două săliţe, grup s anitar
şi foişor) , două saloane mari, de primire, şi o serie de chilii, care sfîrşesc în „casele arhiereşti".
La primul nivel constatăm o cameră mare, un grup sanitar, trapeza, un antreu, bucătăria
şi baia.
„Casele arhiereşti " , construite prin lărgirea incintei originare, însumează la etaj două
saloane mari, avînd în faţă înspre vest două chilii, iar înspre est „un pălimar" care le leagă
de micul paraclis. La parter găsim o serie de pivniţe, un beci mai mare, sub „pălimar", şi
trei beciuri mărunte sub pardoseala paraclisului.

„Casele egumeneşti"
Sub această denumire, catagrafia din 1809 consemnează ansamblul d e încăperi care
începe - aşa cum am arătat mai sus - de la extremitatea vestică a laturii sudice pînă la
punctul unde zidul exterior sudic se întretaie în unghi drept cu un alt zid orientat sud-nord,
care reprezintă latura vestică a „caselor arhiereşti " . Î ntre aceste două limite, încăperile mănăstirii
se succed adosate zidului originar de incintă, pentru ca, mai departe, ele să se lărgească înspre
sud, alcătuind „casele" numite „arhiereşti" .
Este evident că cea mai vestică încăpere a aripii sudice s e afla inserată într-un şir
care continua înspre vest, deoarece constatăm la exterior o prelungire a zidului sudic (cel de
incintă) într-această parte. Această încăpere vestică pătrată, care aparţine şi în prezent stăre
ţiei, prezintă o fereastră înspre sud, o alta înspre vest (o fostă uşă transformată în fereastră
după dărîmarea laturii vestice a mănăstirii) şi o nişă pentru dulap în zidul nordic (o fostă
fereastră) .
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Fig. 6. Vedere latura sud înainte de restaurare. Releveu de arh. Rodica Mănciulescu din 1 960.

Fig. 7. Vedere latura sud după restaurare. Releveu de arh. Rodica Măn ci u l esc u din 1 962.

Două mici vestibule fac legătura acestei încăperi cu foişorul, legate de asemenea, cel
vestic de un grup sanitar, iar cel estic de o mică încăpere de lucru. La estul acestor încăperi
mărunte, în acelaşi „apartament " găsim o cameră mai mare decît cea a stăreţiei, cu bolţi
de intersecţii şi lunete - refăcute la ultima restaurare după urmele de stucatorie din pod 58
şi cu două ferestre sudice, una în axul transversal, cealaltă la est de prima, cu o uşă înspre
vestibulul de lingă foişor şi cu o alta lingă încăperea de dimensiuni asemănătoare din est .
La nivelul parterului găsim o compartimentare asemănătoare. O cameră de locuit se
află sub încăperea egumenului, cu o fereastră înspre vest şi o uşă şi o fereastră înspre nord,
sub vestibulul vestic, un altul care conduce la un grup sanitar, situat sub cămăruţa de lucru·.
Î ncăperea cea mare de la estul foişorului are zidul vestic sprijinit de zidul vestic al trapezei,
iar cel estic pe un arc care împarte trapeza în două travee inegale (fig. 1 1 ) . Prin urmare, con
statăm pentru prima oară că parterul nu a fost construit avîndu-se în vedere distribuţia încă
perilor de la etaj . Acestea au fost adăugate ulterior, zidindu-se arcuri de sprijin, acolo unde
lungimea încăperii de la nivelul superior era mai redusă decît cea de la parter.
Ca şi în prezent, încăperile egumenului se aflau în 1809 tot în această parte a mănă
stirii . Catagrafia din acest an menţionează „o chilie unde şade egumenul, cu cămăruţă mică
< probabil actualul grup sanitar.
P . C . >, care chilie are două ferestre, una scoasă în grădină
-

-

58

Rodica Mănciulescu,

op.

cit., p. 122

şi

1 25.
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< spre sud.
P . C . > şi alta în curtea mănăstirii . . . cu sobă şi două paturi, pardosite cu cără
midă . . . podită cu şindrilă de fag . . . o chilie alăturea unde şade oamenii săi < încăperea mare
de la estul foişorului.
P . C . > cu două ferestre cu cercevelele lor, cu două paturi, cu sobă,
pe dinainte sălişoară cu umblătoare < probabil actualul grup sanitar.
P.C. > care sălişoară
are uşă de tei . . . două beciuri sub casele igumeneşti < la vest de foişor.
P.C. > cu două
ferestre în mănăstire . . . fără de sobe şi uşi, pline de moloz . . . două beciuri la portiţa grădi
nii . . " s9 , cel vestic, actuala trapeză, prezentînd, desigur, arcul de susţinere la care ne-am
referit mai sus.
Catagrafia din 1839 menţionează lingă „camerele eclesiarhereşti" de la estul clopotni
ţei „alt apartament cu două odăiţe < cea a egumenului şi cea a „oamenilor săi".
P.C. > ,
sălile < cele două mici vestibule.
P . C . > şi cămară, pardosite odăile c u scînduri d e brad,
vechi . . . la arnîndouă patru ferestre proaste cu cîte patru ochiuri şi cu geamuri, iar la una
fereastră îndoită tot cu geamuri < fereastră dublă.
P. C . > cu o fereastră proastă fără geamuri,
uşa mică, proastă cu verigă, săliţa pardosită cu cărămidă vech e şi stricată . . . dintr-această
săliţă se desparte o odăiţă < actuala cameră de lucru.
P . C . > cu fereastră şi uşa asemenea
proastă . ' ' 60 •
Legată de încăperea de la estul foişorului, destinată în 1809 „oamenilor egumenului" ,
găsim o alta, către est, de dimensiuni asemănătoare, căreia ultima restaurare i-a redat, ca şi
celeilalte, boltirile cu intersecţii şi lunete, ale căror urme s-au găsit în pod. A ceastă încăpere
prezintă două ferestre înspre sud, simetrice faţă de axul ei transversal. O a treia fereastră
cu un arc polilobat şi cu vîrful în acoladă, identic cu arcele dintre stîlpii foişorului alăturat
sau cu cel pe care îl constatăm deasupra nişei de la cişmeaua nordică, a fost parţial decapată
din zid la recenta restaurare (fig. 7) , rămînînd ca o nişă în peretele exterior al zidului nordic,
către extremitatea vestică. Î n peretele interior al aceluiaşi zid, către extremitatea estică, s-a
decapat de asemenea parţial o altă parte de zidărie care masca o arcadă ce făcea parte din
pridvorul care mărgineşte la est această încăpere şi care se prelungea deci înspre vest. Dedu
cem că această încăpere a funcţionat în trecut cu dimensiunile cu care se prezintă după res
taurare, aşa cum o vădesc boltirile sale refăcute şi care o angaj au în întregime, dar şi comparti
mentată în trei travee mai mici, din care cea vestică prezenta fereastra din zidul sudic, iar
cele estice, eventual, o altă încăpere şi, desigur, prelungirea galeriei care se deschide în faţa
micilor chilii.
De fapt acest dublu aspect al încăperii, întreagă sau împărţită (dar cu alte deschideri) ,
a putut fi constatat şi în timpurile mai apropiate . Un releveu de prin 1 925 61 ne arată că la
data aceea încăperea prezenta dimensiunile actuale (6,66 m X 4,93 m) , dar cu tavanul drept,
fără boltiri.
Alături de această a doua mare încăpere, înspre est se află o cameră lungă, ale cărei
ziduri laterale au fost unite prin doi pereţi, creîndu-se astfel trei chilii. Chilia vestică - cea de
lîngă încăpere - a căpătat, o dată cu boltirea cu intersecţii şi lunete a celor două mari încă
peri, o boltă în plin cintru, de asemenea în stuc 6 2 • Cele două mari încăperi şi compartimentarea
încăperii lungi în trei chilii datează aşadar, din epoca brîncovenească.
Dar etajul a fost adăugat ulterior primului nivel, aşa cum vădeşte adaosul picioarelor
de zid şi al arcurilor în parterul de sub încăperile de care ne ocupăm (fig. I I şi 12) . Î ntr
adevăr, la parter constatăm că pentru susţinerea construcţiilor de la etaj , mai înguste decît
planul faţadei, s-a practicat arcul care desparte trapeza şi care susţine zidul despărţitor al
-
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a fost publicat de N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii
partea a patra, pl. DLXXI şi DLXXII.
83 Vezi nota 2.
.

Releveul aparţinînd arhitectei Haret Andreescu
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celor două încăperi mari de la etaj , apoi, în bucătărie, două picioare de zid, solide, legate între
ele şi de pereţii laterali prin arce groase, care susţin zidul nordic al chiliilor de la etaj . Două
picioare de zid subţiri , legate de peretele sudic , susţ in zidurile celor trei chilii de la etaj .
A vînd în vedere faptul - subliniat de mai mulţi cercetători - că boltirile cu bolţi de
intersecţie şi lunete, precum şi aceea, tot de stuc, în plin cintru , de la chilia alăturată au fost
efectuate în epoca brîncovenească, putem stabili o serie de faze, precum şi succesiunea lor,
foarte importante pentru prefacerile prin care a trecut complexul de care ne ocupăm :
1 ) Î n prima fază de construcţie, cea anterioară epocii brîncoveneşti, încăperea care s-a
compartimentat ulterior în trei chilii era fără ziduri despărţitoare. Galeria se oprea la vest,
acolo unde începeau cele două mari încăperi. La parter existau arcul trapezei şi picioarele de
zid dinspre nord, din bucătărie.
2) Î n cea de-a doueţ fază, în epoca brîncovenească, s-au realizat cele trei chilii, prin
două ziduri de paiantă, sprij inite la parter pe două picioare de zid subţiri, legate de zidul
sudic. Chilia vestică împreună cu cele două mari încăperi (şi aşa cum v0m vedea şi cu „casele
arhiereşti") au căpătat bolţi de stuc .
3) Î n cea de-a treia fază, încăperea mare dinspre est a fost compartimentată ; fereastra
din zidul nordic a fost plombată şi, în schimb, s-a deschis o fereastră în zidul sudic. Tot c u
acest prilej s-a mai realizat o arcadă, prelungindu-se galeria î n interiorul fostei încăperi. Desigur,
acum s-au modificat arcadele, aplatisîndu-se, şi s-au făcut şi alte construcţii. Aşa cum vom

Fig. 8. Latura sud văzută din incintă. Clişeu C.M.I. de prin 1 930.
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vedea, elementele stilistice, pe care le vom găsi şi la foişorul sudic, precum şi unele ştiri ne
permit să aşezăm această fază în j urul mijlocului secolului al XVI II-lea.
A cest aspect al încăperilor de care ne ocupăm este consemnat de catagrafia din 1809 :
„o chilie în rîndul acestora, cu o fereastră scoasă în grădină, cu patru ochiuri de sticlă în cer
cevele şi cu două hiare mijloace, cu sobe . . . pardosită cu cărămidă . . . podită cu podină de
fag . . . " 63• (Este interesantă menţiunea că în 1809 ferestrele dinspre exterior prezentau „patru
ochiuri de sticlă în cercevele" , ceea ce ne permite să deducem că cercevelele descoperite la
restaurarea din 1958 (fig . I O) „într-o mică încăpere descoperită sub paraclisul lui Mihnea" 64
şi care au fost luate ca model pentru cercevelele refăcute datează de la o fază de construcţie
anterioară anului 1809, dar ulterioară mij locului secolului al XVIII-lea, cînd ferestrele dădeau
numai în interiorul incintei. Foarte probabil cercevelele aparţin refacerii din 1802 - 1803. )
4) S e dărîmă zidurile intermediare şi încăperea mare estică capătă dimensiunile mari
.
din epoca brîncovenească. Două ferestre în zidul sudic. ( Situaţie oglindită în releveul Haret
Andreescu de prin 1925 . )
5) Restaurarea din 1958 a refăcut aspectul încăperii mari, c u bolţi de stuc, dar a pu ;
în evidenţă, decapîndu-le parţial, şi deschiderile din fazele în care această încăpere se afla com
partimentată, adică fereastra nordică, precum şi a rcada zidită. S-a refăcut şi chilia brîncove
nească cu boltă de stuc în plin cintru .
Stabilirea fazelor de constru cţie ale acestor încăperi ne aj ută, în primul rînd, să dedu
cem că etaj ul s-a construit înainte de epoca brîncovenească , cînd au avut loc prefaceri impor
tan te, şi că alte transformări s-au petrecut în j urul anului 1750.
Î n continuarea celor 3 chilii, cea vestică prezentînd o boltă arhaică în plin cintru - con
tempora nă cu cele două încăperi din epoca brîncovenească, cum am văzut -- , ale cărei urme au
fost găsite la restaurarea din 1958 65 şi care prezintă cîte o fereastră înspre sud şi o uşă înspre
nord , găsim o a patra - de la extremitatea estică - , cu două ferestre înspre sud şi o uşă
înspre nord. Î n faţa acestor chilii se deschide galeria (f!g. 7) cu sîlpi groşi de zid prismatici şi
arcuri aplatisate, cu un aspect care i-a fost imprimat de restaurarea din j urul anului 1750, aşa
cum ne vădeşte ultima arcadă vestică construită în această fază.
Catagrafia din 1908 m enţionează la eta1 „patru chilii . . . cu cîte o fereastră scoasă în
grădină . . . cu uşi şi cu paturi, cu sobe, p ardosite cu cărămidă, podite cu podină de fag . . .
de epitropi prin arhimandritul Theodosie ot leat < 1 >803 . . . două beciuri la portiţa grădinii . .
cu cîte o fereastră si cu cămări . . . "66 • Probabil că ultima chilie estică la care constatăm două
ferestre a fost compartimentată printr-un zid subţire, deoarece catagrafia din 1839 menţionează
, , cinci odăi mici în rînd, pe dinaintea lor galerie, însă de stîlpi, îngustă şi pitulată, pardosite cu
cărămidă şi cu cîte o fereastră proastă în patru ochiuri, la unele cu geamuri şi la altele hîrtie,
sobe româneşti cu vatra în casă . . . la trei cu tavanul de var, dar vechi şi prăpădit, iar două
podite în grinzi şi ulucă de fag. Dădăsubtul acestora sînt patru odăiţe proaste cu cămări . . . fere
s tre . . . proaste, pardosite unele cu cărămidă şi altele cu pămînt . . . în care odăiţe abia se adă
posteşte părinţii ce şed . . . " 6 7. Aşadar, beciurile din 1 809 devin chilii în 1839, evident din lipsă
de încăperi pentru călugări.
Trecînd ·în revistă construcţiile din „ caselt: egumeneşti", aj ungem la concluzia că la
parter au existat la început, pornind de la vest către est, două încăperi de aceleaşi dimensiuni,
.

.

83 B.
84 Rodica Mănciulescu , op. cit., fig. 6, p. 1 25.

85 Ibidem, p . 1 22 .

88 B.
87 F.
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aproape pătrate (4,68 m X 4,34 m şi 4,55 m X 4,34 m) , apoi o încăpere a cărei lungime de
9 , 27 m echivalează cu lungimile celor două camere, în sfîrşit o încăpere lungă de 8,63 m şi
o alta de 7,65 m, aceasta din urmă împărţită prin pici oare de zid mai tîrzii. Desigur că alta
va fi fost funcţia originară a încăperilor de la primul nivel în vremea lui Mircea cel B ătrîn,
cînd nu exista etaj ul . Atunci cînd s-a simţit nevoia unei amplificări a complexului, neîncăpător

Fig. 9. Fo:�crul laturii si.:d văzut dinspre pridvorul biserici i . Clişeu C.Tl·I . I . de prin 1 930.

pentru obştea călugărilor, s-a adăugat etaj �l, construindu-se mai întîi picioarele de zid legate
de zidul nordic şi arcele de susţinere, apoi picioarele de zid adăugate lîngă zidul sudic.
Accesul la etaj ul „caselor egumeneşti" se. face printr-un foişor ridicat pe cinci stîlpi
(fig. 6, 7 şi 8) , alipit faţade! din interiorul incintei. O scară de piatră se sprij ină. pe o balus
t radă groasă, construită din zidărie plină, cu o deschidere cu arc aplatisat în partea inferioară .
Primul nivel al foişorului prezintă cîte două arcade festonate înspre nord şi vest, iar scara
este încadrată, în partea inferioară , de doi stîlpi prismatici de plan pătrat , ornamentaţi în vîrf
cu două elemente reutilizate, cel dinspre est cu o bază circulară (fig. 35 a) , cel dinspre vest
un capitel în trunchi de piramidă (fig. 35 b) . La nivelul superior constatăm cinci stîlpi groşi
de zid, cilindrici, cu baze şi capiteluri de profil simplu, legaţi între ei prin arcuri polilobat e
şi cu vîrful în acoladă, de inspiraţie orientală, cu arhivolte adîncite în faţa zidului . Balustrada
este ornamentată la exterior de mici panouri hexagonale cu laturi drepte, alternate cu altele
curbe şi cu un buton stelat la mijloc.
Din dreptul scării foişorului şi pînă la extremitatea acestei laturi se afla un scurt portic
pe două nivele, prezentînd o balustradă cu proJile neoclasice şi , la parter, trei a rcade, con
struit destul de recent (după cum vom vedea din relatările catagrafiilor din 1 809 şi 1839, pe
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locul său este menţionat un „pălimar" de lemn) motiv pentru care a fost dărîmat la restau
rarea din 1 958 6 8 .
Catagrafia din 1809 descrie „un foişor în cinci stîlpi de zid, pardosit cu cărămidă,
podit cu şindrilă de fag, tras în ulucă, cu scară de piatră, înfundat,cu pălimar de lemn lipit
de aceste cl1ilii şi podit cu scînduri" 69, iar cea din 1839 „un foişoraş pitulat cu cinci stîlpi
de zid, pardosit cu cărămidă şi pe lingă el galerioară de
lemn proastă" 70• Remarcăm faptul că aspectul arcurilor
polilobate ale foişorului este identic cu cel al ferestrei din
încăperea situată ceva mai la est, de care ne-am ocupat .
Totodată, arcul aplatisat de la deschiderea din partea in
ferioară a balustradei scării este identic cu arcele galeriei
de pe laturile de sud şi est ale incintei. Concluzia care ni
se impune este că atît foişorul de pe latura sudică, fe
reastra de la încăperea alătuartă, estică, precum şi arcurile
aplatisate ale galeriei - dar nu galeria în sine care este
mult mai veche - aparţin aceleiaşi faze de construcţie.
Datarea acestei faze de construcţie va porni de
la observaţia că arcurile polilobate · şi cu vîrful în acoladă,
de inspiraţie orientală, sînt frecvente în Ţara Românească,
începînd de pe la anii 1 740 şi pînă la 1 770, corespunzînd
perioadei domniilor fanariote, cînd s-a creat un climat
favorabil pătrunderii în moravuri şi modă, precum şi în
arhitectură, a unor elemente caracteristice lumii orientale 71 •
Î n ceea ce priveşte arcurile aplatisate, de influenţă evident
barocă, ele nu pot fi anterioare celui de-al treilea deceniu al
Fig. 1 0 Gol de fereastră cu tîm plări e veche
secolului al XVI I I-lea, data pătrunderii acestui stil în
( 1 802 - 1 803) . Fotografie de arh. Rodica
Transilvania 72• Î n sfîrşit, panourile ornamentale de pe
Mănciulescu din 1 960.
parapetul foişorului, alcătuite din linii drepte şi curbe,
vădesc de asemenea o influenţă occidentală, care apare în Oltenia în timpul şi după ocupaţia
austriacă ( 1 7 1 8 - 1 739) 73•
A şezarea în timp a acestor elemente ornamentale he duce la presupunerea că faza de
construcţie de care ne ocupăm, d in j urul mijlocului secolului al XVII I-lea, a urmat încercă
rilor prin care a trecut mănăstirea în „răzmeriţa" din 1 738, cînd turcii, în urmărirea trupelor
austriece, „au ars Cozia" 74, aşa cum ne informează un document contemporan. Este firesc ca,
nu multă vreme după incendiu, mănăstirea să fi fost refăcută 75• La încheierea războiului, în
1 739, găsim egumen la Cozia pe Ghenadie, care rămîne în acest rang pînă după 1747 76•
Despre Ghenadie ştim că a zidit din temelie, fiind egumen al Coziei, un metoh al acestei mănă
stiri, biserica Schitului Stănişoara, în 1 747 77• Dar numele său a rămas consemnat şi într-un
fragment de inscripţie lapidară, găsită de Gr. Tocilescu, pe la 1887, şi citită astfel : . . . „Fiilor
săi Şerban voievod, iar uşa de piatră s-au făcut de Gheiladie egumen " 78•
.

68

Rodica Mănciulescu, op. cit„

p.

7 4 C . C . G i u resc u, Material pentru istoria Olteniei sub
austriaci, voi. III, Bucureşti, 1 944, p. 229 ; vezi şi N.
Iorga, Genealogia Cantacuzinilor, Bucureşti, 1902, p. 258.
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69 B .
10 F .
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Gr. Ionescu, Istoria
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7& Ibidem.
11 V. Drăghiceanu, Monumentele Olteniei
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73 Vezi casa Tîrcă din O lăneşti

75 Vezi nota 23.

(ibidem,
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78 Vezi nota 22.
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Fig. 1 1 . Trapeza, bucătăria şi baia de pe latura sud. Plan şi secţiune longitudinală ( A - A.) Releveu de Doru Popian şi Daniel Vişan din 1 970 .
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I'ig. 1 2 . Trapeza şi baia de pe la
tura sud . Trei sec ţ i un i transversa.
le ( B - B, C - C şi D - D) . Rele
veu de Doru Popian şi Daniel
Vişan d i n 1 970.

5ECTIU NEA
B - B

5 E.C TI U N EA
c - c

5ECTI U N EA
D - D

Este vorba însă de o eroare , fie strecurată în pisanie, fie a lecturii ei , îngreuiată ,
desigur, ele inscripţia degradată. Î n primul rînd, voievodul Şerban Cantacuzino n u s-a ocupat
în mod deosebit de mănăstirea Cozia. De altfel, acest voievod nu a avut decît un singur fiu
( Gheorghe-Iordache) şi mai multe fete 79 • Să fie o confuzie cu Şerban vel Paharnic, ctitorul
refacerii de la 1705 - 1707 ? D ar nici acest a nu a avut urmasi. Mentiunea lui Ghenadie este însă
verosimilă, dacă avem în vedere „casele" din aripa estică care poartă numele său 80, incendierea mănăstirii din 1 738, care s-a petrecut puţin înainte de urcarea sa pe scaunul egumenesc ,
precum şi rolul său la înălţarea bisericii schitului Stănişoara.
Acestei faze de construcţie de la mij locul secolului al XVIII-lea, care a cunoscut şi
lucrări de sculptură (din care făcea parte şi inscripţia găsită de Gr. Tocilescu) , îi aparţin şi
ancadramentul de fereastră .de la pronaosul bisericii mari (dinspre est) 81 , precum şi prelungirile
din partea inferioară a ancadramentelor de ferestre ale naosului 8 2 , deosebite ca ornamentaţie
şi factură atît de ancadramentele de ferestre din secolul al XIV,-lea, cît şi de cel din epoca
brîncovenească de la pronaos (dinspre vest) 8 3 • Î ntr-adevăr, o dată cu lucrările de sculptură
ce s-au executat în faza 1 707, cînd s-au construit pridvorul bisericii mari şi aripa nordică a
incintei, între „casele lui I oan Hurezeanu" şi cele „ ale lui Samoil " , inclusiv actualul foişor
nordic 84 , s-a practicat şi o fereastră în partea de vest a pronaosului bisericii mari. Motivul
'

7 9 C. C. Giurescu, Istoria românilor, vol. I I I , partea
întîi, Bucureşti,
80

V e zi ,

81

Vezi

mai

N.

1 942, p. 1 68 .
departe, p. 1 23 .
Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . ,
.

.

I I I , p i . CCCXXV, fig. 5 1 2 . Zugrăveala din glaful acestei

'

ferestre este mai nouă decît cea a ferestrei alăturate
(vestice) a pronaosului.
8 2 Ibidem, p i . CCC X X I I , fig. 505 şi 506 ; p i . CCCXXIII,
f i g. 507 şi 508 ; p i . CCCXXIV, fig. 509 şi 5 1 0 .
8 3 Ibidem.
pi . CCCXXV, fig. 5 1 1 .
84
V e zi , mai departe. p . 1 30.
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ornamental vegetal al acestei ferestre, lucrat în relief, ne apare foarte asemănător cu cel pe
care îl găsim la portalul bisericii bolniţei mănăstirii H urezi 85• Este posibil ca la Hurezi şi Cozia
să fi lucrat aceeaşi echipă de meşteri, care au sculptat o serie de elemente decorative comune,
aşa cum vom vedea, sau că meşterii refacerii din 1 707 de la Cozia au reprodus cu fidelitate
ornamente de la H urezi.
Î n faza de la mijlocul secolului al XVII I-lea, cînd s-a adăugat o nouă fereastră pronao
sului bisericii mari (în partea estică) şi s-au lărgit ferestrele existente (cea din faza brîncove
nească, la care ne-am referit mai sus, se află la acelaşi nivel cu cele din secolul al XI V-lea 8 6,
ceea ce vădeşte anterioritatea ei) , s-au imitat ornamentele vegetale mari ale portalului lucrat
la 1 707. Dar factura trădează o epocă mai tîrzie, motivele sînt mai dezlînate şi neglij ent lucrate.
N. Ghica-Budeşti, care a sesizat această evidentă deosebire de compoziţie şi factură (la motive
asemănătoare) , a arătat că „pe la sfîrşitul veacului al XVI I I-lea au fost făcute pare-se impor
tante lucrări : la biserică lungimea ferestrelor în j os şi tăierea brîului de piatră . . . Tot atunci
s-au restaurat chiliile de pe latura sud şi s-a refăcut foişorul cu scară de pe această latură
sud" 8 7• Î n prezent, cînd, datorită catagrafiei din 1809, cunoaştem lucrările de la sfîrşitul seco
lului al XVI II-lea şi începutul celui următor, ştim că adaosurile respective nu puteau aparţine
acestei epoci, ci uneia anterioare.
Conchidem, prin urmare, că în faza de construcţie de la mijlocul secolului al XVII I-lea
cînd s-au lărgit ferestrele naosului de la biserică şi s-a făcut un nou ancadrament la pronaos
(lîngă cel lucrat în 1 707) , s-au realizat şi galeriile cu arcuri aplatisate, precum şi foişorul din
aripa sudică .

„Casele arhiereşt i "
Corpul d e clădiri denumit în catagrafia din 1809 „casele arhiereşti " s e află î n partea
estică a aripii sudice, între „casele egumeneşti" şi cele „domneşti" , între ultima chilie estică
şi sala din dreptul foişorului de la Olt. Aşa cum am arătat mai sus, ele depăşesc înspre sud
linia zidului de incintă, lăsînd din primul moment impresia unor adăugiri la complexul central.
Î nsăşi înscrierea lor în spaţiu este diferită faţă de corpul de clădiri pe care l-am st udiat în
capitolul precedent : aici avem un etaj şi pivniţe adînci înspre vest şi beciuri înspre est. Î n
sfîrşit, un frumos şi cunoscut paraclis se leagă funcţional de încăperile alăturate, permiţîndu-ne
unele deducţii arhitecturale şi de cronologie.
Bisericuţa paraclisului, care prezintă, la exterior, un decor de firide înalte şi fîşii alter
native de cărămidă aparentă şi tencuială (fig. 16 şi 23) , are un plan treflat, fiind compusă
dintr-un naos (cu o fereastră în ax şi două ferestre laterale) şi un pronaos (cu boltă transver
sală, luminat de o fereastră sudică) , corespunzînd atît cu sala „caselor domneşti" , cît şi cu cea
a „caselor egumeneşti". Pisania de piatră, care astupa pînă la recenta restaurare firida icoanei
de hram de la uşa nordică şi care a fost mutată la locul iniţial, deasupra uşii vestice, mărtu
riseşte rîvna egum e nului Amfilohie : „ . . . Eu egumenul ieromonah Amfilohie cu pohtă am pohtit
şi am înălţat acest cinstit hram al Adormirii . . . în zilele lui Io Mihnea voievod şi pe vremea
sfinţitului mitropolit chir Serafim, la anul 7092" ( 1583 - 1584) 8 8 •
A vînd cele două uşi către nord şi către vest , este firesc să presupunem că încă în acea
epocă şi foarte probabil cu acel prilej complexul monastic s-a înălţat cu etaj . Acest fapt este
86

Vezi N . Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . . ,
partea a patra, pi . VIII, fig. 1 5 .
8 8 Idem,
Evoluţia arhitecturii . . . , partea întîi . . . ,
pi. XXV - XXVI, fig. 6 1 .
.
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f i resc dacă ne gî ndim la bogatel e ven i turi a l e mănăst i r ii din a doua j umătate a seco l ul ui al
XVI-lea, precum şi la prestigiul său, egumenii Coziei devenind episcopi şi chiar mitropoliţi,
cum s-a întîmplat cu Eftimie (mitropolit în anii 1594 - 1602) 89, predecesorul lui Amfilohie.
Oricum , aşa cum nivelul parterului şi al pivniţei vădesc două faze diferite de construc
ţie, una contemporană cu paraclisul, alta mai tîrzie, tot astfel şi etajul prezintă încăperi care
dăinuiesc din vremea construcţiei bisericuţei, iar altele care au apărut ulterior. De fapt, însăşi
poziţia celor două mari încăperi cu bolţi de intersecţie şi lunete, cea vestică lipită de linia
zidului de incintă, cea estică la oarecare distanţă, deşi legată de prima printr-o uşă, vădeşte
că o construcţie anterioară a determinat amplasarea ei mai la sud decît prima.
Este firesc , aşadar, ca să considerăm sala care se află în faţa uşii vestice a paraclisu
lui aparţinînd fazei de construcţie Amfilohie. De fapt această sală prezenta către sud o chilie
-- pe care o menţionează catagrafiile, după cum vom vedea - , aşa cum ne indică şi uşa para
clisului situată la j umătatea distanţei rămase.
De la această chilie ni s-a păstrat o fereastră, adăugată după ce zidul ei sudic a fost
mascat de noua încăpere (spaţioasă, cu bolţi de intersecţie) , fiind astfel lipsită de lumină.
Atunci de-abia s-a deschis o fereastră la extremitatea sudică a zidului estic al încăperii, teşin
du-se la exterior zidul vecin sudic al pronaosului paraclisului. Zidul dintre chilie şi sală a fost
dărîmat (pornirea lui se mai cunoaşte la vest) şi în schimb s-a adăugat un zid nou, care nu
există în releveul Haret Andreescu de prin 1925 90 , în continuarea celui care desparte cele două
încăperi mari, pentru a se realiza încă o chilie.
La primul nivel, descoperit la restaurarea din 1958, un beci (fig. 13 şi 1 4) , care înain
tează exact pînă în dreptul zidului dărîmat, ne vădeşte că el a fost construit anterior chiliei
de lingă sala din epoca lui Amfilohie. Dimensiuni ale cărămizilor sale (0,28-0,29 m X 0, 1 4m X
X 0,045 m) . identice cu cele din pivniţa estică din vremea lui Mircea cel Bătrîn, confirmă că
el datează din secolul al XIV-lea. Putem afirma, prin urmare, că o dată cu paraclisul s-au
construit o sală cu arcade înspre nord şi o mică chilie alăturată.
Alte patru beciuri (fig. 17, 18 şi 1 9) pot fi constatate în prezent sub paraclis, două
dintre ele descoperite, ca şi cel de la vest, de recenta restaurare din 1958 91• Beciul de sub
pronaosul paraclisului (fig. 18 şi 19) , care serveşte de culoar de trecere afară din incintă, sus
ţine cu bolta sa pardoseala acestuia. Sub naos, două beciuri (fig. 1 7 şi 18) , care eran comuni
cante, au fost despărţite de un zid nord-sud, probabil pentru consolidarea arcului de susţinere .
(Prezenta fereastră dinspre Olt practicată pe la 1802 - 1803 ridică problema dacă aici nu s-a
amenaj at o ascunzătoare mai vech e.) Beciul vestic, în legătură cu culoarul de trecere, are înspre
sud o fereastră îngustă cît un meterez . Un al treilea beci, o ascunzătoare, corespunde cu încă
perea de la parter a, „caselor domneşti" şi, printr-o spărtură recentă, cu beciul vecin. Conside
rînd atît planul, cît şi aspectul primului nivel deasupra căruia se află zidit paraclisul, vom
avansa unele observaţii :
I ) Cele trei beciuri de sub naosul paraclisului au fost realizate în mod artificial, prin
ridicarea a două ziduri succesive. Iniţial a existat o încăpere pătrată, cu latura exterioară de
5,50 m, care a fost împărţită în două printr-un zid longitudinal, realizîndu-se astfel un beci
lung şi o ascunzătoare. Î n noul zid se sprij ină capetele nordice ale arcurilor care susţin par
doseala naosului . Este evident deci că aceasHi împărţire a fost făcută cu prilej ul zidirii paracli
sului, adică în 1583 - 1 584. Ulterior, după ce beciul longitudinal a primit o fereastră în ax, în
1802 - 1803, a fost înălţat cel de-al doilea zid despărţitor pentru consolidarea arcului , care sus
ţine naosul bisericuţei, probabil clupă fisurarea zidurilor acesteia după cutremurul menţionat
BD
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în catagrafia din 1839. Prezenţa arcului dublau alăturat zidului despărţitor vădeşte de aseme
nea că acest zid a fost ridicat mai recent . Prin urmare, la origine parterul paraclisului a avut
o încăpere de formă pătrată, în care se pătrundea prin sala cea mare din nord. Ulterior, în
1 583 - 1 584 s-au zidit o serie de ziduri şi arce pentru susţinerea paraclis i:i lui, realizîndu-se beciul
de sub pronaos. Construirea chiliei de la „casele arhiereşti" , alăturată pronaosului, în afara
zidului de incintă a avut loc cu acest prilej .
2) La cele două nivele ale paraclisului constatăm ferestre de trei mări mi. Este evident
că ferestrele naosului şi cea în ax a altarului au fost construite într-o altă epocă decît cea de
la primul nivel, pe latura sudică, cu aspect de meterez (fig. 1 8) , asemăn ătoare celor de la
pivniţa „caselor domneşti " , care, aşa cum vom vedea mai departe, aparţin de asemenea edificiu
lui originar. Î ntr-o a treia fază de construcţie, cea din 1802- 1803, s-au lărgit fereastra de est
a primului nivel (din partea superioară a zidului) , precum şi fereastra sudică a pronaosului.
Consideraţiile de mai sus ne duc la concluzia că iniţial a existat în acest unghi un
turn de colţ căruia i s-a dărîmat nivelul superior şi i s-a modificat şi planul nivelului inferior,
pentru a se zidi un paraclis. Acest paraclis se lega înspre vest de o serie de co,nstrucţii din
care s-au m ai păstrat o sală şi o chilie, al cărei zid nordic a fost dărîmat în a doua j umătate
a secolului al XIX-lea.
Catagrafia din 1809 arată că în anul acela paraclisul era „vechi şi nu slujeşte în el ,
hramul Adormirii Maicii Domnului, cu două ferestre, una la altar şi alta la grădină < la sud.
- P. C . > cu tinda dinainte-i şi cu o fereastră scoasă, iar în grădină < la sud. - P.C. > cu două
mi1loace de h ier, iar zugrăveala stricată peste tot de ploaie şi alocurea nici tencuit . Deasupra
u şn care este scoasă în pălimar pisanie de piatră" 92 •
92 B.
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Evident că încăperile numite în 1809 „arhiereşti" aveau alt aspect la sfîrşitul secolului
al XVI-lea. Aşa cum am arătat mai sus, într-o fază de construcţie mai tîrzie, această porţiune
de est a laturii sudice, cuprinsă între extremitatea estică a şirului de chilii şi sala din faţa
uşii de vest a paraclisului, a fost modificată structural . Î n primul rînd nu s-a mai respectat
delimitarea originară a incintei, proiectîndu-se două mari încăperi, a căror lăţime (5,05 m) se
adăuga celei a chiliilor alăturate (3,30 m) (dar zidul de incintă fusese depăşit anterior, de chilia
situată la vestul pronaosului paraclisului, deasupra unui adaos la beciul din vremea lui Mircea
cel Bătrîn) .
Dar pentru temeliile acestor două mari încăperi, destinate arhiereilor, au trebuit să
fie dărîmate şi construcţiile de pe latura existentă, astfel încît la primul nivel să se realizeze
un gang descendent pentru accesul la pivniţe, iar la c el de-al doilea cîteva mici încăperi legate
de noile construcţii. Nu ştim care era conformaţia etajului, în porţiunea la care ne referim,
la data acestor importante transformări, deoarece el a fost considerabil modificat. Putem doar
constata că, la etaj , faţada nordică a „caselor arhiereşti " este mai retrasă decît cea a chilii
lor, prezentînd la întîlnirea lor un vizibil decroş.
Prin urmare, casele propriu-zis „arhiereşti", cele două mari încăperi situate la sud de
zidul de incintă şi camerele mai mici din faţa lor s-au construit la un interval apreciabil, după
înălţarea cu încă un nivel a aripei sudice. Ele ne permit să deducem că întregul etaj de pe
latura sudică a fost înălţat peste parterul care dăinuia din vremea lui Mircea cel Bătrîn, de
către egumenul Amfilohie, la sfîrşitul secolului al XVI-lea. Ulterior, cînd s-au zidit încăperile
„arhiereşti", în epoca brîncovenească, s-au boltit în stuc şi cele două camere mari („pentru
oamenii egumenului") , precum şi mica chilie din apartamentul denumit „casele egumeneşti" .
Î n prezent constatăm la sudul sălii din vestul paraclisului - de fapt la sudul chiliei al
cărei zid n ordic a fost dărîmat - o încăpere de 4,55 m x 5,45 m, cu două ferestre în zidul
sudic, cu o uşă înspre nord - care corespundea cu fosta chilie - şi cu alta prin care se poate
trece în încăperea alăturată. De mari dimensiuni (6,33 m X 5,05 m) , aceasta din urmă prezintă
tot două ferestre înspre sud şi o uşă care dă într-un mic vestibul, de unde se trece în galerie.
Ambele încăpen, decorate cu boltiri cu intersecţii şi lunete, se disting prin dimensiunile lor, cît
şi prin lucrările de stucatorie îngrij it executate. Un alt vestibul, situat la vest de cel pe care
l-am menţionat mai sus, a fost anterior o chilie, legată cu un grup sanitar cu două ferestre.
După 1925
releveul Haret Andreescu din acest an nu o consemnează - s-a mai
obţinut o cameră mică, legată atît de sala situată la vest de paraclis, cît şi de vestibulul care
duce către marea încăpere vestică.
Î n faţa acestor încăperi se continuă galeria care trece şi prin faţa chiliilor vestice, cu
un traseu uşor deviat către sud-est, urrnîn d linia în retragere a faţadei pe care am amintit-o
mai sus. Accesul la încăperile „arhiereşti" se face printr-un foişor (fig. 8) , în care elemente
de decoraţie tradiţională (arc semicircular festonat) se amestecă cu altele neoclasice, construit,
ca şi scurtul portic de lîngă foişorul din partea de vest a laturii sudice, în 1895.
Catagrafia din 1 809 descrie astfel „casele arhiereşti" : „O casă mare < este vorba de marea
încăpere estică.
P.C. > boltită, lucrat tavan în ştocatorii şi pereţii i sobă, cu patr u ferestre cu
cercevele i sticle peste tot < probabil că două ferestre, aflate în zidul estic, au fost plombate între
timp.
P.C. > cu două paturi îmbrăcate cu terpet însă la un pat şase perne umplute cu paie, cu
macatul lor, în alt pat cu trei perne asemenea umplute şi cu macat , pardosite cu cărămidă . . . şi
în dreptu-i cămară mică < cea al cărei zid nordic a fost dărîmat . - P.C. > cu o fereastră < fereastră
cu cercevele originare din 1802-- 1803 descoperită la recenta restaurare, lîngă extremitatea vestică
a ziduim de sud a paraclisului .
P.C. > şi cu uşă . . . o chilie < încăperea mare de la vest, care era
locuită.
P.C. > iar boltită, cu două ferestre scoase în grădină < înspre sud.
P.C. > . . . cu două
uşi . . . < una care corespunde cu încăperea mare de la est, cealaltă cu vestibulul.
P.C. > . O
-

-

-

-

-

-

-
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Fig. 1 6. Colţul sud-est al mănăstirii (parterul fostului turn, paraclisul l u i Amfilohie
şi foişorul) . Fotografie de prin 1 930.

chilie dinaint e a acestei în tindă < actualul vestibul al grupului sanitar.
P.C. > şi umblătoarea
P.C. > care chilie are sobă, pardosită cu cărămidă,
în dreptu-i < legată de chilie ca şi în prezent.
cu uşă de tei . . . şi cu o fereastră scoasă în curte . . . Rîndul acestor chilii ce să începe de la casele
igumeneşti şi pînă dinaintea paraclisului are pălimar < galerie.
P . C . > în stîlpi de zid, groşi,
pardosită peste tot cu cărămidă, la care pălimar şi în dreptul paraclisului iaste scară de lemn cu
foişoraş mic, în patru stîlpi de lemn" 9 3 .
Catagrafia din 1 839 denumeşte aceste case „igumeneşti" , deoarece în acel a n s e mutase în
ele stăreţia. Starea lor era aceeaşi : „De la acestea să începe odăile ce să zic igumeneşti, i a r din
vechime arhiereşti şi care sînt trei odăi cu două cămăruţe şi două săliţe, cu şapte ferestre vechi . . .
pardoselile la odăi şi săliţe cu scînduri vechi cîrpite iar cealaltă odaie şi săliţă cărămizi .v echi . . .
tavanul la două odăi cu boltă , iar la una cu var, tăvănită, sobele în stîlpi , vechi şi stricate, paturile
proaste, numai unul ce în chip dă nemţeşti, pă dinaintea acestora galerie pitulată în chip dă stîlpi
dă zid, pardosită cu cărămidă şi podită cu scînduri de brad iar scara de lemn proastă de ţară pe
unde se coboară în curte . . . " 94 •
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î n partea inferioară a „caselor arhiereşti " , un gang descendent cu trepte, pri n care se
pătrunde în pivniţă (fig . 13, 1 4 şi 15), este susţinut de arcuri dublouri şi de două picioare de zid
pe care se sprij ină zidul nordic al cămăruţelor din faţa celor mari. Pivniţa propriu-zisă însumează
trei încăperi ; una. de mij loc, boltită în plin cintru, pe unde pătrundem într-alta vestică, cu acelaşi
fel de boltire (ambele sub marea încăpere vestică) , şi într-alta estică (aceasta din urmă sub marea
încăpere estică) , întărită cu un arc dublou.
Pentru datarea acestor pivniţe şi a construcţiilor aflate deasupra lor reţinem faptul că
tehnica zidăriei este cea frecventă din secolul al XVI I-lea înainte, cu bolovani în casete de cără
midă ; firidele (una în pivniţa mediană şi alte patru în cea estică) prezintă arhivolte festonate
(fig . 28) . Boltirile cu intersecţii şi lunete duc de asemenea către începutul secolului al XVI II-iea,
către epoca brîncovenească. Considerarea n ivelului pivniţelor arată clar că edificiul anterior nu
depăşea zidul originar de incintă, cu excepţia chiliei situate lingă sala de la vestul paraclisului,
fapt care ne permite să bănuim că şi „foişorul" dinspre Olt al caselor domneşti - care iese de ase
menea din linia zidului de incintă - datează tot din epoca Amfilohie.
Catagrafia din 1809 înregistrează „o pivniţă subt casele arhiereşti boltită cu tindă dinainte
< gangul de acces.
P . C . > şi cu un beci alăturea, care iaste sărăria < beciul din vremea lui Mircea
cel Bătrîn, a cărui uşă a fost zidită în secolul al XIX-lea, descoperit la restaurarea din 1958.
- P.C. > cu două uşi în patru canaturi . . . două beciuri subt paraclisul Adormirii, pustii , cu cite o
fereastră mică de zid . . . 95" . Deducem că actualul culoar de trecere de sub pronaosul paraclisului
nu se afla deschis înspre sud, fără a putea preciza dacă în locul uşii din prezent se afla o fereastră.
Boltirile celor două mari încăperi ne duc către epoca brîncovenească, cum au observat o
serie de cercetători. Unele consideraţii de ordin istoric vin să confirme această presupunere, care
leagă în timp această parte a laturii sudice de latura nordică, construită de asemenea, după cum
vom vedea în 1705 - 1707.
Pisania sculptată care se află deasupra portalului din pridvorul bisericii mari, lucrat în
1707, arată că înfrumuseţarea din acest an s-a petrecut „în zilele luminatului domn Constantin
Brîncoveanu Basarab voievod, fiind mitropolit al Ţării Româneşti kir Theodosie şi ostenitor kir
Antim Episcopul de Rîmnic . . . în egumenia preacuviosului kir Mihail"96•
Acest „ Kir Antim" nu este altcineva decît Antim Ivireanu, luminoasa faţă bisericească de
la începutul secolului al XVIII-iea şi ctitorul mănăstirii cu acelaşi nume din Bucureşti , care a
j ucat un rol şi în refacerea mănăstirii Cozia din 1 707, după cunt glăsuieşte pisama. La 28 ianuarie
1708, Antim va fi ridicat la rangul de mitropolit 97• Este firesc, aşadar, să considerăm că şi „casele
arhiereşti " au fost înălţate pentru Antim I vireanu, care va fi revenit în liniştea Coziei în timpul
bogatei sale activităţi mitropolita.ne. Î ncăperile rămîn cu această funcţie şi în 1812, cînd în para
clisul lui Amfilohie este zugrăvit chipul mitropolitului Ignatie 9 8 (5 mai 1810
10 august
1812) . Dar în 1839 catagrafia din acest an ne informează că egumenia se mutase în încăperile
„ foste arhiereşti" 99.
-

-

-

LATURA ESTICĂ
Latura estică, dispusă pe malul Oltului, însumează la etaj încăperea mare de lingă biseri
cuţa de paraclis a lui Amfilohie, cea alăturată, numită „foişorul lui Mircea", apoi un şir de chilii
pe galerie, care se termină înspre nord cu „casele H urezeanului" . La parter, intrarea către marea
97 N . Iorga,

96 B .
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Fig. 1 7 . Parterul fostului turn din colţul su d
est al mănăstiri i . Plan şi secţiune (A - A)
(haşuri încrucişate
faza Mircea cel Bătrîn ;
haşuri continui
faza Amfilohie ; haşuri între
rupte
secolul XIX) . Releveu de Doru Popia n
şi Daniel Vişan d i n 1 970.
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Fig. 1 9. Parterul fostulu i turn din colţul
sud-est al mănăstiri i . Planul bolţilor. Releveu
ele Doru Popian ş i Daniel Vişan clin 1 970.
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Fig. 1 8 . Parterul fostului turn din colţul sud-est al mănăstirii. Secţiuni (B- B şi
Releveu de Doru Popian ş i Daniel Vişan din 1 970.
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pivniţă estică desparte cele t rei î nc ăperi ma ri di nspre sud de alte două mari săli înspre nord şi de
cîteva b{.ciuri lungi şi înguste sub casele „ Hurezean ului " .
„ A pa rtamentele" pe c a re l e vom avea în ved<.'re la descriere sînt cele consemnate d e cata
grafii : „casele domneşti" între paraclisul lui Arnfilohie şi „casele lui Ghenadie", compuse din

îndtperile aflate la nord de porţiunea intrării î11 pivniţă (incluzînd la etaj cele două mari încăperi şi
chilia alăturată de pe galerie) . Apoi o serie de vestibule şi chilii - printre care şi „casele lui
Ghenadi e" - între „casele domneşti " şi „casele Hurezeanului" , încheindu-se spre nord cu un
grup sanitar. Î n sfîrşit, „ c asele H urezeanului " , care se găsesc în colţul de nord-est al incintei în
j urul bisericii de paraclis cu hramul Duminica tuturor sfinţilor.

„Casele domneşti "
Grupul de încăperi denumite „domneşti" în catagrafia din 1809 se află la extremitatea
sudică a laturii estice, între paraclisul din colţul sud-estic şi chilia de lingă „casele lui Ghenadie " .
Spre deosebire d e restul complexului monastic, unde găsim numai două niveh„ l a „casele domneşti"
constatăm trei nivele ; un parter, un etaj şi pivniţe. Este de asemenea unicul grup de încăperi în
care comunicarea cu etaj ul se face în prezent prin interior, nu pe la exterior, dar acest mij loc de
legătură aparţine vremurilor mai noi, el nefiind consemnat nici în catagrafia din 1809, nici în cea
din 1839 .
Trebuie subliniat , de asemenea, caracterul „meridional " al acestor încăperi, cu foişor înspre
Olt şi o sală deschisă, cu peretele vestic înlocuit printr-o serie de arcade care continuă galeria
porţiunii nordice a laturii (arcade care în prezent sînt închise cu geamuri, iar una e zidită) . Este
semnificativ faptul că atît uşa de vest a paraclisului lui Amfilohie, cît şi cea de nord aveau înain
tea lor cîte o sală mărginită de arcade, în prezent închise cu geamuri şi o uşă sau zidite. Sala de la
vest (din aripa sudică) , de care ne-am ocupat, avea înspre sud o chilie care ieşea din frontul incintei
sudice, iar cea de la nord (din aripa estică) , incomparabil mai mare şi mai frumoasă, un foişor, de
asemenea situat mai la est decît zidul de incintă estic .
Î n legătură cu denumirea şi funcţia acestor „case", trecute drept „domneşti " în 1 809, vom
remarca faptul că la mijlocul secolului al XVII -lea - deci nu multă vreme după ce ele au fost
înălţate - aici se afla arhondaricul, încăperile pentru oaspeţi, ceea ce ne îndeamnă să credem că
Amfilohie şi-a oprit pentru sine modesta chilie de la vestul paraclisului - după cum glăsuiau canoa
nele cinului său - , construind pentru oaspeţi frumoasele încăperi de la nordul bisericuţei. Este
probabil că arhondaricul, fără destinaţie domnească specială, a devenit al domnului în exclusivitate,
cu prilejul fazei de construcţie de la începutul secolului al XVII I-lea, cînd s-au înălţat şi „casele
arhiereşti" , stăreţia retrăgîndu-se spre vestul aripii, unde se află şi în prezent . Aceste modificări
le vom trata în ultima parte a lucrării, dar trebuie să reţinem că Paul de Alep ara.tă încîntat, în
iunie 1657, că „în partea dinspre răsărit sînt cîteva săli minunate unde se servesc mesele, cu cear
dacuri sau galerii ce domină cu privirea rîul a cărui adîncime, adică distanţă, aici de la vîrful
cW dirilor pînă la albia sa este între 40 sau 50 de ori statura sau înălţimea unui bărbat . . . " . Paul
de Alep mai arată că luau cina „la o oră rr..a i tîrzie în galeria pe care am descris-o < deci în foişor.
- P . C . > , unde eram găzduiţi" 1 00 • Este posibil ca acest arhondaric să fi aparţinut în realitate vo
i evodului - patriarhul putînd fi găzduit în încăperi deosebite - , dar nu avem nici o certitudine
în această privinţă.
Sala cea mare care leagă paraclisul de foişorul de la Olt, afectată în prezent muzeului mănăs
tirii, a fost despărţită de paraclis - pînă la restaurarea din 1 958 - de un zid îngroşat înspre est,
Ioo
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Fig. 20. Vedere latura est înainte de resta:uare.

Fig. 2 1 . Vedere latura est după restaurare.

R�leveu de arh. Rodica Mănciulescu din

1 960.

Releveu de arh. Rodica Mănciulescu din 1 962.

formînd, împreună cu un alt mic zid (care unea. colţul sud-vestic al foişorului cu zidul nordic al
absidei altarului paraclisului, străpuns de o ferestruică) , un fel de spaţiu închis, spre care dădea
fereastra absidei nordice. Î n prezent acest zid desparţitor a fost desfiinţat, pentru a se putea vedea
suprafaţa ornamentată cu j ocul de cărămizi şi porţiuni tencuite al e paraclisului . Desigur că la ori
gin e cele două arcade vestice ale sălii mari nu erau închise cu ferestre şi nici nu a existat zidul sub
ţire de paiantă care, pînă la restaurarea din 1958, despărţea casa scării de restul încăperii. Deoarece
catagrafiile din 1809 şi 1839 nu menţionează în mterior această scară, deducem că ea a fost intro
dusă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ma i de mult comunicarea cu aripa sudică ±ăcîn
du'-se atît prin pronaosul paraclisului, cît şi prin galeria acestei aripi (ca şi în prezent) , iar cu cea
estică plin galeria din această parte.
Foişorul scos deasupra Oltului - numit impropriu „al lui Mircea" - numără şapte arcade
cu arcuri în segment de cerc, mai arhaice decît cele aplatisate, ale galeriilor, tăvănit cu var. Este
evident că arcadele foişorului, ca şi ale sălii din faţă au fost la origine deschise ; în prezent ele sînt
aşa cum menţionează catagrafia din 1809
în această
însă închise cu ferestre. Î n anul 1802
parte a mănăstirii se aflau „casele domneşti " . Deasupra uşii de intrare în foişor, pe peretele estic,
se văd zugrăvite laolaltă stemele Ţării Româneşti şi Moldovei, descoperite de N. Iorga 101 , care citise,
prin urmare, catagrafia din 1809, unde ele sînt menţionate, sub o altă stemă mai recerită. Stema
aparţine domnitorului Mihai Şuţu ( 1 783 - 1786 ; 179 1 -- 1793 ; 180 1 - 1802) , în timpul celei de a
-
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t reia dom nii cînd s-a efec t u a t

restaurarea „caselor domneşti" ; aceeaşi stemă poate fi văzută , în
aceea şi alcătuire, pe un sigiliu păstr at la Arh ivele statului 10 2 .

Foişorul de c are ne ocupăm ridică o serie de probleme, în primul rînd în legătură
cu originea sa . A fost el transpus din ail1i tectur a populară autohtonă sau are o altă provenienţă ,
d e pildă grecească ? S ă nu uităm că Amfilohie era u n egumen grec şi că l a muntele Athos sînt

Fig. 22 . Latura est (către nord) văzută din incintă. Clişeu C . M . I . de prin 1 930.

frecvente balcoanele cu arcade, pe console sau temelii, situate înspre rîpele săJba tice 1 0 3 • Tot
pentru originea sa sudică ar pleda şi sala deschisă pe stîlpi, alăturâ.tă, dar deocamdată n u
putem avansa nici o ipoteză î n această privinţă. Constatăm l a construcţiile civile contemporane,
ca, de pildă, la palatul lui Petru Cercel de la Tîrgovişte, foişoare asemănătoare 1 04•
Catagrafia din 1809 descrie astfel încăperile foişorului şi ale sălii alăturate : „ Un foişor
scos asupra Oltului cu şapte obloane ce să deschid în două părţi fieşcare cu cîte patru canaturi
de tei şi cîte două hiară care se închid înlăuntru, tăvănite cu şindrilă de brad trasă în ulucă,
pardosit cu scînduri de stej ar, cu două patun, cu aşternuturi şi perne, însă la un pat şase perne
umplute cu pae şi un macat asemenea . . . în alt pat , patru perne umplu te iarăşi cu pae . . .
cu u să de tei în două canaturi . . . deasupra usii
, înlăuntru zugrăvit stăpînirea Tării Rornân esti
J

'

1 0 2 C onst. Moisil, Stema României, în Boabe de griu;
II ( 1 93 1 ) , nr. 2, fig. 42, p. 79.
i o s G. Balş, Notiţă despre arhitectura Sjîntului Munte,

în

J

B . C. M . I „ VI ( 1 9 1 3) , passim.

Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, II,
p. 4 18.
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şi a Moldovei, care foişor numai meremetisi t, precum se vede, de epitropii prin arhimandritul
Theodosie la < 1> 802, are dinainte-i sală mare, în stîlpi de zid groşi , pardosită cu cărămidă,
" 105 •
tăvănită, precum şi foişorul tot de epitropii .
Reproducem şi descrierea din cat agrafia scrisă în 1839 pentru pitorescul decorului : „De
la uşa paraclisului să face o sală în patru col ţuri cu un alăturea foişor dă zi.d dă spre Olt cu
.

.

F i g . 2 3 . Latura e s t văzută dinspre Olt. Clişeu C.M. I . d e prin 1 930.

obloane, cu uşa rn două canate văpsite albastru şi cu broască galbenă, pardosit dă scînduri,
veche dă tot, cu două paturi proaste şi o laviţă . . . pă care paturi este cîte un chip de mindir . . .
. . . cu lină şi nouă perne asemenea feţele şi macat dă postav prost negru cu ciucuri albi, vechi
şi ponosite de tot, iar podeaua foişorului, uluca dă fag " 106 •
La nord de sala ce se află în faţa foişorului de la Olt, de-a lungul galeriei deschise care
începe de aici (după ce o arcadă zidită, unde se · află în prezent, la exterior, icoana hramului
bisericii, primeşte zidul nordic al acestei săli) , se află o altă încăpere mare (reprodusă ca atare
de releveul Haret Andreescu de prin 1925) . De fapt, încăperea aparţine vremilor mai noi , deoarece
zidul ei sudic, pe care se sprij ină scara, înfundă arcada faţadei şi, prin urmare, îi este ulterior
acesteia., iar cel nordic apare legat de un şir de chilii care ocupă numai j umătate din lăţimea
laturţi. Acestei încăperi îi corespund la nivelul parterului cele două încăperi ale muzeului unde
se păstrează icoanele (cea nordică deasupra gangului de intrare la pivniţă) , o săliţă, precum
şi prima travee sudică a sălii din mijlocul laturii, pe care recenta restaurare a împărţit-o în trei
106
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chilii şi un vesti bul. Marea încăpere de la etaj de care ne ocupăm a fost împărţită diferit în
vremurile din urmă. Astfel, în releveul Haret Andreescu de pe la 1925 nu găsim indicaţiile vreu
nor despărţituri, dar în cel al R. Măncinlescu din 1960 constatăm mai multe ziduri de paiantă
care îl în.part în patru încăperi.
O lămurire asupra utilizării acestui spaţiu ne dă catagrafia din 1809, care arată că aici
se aflau „două case ce se zic dom neşti cu uşi proaste . . . cu sobe, cu paturi, şi pardosite cu cără
. O cămară lingă
midă, la. una cu două ferestre, cu geamuri, şi alta cu o fereastră asemenea
casele domneşti, cu o fereastră fărîmată, cu uşă de tei, proastă . . . Are şi umblătoare cu sălişoară ,
din care sălişoară intri în casele domneşti . . . " . Mai departe cat agrafia adaugă . . . Pe dinaintea
acestor chilii < este vorba de clâliile care o unesc de „casele Hurezeanului" .
P . C . > sală mare
ce să începe de la cămară de lingă casele domneşti, pînă în casele Hurezeanului, pardosită cu
cărămidă, în stîlpi groşi de zid, meremetisite de arhimandritul Theodosie la leat < 17 > 93" io; .
Iar cata gra.fia din 1839 menţionează : „Da dreapta cum ieşi din foişor sînt două odăi
mici, proaste, taYanul vechi şi stricat, dă var, pardoseala veche cu scînduri proaste, patru ferestre
proaste, cu cîte patru ochiuri ' . . . Două sobe în chip de stîlpi vechi, crăpate . . . alături cu
aceasta se face plimbătoarea şi alte patru odăi . . . pă dinaintea acestora, galerie în chip dă stîlpi
pitulaţi dă zid pînă la un loc mai îngustă, iar mai încolo lărguţă, pardosită cu cărămidă veche
şi stricată pă alocurea, podită cu uluce dă fag
. " 1os .
Cele patru ferestre estice, care apar într-o fotografie a lui Alex. Antoniu d.m 1907 109, vor fi
ulterior astupate parţial (releveul Haret Andreescu de prin 1 925 surprinde două ferestre) sau în
întregime (fotografie de V. Drăghiceanu din 1 933) 11 0 , dar redeschise în prezent . Din menţiunile
celor două fotografii deducem că în 1809 „casele domneşti" se ridicau pe zidurile pe care le prezintă
şi astăzi primul nivel al porţiunii respective : deasupra celor două camere care ţin în prezent de
muzeu (la nord de sala
vestibul unde se află şi scările care duc la etaj ) se găseau pe toată lăţimea
aripii estice, cele două încăperi „ domneşti ", avînd alături o „plimbătoare" continuată cu o săliţă
transversală , pe unde se intra dinspre nord în „casele domneşti" . „Plimbătoarea" şi săliţa cor es
pundeau încăperii subţiri şi lungi de la parter, situate între gîrliciul pivni ţei şi traveea sudică a sălii
dinspre sud de pe această aripă (în prezent folosită ca chilie) (tig. 29) . Deasupra acestei travei,
„case:le domneşti" îşi aveau cămara, dar nu pe toată lăţimea aripii estice, deoarece din dreptul
cămării începea galena deschisă , care se continua pînă la „ casele Hurezeanului" . Aşadar, la parter,
constatărn două încăperi diferite care fac parte din muzeu , cea mai mare înspre sud, cu două
ferestre, cealaltă spre nord, cu o singură fereastră (sub aceasta din urmă se află gangul descendent
la pivniţă) . Urmau săliţa îngustă, cu o uşă şi o fen·astră, deasupra căreia se situa „ umblătoarea" ,
apoi traveea de sud a încăperii mari din mijlocul laturii estice (fig. 29) , cu un arc longitudinal,
care ne arată suportul zidului ce despărţea odinioară „cămara" de la nivelul superior de galeria
deschisă din faţa ei.
.

.

„

-

.

.

-·

Asemănarea arcadelor de la galeria estică cu cele ale galeriei sudice ne perrnite să declucem
că ele se inserează în aceeaşi fază de construcţie din secolul al XVI-iea, foarte probabil din vremea
lui Amfilohie, cînd încăperile aveau funcţia de arhondaric, şi că au fost refăcute în j urul anului
1 750.
Descrierea lui Paul de Alep care afirmă că „în partea de est există cîteva încăperi, unde sînt
servite mesele, cu balcoane sau galerii privind deasupra rîului . . . " (cu referinţă, desigur, la sala
101
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Drăghiceanu, Monumentele Olteniei, fig.

21,

situată între foişorul lui Mircea şi paraclis) şi unde, aşa cum arată. mai departe, „au fost găzduiţi" lll ,
ne îndeamnă să credem că aici se afla încă de la sfîrşitul secolului al X VI-lea arh ondaricul, devenit
ulterior, cum este firesc, „casă domnească " .
Celelalte două încăperi d e ] a nivelul parterului (în completarea celor pe care le-am descris
mai sus pentru a explica prefacerile de la etaj ) şi care aparţin în prezent de asemenea muzeului
mănăstirii sînt sala-vestibul a muzeului, de unde porneşte scara de acces la etaj , şi o cameră sub
foişorul dinspre Olt. Prima prezintă înspre vest uşa de intrare în m uzeu şi o fereastră, înspre sud
o uşă la culoarul de trecere de sub pronaosul paraclisului şi o uşă în ascunzătoarea nordică de sub
paraclis, înspre est o uşă în camera de lîngă Olt, iar înspre nord în camera unde sînt expuse icoa
nele. Spre deosebire de tăvănirea simplă. a sălii-vestibul, cea a încăperii dinspre Olt are o boltă în
semicilindru, cu lunete în dreptul uşii şi al celor trei ferestre. Catagrafia din 1809 descrie „un beci
sub foişorul despre Olt cu trei ferestre stricate şi pustiu, cu o sală mare dinainte < sala-vestibul.
P . C . > , una chilie mare cu cămara ei < cele două încăperi alăturate ale m11zeului, spre nord.
P. C . > , care este chelăria < cămară, sub care se află pivniţa.
P . C . > cea. veche, cu trei ferestre,
11
2
însă două afară spre Olt şi una în mănăstire " • Aceleaşj ferestre subzistă şi în prezent.
Cel de-al treilea nivel al porţiunii din complexul monastic de care ne ocupăm, cel inferior,
este compus dintr-un gang descendent, pe care l-am menţionat mai sus, dintr-o pivniţă mare,
împărţită în două travee (despărţite printr-un arc dublou) care corespund celor două încăperi
(sala-vestibul şi cea alăturată) de la parter şi, în sfîrşit, o pivniţă adăugată mai tîrziu, după cum
vădesc înseşi zidurile neţesute organic cu cele anterioare, sub parterul foişorului de la Olt („al lui
Mircea") .
-

-

-

O sumară cercetare a arcadei de acces din pivniţa construită în vremea lui Mircea cel
Bătrîn în cea alăturată (din timpul lui Amfilohie) vădeşte că aceasta a fost practicată dintr-un
fost meterez, care făcea pandant celui actu al dinspre nord (fig. 25) . Cîteva cărămizi (de 0,28 m
- 0,29 m x O , 1 4 m x 0,045 m) provenite din desfacerea acestei ferestre-meterez se află încastrate
în zidăria piYniţei din timpul lui Amfilohie.
-

Dimensiunile că rămizilor din pivniţa mare (0,28 - 0,29 m X 0, 1 4 - O, 1 5 m X 0,045 m) ,
identice cu cele de la biserica mare, ne vădesc că pivniţa dăinuieşte din vremea lui Mircea. Aspectul
meterezului dinspre răsărit (fig. 27 /l) , precum şi al ferestrelor dinspre curtea mănăstirii (apus)
(fig. 27 /II) , în parte plombate, dar care lasă să se vadă perfect forma iniţială, sînt extrem de inte
resante. Tehnica zidăriei de bolovani a acestei pivniţe, aspectul meterezului, al ferestrelor, ca şi cel
al nişelor fără arhivolte festonate constituie elemente de comparaţie cu celelalte edificii din vremea
lui Mircea cel Bătrîn, din nefericire destul de puţine. Catagrafia din 1809 menţionează această
„pivni ţă marc, care are vărzăria cea veche boltită, are uşe ClJ. două canaturi, pardosită cu piatră
şi cu scară de lemn, alăturea este şi un beci, care vine al doilea beci < deci al treilea nivel, cel
inferior
P.C. > tot subt foişorul despre Olt" 11 3 .
-

Încăperile între „Casele Domneşti " şi „C asele Hurezeanului "
Peporţiunea dintre „casele domneşti" şi „casele Hurezeanului" găsim în prezent o serie de
chilii şi mici vestibule. Constatăm astiel de la sud că.tre nord, între doi pereţi de zid, un vestibul
şi o chilie, apoi, între pereţii următori , un vestibul median, care desparte două chilii, şi, în sfîrşit ,
lll
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Fig. 24. Pivniţa de pe latura est (haşuri încrucişate
faza Mircea cel Bătrîn ; (haşuri continui
faza Amfilohie) . Releveu de Doru Popian şi Daniel Vişan din 1 970.
Fig. 25. Pivniţa de pe latura est. Secţiuni longitudinale (A - A şi B - B ) . Releveu de Doru Popian şi Daniel Vişan din 1 970.
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la extremitatea laturii estice un grup sanitar. Ca şi la „casele domneşti" , pereţii groşi de zid con
stituie o structură mai veche, în cadrul căreia s-au efectuat diferite modificări. Comparînd zidurile
groase de la etaj cu cele de la parter, constatăm că cele trei mari compartimentări între „casele
domneşti" şi cele „ ale Hurezeanului " corespund celor trei mari încăperi de la parter (cele două
travee nordice ale sălii din mijloc, sala dinspre nord şi beciul ală turat de la extremi tatea laturii) .
Spre deosebire de zidul vestic al „caselor domneşti " , care se rezema pe zidul vestic al încă
perilor de la parter - cu excepţia cămării , cum am arătat - , zidul vestic al chiliilor se sprij ină
pe arcuri mediane, pornite fie din stîlpii din ax ai încăperii, fie din picioarele de zid (desigur, adău
gate) , care înaintează pînă la acest ax. Î n complexul originar - din vremea lui Mircea cel Bătrîn au existat aici două săli apropiate (fig. 29 şi 30) , cam de aceleaşi dimensiuni, cărora li s-au adăugat
în sala din mijloc o serie de ziduri, compartimentînd-o în chilii şi cămări, iar în ·cea dinspre nord o
serie de arce pentru susţinerea suprastructurii şi, mai aproape de zilele noastre, ziduri de paiantă
pentru obţinerea unor chilii.
Desigur, datele păstrate în cele două catagrafii din secolul al XVI I I-iea provin dintr-o
epocă tîrzie, după multe transformări ale clădirilor mănăstireşti. Ele ne apropie însă cu un pas de
realitatea originară. Astfel, catagrafia din 1809 menţionează „o chilie de la casele domneşti la
P.C. > cu o fereastră < probabil deasupra celor două travee deal < înspre munte, înspre nord
de mij loc şi de nord - a. sălii din mijlocul laturii estice. - P.C. > , o chilie alăturea, ce se numeşte
casele lui Ghenadie < probabil deasupra traveei sudice a sălii dinspre nordul laturii estice.
P.C. > ,
d
cu o fereastră spre Olt . . . cu un dulăpior în zi . . . pardosită cu cărămidă şi cu o tindă a. numite
lor case < actualul vestibul situat deasupra traveei de mij loc a sălii dinspre nordul laturii estice.
P. C . >, care are şi uşă . . . o chilie lingă acestea < corespunzînd traveei de nord a sălii nordice. P.C. > cu o fereastră spre Olt . . . pardosit cu cărămidă, are şi cămară < probabil actualul vestibul
alăturat grupului sanitar. - P . C . > . . . o umblătoare lîngă acestea" 114 (actualul grup sanitar) .
Este de reţinut denumirea „casele lui Ghenadie", egumenul menţionat în documente între
29 septembrie 1733 şi 1747 115, care a supravegheat o importantă fază de construcţie în mănăstire.
O pisanie care amintea contribuţia egumenului Ghenadie a fost găsită de Gr. Tocilescu la sfîrşitul
secolului trecut, după cum am arătat mai sus116 • Catagrafia din 1839 menţionează aceeaşi compar
timentare a încăperilor, cu deosebir ea că fosta cămară a „caselor domneşti " este transformată în
chilie. Ea pomeneşte astfel. „patru odăi mici, proaste, cu cămările lor, crăpa te din cutremur,
fieşcare cu cîte o fereastră proastă cu cîte patru ochiuri . . . " m .
Î n ceea ce priveşte cele două săli care despart gangul de acces la pivniţă de „casele Hure
zeanului " , ele sînt astfel descrise în 1809 : „Patru chilii la o sală ce sînt două despre Olt şi două
despre mănăstire, cu cîte o fereastră şi uşile lor proaste . . . trei chilii la altă sală tot într-acest rînd,
cu cîte o fereastră, cu cîte o uşă . . . şi cu cămări însă două spre Olt şi una în mănăstire . " m .
Î ntr-adevăr, cele două săli, care la origine prezentau patru stîlpi mediani, au fost împărţite
în felul următor : cea din mijloc a primit trei arce longitudinale, şi două ziduri, care unesc aceşti
stîlpi cu cei laterali, realizîndu-se astfel o săliţă la mijloc şi patru încăperi laterale. Săliţa are o
fereastră înspre Olt şi uşa înspre mănăstire ; cele două chilii estice au ferestrele spre Olt, iar cele
vestice înspre mănăstire.
Dispoziţia chiilor amenaj ate în sala din nord a fost diferită. Î n primul rînd aici nu au fost
înălţate ziduri de cărămidă între travee, ci numai de pa iantă, în prezent dispărute. Fotografiile
anterioare restaurării din 1958 119 (fig. 2 1 ) ne arată, în afară de uşa din mij loc a zidului vestic, o
alta înspre sud, încît deducem că chiliile dinspre mănăstire erau cea din mij loc şi cea sudică.
-

-

-

.

lU

B.

11 6

Vezi nota 23.
ne Vezi p . 92.
117

F.

.

11e B .
119 Fotografii din fototeca C. S.C. A . S „ Direcţia monu
mentelor istorice.
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Fig. 26. Pivniţa de pe latura est. Secţiuni

transversale

(C - C şi D - D ) . Releveu de Doru Popian şi Daniel
Vişan din 1 970.
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Fig. 27 . Nişă de la pivniţa de pe latura est (a) (faza
Mircea cel Bătrîn) şi nişă de la pivniţa de pe latura
sud (b) (faza Cantacuzino) . Plan, secţiune şi elevaţie.
Releveu de Doru Popian şi Daniel Vişan.
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„Casele Hur ezeanului "
Grupul de încăperi den umite în catagrafii „casele H urezeanului" se găseşte în colţul de
nord-est al incintei în j urul bisericii de paraclis cu hramul Duminica tuturor sfinţilor, cu o pisanie
în care se aminteşte că „acest sfînt paraclis iaste făcut şi înfrumuseţat de smeritul Ioan arhiman
dritul de H ure7.Î . ca în veci pomenire să aită, mesiţa septembrie 10, leat 721 9" 1 20 ( 1 7 1 0) .
Î n col ţ �1 unde se întîlnesc laturile de est şi de nord se înalţă pe patru stîlpi cilindrici, care
unesc arcuri în semicerc festonate (deosebite atît de arcurile mai vechi din „foişorul lui Mircea " ,
d e l a sfîrşitul secolului a l XVI-lea, cît ş i d e cele mai noi, d e l a mij locul secolului al XVII I -lea, ale
galeriilor) , un elegant foişor (fig. 22) , care a fost „înfundat" la restaurarea din 1895, adică i s-au
zidit golurile pentru a se realiza o nouă încăpere, cu o uşă pe latura vestică, care se poate vedea în
fotografiile mai vechi 1 21• Treptele de piatră, cu un parapet de zid, nu comunică cu foişorul ca de
obicei, c1 cu galeria aripii estice, printr-o uşă, iar din galerie, printr-o altă uşă, se pătrunde în foişor,
încît acesta di:i urmă nu are legătură cu exterioruL Deoarece acest sistem de comunicaţii datează
din faza de refacere a galeriei, nu putem şti care era mij locul iniţial de acces din incintă în foişor.
Foişorul mai prezintă o uşă înspre nord , pe unde se pă trunde într-o săliţă, care numără la rîndu-i
alte trei uşi : cea nordică corespunde cu pronaosul paraclisului, cea estică cu o încăpere spaţioasă
(5, 1 5 m >< 3,75 m) , cu două ferestre înspre Olt şi cu boJ ţi de intersecţie şi lunete, refăcute la res
taurarea clin 1958 şi în sfîrşit, spre vest, cu o cameră, ceva mai mică (4, 1 5 m x 4, 1 2 m) , cu două
ferestre care dau în curtea mănăstirii. Această ultimă cameră este legată de o cămară de aceeaşi
lăţime ca şi pronaosul paraclisului alăturat, cu o fereastră înspre nord. Paraclisului, restaurat
în 1958, i s-au reîntregit tot zidul nordic, precum şi j umătatea nordică din absida altarului şi s-a
înălţat din nou, după canoane brîncoveneşti - deoarece nu s-au găsit elemente de la Yechea turlă
care să permită o reconstituire - , o nouă turlă .
Beciurile „caselor H urezeanului" sînt foarte înguste şi relativ numeroase, corespunzîn d
încăperilor de la etaj , care se sprij ină pe temelii pline, şi nu pe arce . Nivelul parterului capătă în
acest colţ al mănăstirii un aspect diferit de cel pe care l-am constatat la construcţiile precedente,
unde suprastructura construită ulterior nu corespundea planului parterului şi atunci marilor încă
peri de la parter a trebuit să li se adauge picioare de zid şi arce pentru a susţine chiliile de la etaj ,
sau numai arce , atunci cînd chjJiile se limitau la lăţimea stîlpilor mediani din ax.
Printr-o uşiţă practicată la restaurarea din 1958 în zidul vestic al casei foişorului aj ungem
două
inh ări în două beciuri paralele şi înguste. Beciul sudic cu un pilon de susţinere (pe un alt
prin
ax decît cel pe care se înşiruie stîlpii mediani ai celor două mari săli alăturate, ceea ce ne permite
să deducem că beciurile de care ne ocupăm sînt dintr-o fază de construcţie mai nouă) şi cu un
arc, care se afla în dreptul zidului vestic al cămădi de la nivelul superior ; beciul nordic prezintă
un arc mai retras, pe care se sprijină zidul vestic al „plimbătoarei" de la etaj .
Intrarea în beciurile de sub „casele H urezeanului " se face printr-o uşă situată în vecină
tatea muchiei de intersecţie a celor două aripi de clădiri. Cele două beciuri care susţin camera şi
cămara de la vestul paraclisului, prezentînd cîte o boltă în plin cintru, sînt chferit orientate : primu l
pe un ax nord-sud, celălalt pe un ax est-vest . Din beciul camerei de la vestul paraclisului pătrundem
într-un lung culoar est-vest, care prezintă la capătul estic beciul cu aceeaşi orientare ca şi a
încăperii de la sudul paraclisului (cu bolţile refăcute la ultima restaurare) şi care este întretăiat de
un alt culoar nord-sud, care duce la beciul paraclisului. Comparînd temeliile celor două paradise
de pe latura estică, ne dăm seama de faptul că substrucţiile bisericuţei din sud (a lui Amfilohie)
1 20

Vezi nota 10.

121 N . Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii . . , partea
a patra, pl. DLXXV.
.
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Fig. 28. Pivniţa de pe latura est. Meterez ş i fereaslră (I şi II). Plan, secţiune ş i elevaţie. Releveu de Doru Popian ş i Daniel Vişan din 1 970.
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au fost a d ăugate turnul ui preexistent, î n vreme ce su bstrucţiile cel ei din nord sî nt riguros f unc ţio
nale.
Catagrafia din 1 809 descrie astfel „casele Hurezean ului" : „O chilie b oltită l ingă paraclis
< la sudul paraclisului, cea căreia i s-au refăcut b olţile.
P.C. > despre Olt, cu două ferestre, cu
P.C. > cu o uşă . . . un paraclis cu trei ferestre,
un pat < prin urmare era o încăpere de locuit .
însă una la altar şi două în biserică. < deci şi pron aosul avea o fereastră.
P.C. > numai cea de la
b
altar cu sticla întreagă, iar celelalte stricate . . . o chilie oltită cu sobă < este vorb a de camera de
la vestul paraclisului. - P.C. > cu două ferestre în şase ochiuri . . . pardosită cu cărămidă . . .
Acestea toate sînt făcute de Ioan arhimandritul Hurezeanul, care are şi tindă de iase în foişor, ce
are patru stîlpi de zid, cu un pat şi cu două uşi, care iaste a tinzii, una şi alta a foişorului < prima
corespunzînd în tindă, cea de-a doua cu galeria, ca şi în prezent.
P.C. > . . . cu scară de piatră
înfundată, meremetisite tot de arhimandritul Theodosie, leat < 18 >93, atît pereţii, cît şi casel e
acestea sînt zidurile crăpate şi şindrila stricată, plouînd într-însele" 1 22 • Catagrafia din 1839 de
scrie, la rîndu-i, un „foişoraş mic în chip dă stîlpi dă zid pitulaţi . . . apoi o mică tindă şi două
odăiţe, una în dreapta < cea de la sudul paraclisului.
P.C. > şi alta în stînga, cu cămară < cea
P.C. > şi cu bolte, odăi.le cu cîte două ferestre proaste < două înspre
de la vestul paraclisului.
Olt, două înspre m ănăstire.
P.C. > . . . la colţul acestora un paraclis mic dă tot stricat şi dără
pănat din vechime şi dă cutremur" 123 • Prin urmare, încă din 1838 paraclisul se afla ruinat. Din
aceeaşi catagrafie mai aflăm că „scara dă zid veche" corespunde cu galeria, nu cu foişorul. Î n 1859,
apele Oltului distrug în întregime partea de nord-est a mănăstirii împreună cu paraclisul.
Spre deose bire de restul construcţiilor monastice din m ănăstire, a căror apariţie nu a fost
consemnată documentar, înălţarea „caselor Hurezeanului" este trecută în cîteva scrieri. A aj uns
pînă la noi „cartea egumenului Ioan de la Hurezi" din 4 iunie 1 7 10, în care acesta menţionează că,
„văzînd viaţa preacuvioşil or părinţi şi văzînd şi slăbiciunea ziduril or, am făcut cele ce să văd : sf.
paraclis cu cele două case boltite < prin urmare şi ca sa de la vestul paraclisului fusese boltită.
P.C. > şi foişorul şi am miluit din ce ne-au fost putere . . " 124• Iar în Catastijul cheltttielilor şi danii
lor egumenului Ioan de la Hure::i găsim la aceeaşi dată menţiunea : „Făcut-am sf. paraclis, care
iaste (hramul) Duminica tuturor sfinţilor şi cu zugră.veala şi cu tîmplele . . . şi cu cele două cas<e>
boltite de lîngă paraclis şi cu foişorelul, cu zidire şi cu înveliş şi cu ce au treb uit caselor cu de
toate" 125 •
-

-

-

-

--

-

-·

-

.

LATURA DE NORD
Dacă încăperile din laturile de sud şi de est purtau diferite denumiri care revelau fie func
ţia lor mai veche, fie numele celor care le înălţaseră, pe latura de nord - cu o singură excepţie nu găsim astfel de indicaţii. De fapt această latură (fig. 22, 3 1 , 32, 33 şi 34) a fost construită
mai recent şi, totodată, ea prezintă încăperi hărăzite bucătăriilor şi trapezei, doar j umătatea vestică
fiind destinată locuinţelor. O altă caracteristică a acestei laturi este lipsa de galerie la etaj , apoi
lăţimea ei (9,00 m), care depăşeşte pe cea a laturilor sud (6,45 m) şi est (8, 35 m) .
Prima încăpere de lingă „casele Hurezeanului" este o cuhnie care angaj ează atît nivelul
parterului, cît şi al etaj ului. De o formă mult simplificată faţă de „cuhniile" brîncoveneşti de la
Hurezi, Plum b uita, Antim etc „ cuhnia de la Cozia prezintă un trunchi de con ridicat pe patru arce
solide şi patru pandantivi . La restaurarea din 1958 s-a practicat şi o uşă în zidul n o rdic pentru
1 22 B .

ua F .

1 24 A.

Sacerdoţeanu, Dia

arhiva

mănăstirii

Cozia,

p. 88.
125

Ibidem.
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F i g . 29

Fig. - 29. Biblioteca şi magazia de pe latura est. Plan şi secţiune longitudinală (A - A) . Releveu de Doru Popian şi Daniel V işan.
Fig. 30. Biblioteca şi magazia de pe latura est. Secţiuni transversale (B - B şi C - C) . Releveu de Doru Popian şi Daniel Vişan.
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Fig. 3 1 . Vedere latura nord

din incintă. Fotografie de Carol Popp de Szathmary din 1' 867 .
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trecerea spre malul Olt ului . Alăturată bucătăriei găseam „magopia" . Î ntre „cuhnie " şi „magopie ' '
se afla o deschidere mare, care a fost zidită parţial, lăsîndu-se numai o uşă.
Continuînd enumerarea încăperilor cu cele de la etaj , constatăm la sudul coşului cuhniei o
cameră cu două ferestre (cu un singur ochi de geam) , care răspund în interiorul mănăstirii şi, la
nordul acestui coş, un culoar care se continuă cu alte două culoare succesive, cel dinspre vest fiind
legat de o sală de intrare, corespunzînd la sud cu foişorul şi la est cu o cameră, cu o fereastră
înspre interiorul mănăstirii.
De pe prispa de lemn legată de foişor pătrundem într-o altă sală, de data aceasta mai
îngustă, dar ocupînd întreaga lăţime a aripii, corespunzînd la est cu o cameră mare de locuit şi cu un
culoar în continuarea celor înşiruite de-a lungul zidului nordic al laturii, iar la vest, prin două uşi,
cu două camere mai mici.
Catagrafia din 1809 menţionează o „cuhnie boltită, fără coş şi alăturea magopie fără dă
coş şi aceasta . . . o chilie deasupra magopiei cu cămara ei, cu trei uşi de tei, pardosită cu cărămidă,
cu două ferestre, însă una în mănăstire şi a cămarei afară < restaurarea din 1 958 a plombat uşa
dintre cele două încăperi, transformînd cămara în culoar de trecere . - P.C. >. O chilie care iaste
trapeză mare < este vorba de o încăpere care însumează în prezent culoarul legat de prispă şi
camerele liminare.
P. C. > cu şase ferestre însă, trei în curte şi trei afară < aceasta vădeşte că
încăperea nu avea uşă înspre prispa de lemn, ci comunica cu sala de intrare din faţa foişorului
(printr-o uşă, transformată în prezent într-o nişă) , aşa cum ne încredinţează mai departe catagra
P . C . > cu două sobe stricate, pardosită cu cărămidă, cu uşă de tei . . . podită cu
fia însăşi.
podină de fag. Î ntre chilie < cea aflată deasupra magopiei. - P.C. > şi între trapeză, tindă cu
uşă de tei < care corespunde cu foişorul. - P . C . > pardosită cu cărămidă . . . " 1 26 •
La nivelul parterului constatăm lîngă „magopie" o altă încăpere, cu o uşă înspre mănăs
tire şi cu o cămară înspre nord, al cărei zid sudic a fost desfiinţat la rest aurarea din 1 958, realizîn
du-se astfel o încăpere mai mare. Din catagrafii aflăm că, în întregime, ea era folosită în chip
de cămară pentru chilia alăturată .
Sub trapeza din partea superioară s e află o sală pe doi stîlpi (şase travee) , folosită î n pre
zent ca depozit de materiale şi, în extremitatea vestică, două chilii, cu intrarea pe latura de vest .
Catagrafia din 1809 le descrie astfel : „ . . . Două chilii între cişmea şi între casele lui Samoil, subt
trapezarul cel mare cu cîte o fereastră în mănăstire . . . cu cîte o uşă, are şi o cămară < încăperea
de lingă „magopie",
P.C. > . . pardosită numai chilia şi cămara cu cărămidă, iar cealaltă
nepardosită " 12 7 •
-

-

-

.

Foişorul de pe latura nordică (fig. 22 şi 32) apare ca cel mai interesant din cele pe care
le mai păstrează mănăstirea şi nu este de mirare că pictorii din cea de-a doua jumătate a secolului
trecut l-au �les ca subiect cu predilecţie. El se înalţă elegant pe două coloane de piatră, una cu
fusul canelat în torsadă şi pe două console, una obişnuită, iar cealaltă în forma unui leu culcat .
Cele trei arce·.în „mîner de coş" susţin un parapet cu panouri geometrice, ornamentate la bază cu
o friză subţire de „rinceau"-uri vegetale. Partea superioară este lucrată în lemn, acoperişul fiind
susţinut de şase stîlpi sculptaţi. Adăpostită de bolta foişorului, se află o cişmea compusă din
placa unei vistierii, cu două ţ evi şi cu un recipient de piatră. Placa este ornată cu motive simple,
geometrice, iar deasupra se află o nişă al cărei arc bilobat, terminat în vîrf de acoladă, este
adîncit în zidărie.
Pentru datarea acestui foişor şi a aripii nordice, cu care el este legat nu numai arhitectonic,
ci şi prin funcţia cişmelei sale vecină „cuhniei" şi „magopiei" , remarcăm, în primul rînd, că el
apare în releveul Weiss din 1 728- 1 73 1 ş1, prm urmare, este anterior acestei date.
126 B.

127 B .
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Fig. 32. Vedere latura nord (porţiunea vestică, cu foişorul ) . Fotografie de Carol Popp de Szathmary din 1 867.
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Fig. 33. Vedere latura nord înainte de restaurare.

\

Releveu de arh. Rodica JVIănciulescu

d i n 1 960.

Fig. 34. Vedere latura nord d u p ă restau rare . Releveu de arh. Rodica JVIănciulescu d in 1 962.

N . Ghica-Budeşti observa că brîul orizontal de peste arc are . cam aceeaşi decoraţie în
stuc ca şi brîul bisericii mari de la mănăstirea H urezi ( 1692) . Această parte a mănăstirii < aripa
chiliilor nordice. - P.C. > este probabil de la Şerban Vornicul , dar multele prefaceri ce a suferit
i-au stricat în mare parte caracterul arhitectural . . . foişorul ni s-a păstrat numai . . . la parter" 128•
Analogia cu decoraţia în stuc de la mănăstirea Hurezi poate fi extinsă şi la alte elemente ornamen
tale. Î ntr-adevăr, remarcăm în primul rînd asemănarea foarte mare de motive, tratare şi factură a
portalurilor de la cele două biserici, deşi bazele şi capitelurile col't'>anelor pridvoarelor diferă, ceea
ce arată o intenţie de individualizare a sculpturilor arhitecturale de la Cozia. Dar constatăm că
atît la mănăstirea Cozia, cît si la cea de la H urezi, mesterii a u executat mai sobru coloanele si
capitelµrile de la pridvorul bisericii, lăsînd frîu liber inventivităţii decorative la foişoare, unde
„

'

'

12 8 N. Ghic;a- B ude şti, Evo(u/ia arh ite&t·11 r ii . . . , partea a patra, p.

'

1 1 0.
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ornamentele sînt mai vii, mai înflorate, mai capnc10ase, răspunzîncl funcţiei acestor construcţii,
concepute a fi învăluite în verdeaţă ( „foişor " derivă ele la cuvîntul foaie
frunză) . Chiar şi brîul
foişorului de la Cozia, pe care N . Ghica-Budeşti îl compara cu cel de stuc al bisericii mari de la
H urezi, poate fi mai degrabă apropiat de plimbul parapetului scării de la foişorul lui Dionisie.
Î n ceea ce priveşte cele trei arce în „mîner dP. coş" ale foişorului, ele pot fi apro
piate de arcele asemănătoare de la palatul din Potlogi M, înălţat cîţiva an i mai devreme, în
1698. Le constatăm însă şi la palatul Măgurenilor i · o , din apropierea Filipeştilor, construit în
1669 - 1672, însăşi rezidenţa lui Şerban Cantacuzino. Tot la Potlogi întîlnim şi panouri cu laturile
lungi drepte, iar cele scurte curbe 1 � 1 • identice cu cele care împodobesc parapetul foişorului de care
ne ocupăm.
Consola în formă de leu, care sprij ină înspre nord arcul estic, este sculptată cu oarecare
neglij enţă, dar trebuie să avem în vedere că ea se află într-un plan umbrit. Să nu uităm faptul că
cinci ani mai tîrziu, sub supravegherea aceluiaşi egumen l\Iihail, se sculptează la mănăstirea
Cîmpulungului cele două reliefuri cu lei, care amintesc de ispravnicii refacerii 1 3 2 , iar pe piatra de
mormînt a acestuia, din biserica bolniţei Coziei, apare un cerb culcat .
Trebuie să observăm că, deşi s-a întregit partea superioară a foişorului după aspectul lui
de la mijlocul secolului al XIX-lea, rămas în fotografiile lui Carol Popp de Szathmary 1 33 (fig. 32) ,
acest aspect este cel imprimat de restaurarea din < 17 >94, după cum aflăm parcurgînd catagrafia
din 1809 : „Foişor de zid, însă cinci stîlpi de lemn < daţi. - P . C . > în strung şi j os pe doi stîlpi
de piatră ce este deasupra ceşmelii, toate subt o învelitoare < foişorul sub acelaşi acoperiş cu restul
clădirii.
P . C . > şindrilite de epitropi, prin arhimandritul Theodosie, la leat < I >800, acestea
fiind meremetisite după resmeriţa nemţilor < din 1 788.
P . C . > de igumeni. Căzînd acest înveliş
de zăpadă la leat < 1 7 >94, s-au făcut de epitropi precum se vede" 1 3 4 •
Aşadar, soluţia unor stîlpi de lemn la foişorul de zid - utilizată în regiune şi la alte
construcţii efectuate către 1800
nu a corespuns greutăţii acoperişului îngreuiat de zăpadă.
Este probabil ca la origine foişorul să fi avut şi în partea superioară stîlpi de piatră, cu capiteluri
asemănătoare cu cel care se află aşezat pe stîlpul de la capătul inferior al parapetului foişorului
aripii sudice (fig. 35 b) . Oricum, din descrierea catagrafiei din 1809 reiese clar că foişorul nu pre
zenta în prelungire prispa actuală, accesul la etaj făcîndu-se numai pe uşa din dreptul său. Aceas
tă prispă nu figurează, de altfel, nici în releveul Weiss din 1 728- 173 1 . Nişa cu arc polilobat şi
vîrful în acoladă, aflată deasupra plăcii din care ies cele două ţ evi cu apă, vădeşte restaurarea
cişmelei în faza construirii foişorului de pe latura sudică, adică la mijlocul secolului al XVI Il-lea.
=

-

-

-

LA TURA VESTICĂ
Î n prezent dispărute, întreaga latură de vest a mănăstirii, precum şi extremităţile vestice
ale laturilor de sud şi de nord, nu pot fi reconstituite decît coroborînd datele pe care ni le oferă
catagrafiile din 1809 şi 1839 cu releveul sumar al lui Johann Weiss. De asemenea, în eventualitatea
unor săpături arheologice, s-ar mai putea adăuga conformaţia temeliilor edificiilor dispărute.
Deoarece am întrerupt prezentarea complexului monastic la aripa nordică, vom continua
cu aceasta, consemnînd că, la vest de încăperea trapezei, care are la parter o sală (compartimentată
120 Ibidem, p . D XC\' I I I, DXCIC, DC.
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în prezent) , releveul Weiss ne arată un mare foişor, cu trepte de intrare, dublu ca mărime cît cele
de care ne-am ocupat, după care latura sa continuă cu o lungime aproximativ de o încăpere. Pre
supunem în primul rînd că mărimea foişorului se datora unei construcţii deosebite de la primul nivel,
apoi că în dreptul său se aflau două-trei camere, legate de latura vestică printr-o încăpere. Rămăşiţe
din latura estică a foişorului pot fi văzute în fotografia lui Carol Popp de Szathmary din 1867, care
reproduce latura nordică a mănăstirii 135 (fig. 32) .
Î ntr-adevăr, catagrafia din 1809 arată că la vest de trapeză se aflau „ două case ce să cunosc
că au fost, sînt numai zidurile, care să zic ale lui Samuil, să află stricate din vremea răzmeriţei
nemţilor, deasupra pivniţei cei mari, învelite cu şindrilă de epitropi şi pivniţa fără boltă, cu totul
stricată înăuntru, subt un înveliş mai înalt" 1 36• Prin urmare, aici se afla o pivniţă cu două
„case " la etaj (adică camere de locuit cu mici încăperi anexe - vestibule, cămări etc.) care înălţau
acoperişul, depăşind înălţimea aripii nordice, cu un foişor în faţă sub care se afla gîrliciul, gangul
descendent, mai lat ca cele obişnuite, probabil pentru butiile mănăstirii. Ctitorul lor Samoil a
funcţionat ca arhimandrit al mănăstirii în anii 1 754- 1 755, dar, deoarece constatăm „ casele "
şi în releveul lui Johann \Veiss din 1728- 1 73 1 , bănuim că lui i se datoreşte numai o importantă
reparare a acestei construcţii. Oricum, zidurile „casei lui Samuil" apar degradate cu totul în 1839,
cînd catagrafia scrisă în acest an menţionează „numai nişte ziduri dărăpănate cu totul, fără altceva
şi, unde zic părinţii că au fost case din vechime" 1 3 7 •
Î n privinţa laturii vestice propriu-zise, care apare la Weiss la fel de lată ca cea sudică
(inginerul german redă în linii mari proporţiile) , prezintă o deschidere - poarta de intrare - l a
nordul clopotniţei, despăţită d e aceasta printr-o construcţie d e lungimea unei singure încăperi.
Edificiul cel mai important este, desigur, clopotniţa însăşi, consemnată astfel şi de Weiss, ieşită
puţin din linia zidului de incintă, în mod evident un turn de colţ, fie hărăzit de la început clopot
niţei, ca la unele mănăstiri moldo\·eneşti - Suceviţa - , fie, mai degrabă, transformat ulterior în
adăpost pentru clopote.
Catagrafia din 1809 descrie următoarele încăperi între colţul laturii vestice şi poarta de
intrare : „O chilie cu o fereastră scoasă în mănăstire . . . o chilie alăturată tot asemenea . . . O
chilie alăturea cu aceasta, cu o fereastră scoasă afară < la vest de incintă, în curtea exterioară. P. C . > o chilie cu două ferestre scoase afară . . . " 13B .
Constatăm că aceste chilii nu se însoţesc nici cu săli, nici cu cămări. Ele prezintă înspre
incintă o galerie de zid, „o galerie cu şandrama < şopron.
P . C . > în stîlpi de zid şi nepardosită " .
Se menţionează şi „un foişor de zid dinainte în cinci stîlpi, tot de zid, cu scară de lemn, mere
metisite de epitropi subt o învelitoare . . . " . La parter, aceeaşi catagrafie din 1809 menţionează
„două beciuri în rîndul chiliilor denaintea bisericii, cu cîte o fereastră în mănăstire . . . are si o cămară
cu uşa ei . . . două beciuri lîngă poartă tot într-acest rînd" 139• Prin urmare, planul etajului corespundea cu cel al parterului, cele patru chilii fiind susţinute de patru beciuri. Foişorul nu apare în
releveul \Veiss din 1 728 - 1 73 1 , el este ulterior acestei date. Catagrafia din 1839 confirmă pe cea
din 1 809 : „ Î mpotriva bisericii dăspre apus pînă la poartă este un chip dă apartament cu galerie
pitulată în chip dă stîlpi dă zid şi un foişoraş asemenea . . . scara de lemn . . . în lăuntru, da stînga
cum intrii < deci la nord de poarta mănăstirii. - P . C . > două odăi şi cămară . . . cu şapte ferestre
şi una mică < probabil s-au adăugat la ferestrele aflate în zidul exterior al incintei, altele la cel
interior. - P . C . > . De la acestea împotri va foişoraşului pîn galerie < foişorul se afla prin urmare la
nordul laturii. - P.C. > sînt alte două odăi, mici, proaste . . . dădăsubtul acestora patru odăiţe şi
o cămăruţă . . . " I4o.
-
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Gangul de intrare în incintă nu se afla sub turnul-clopotniţă - ca la complexele m<mas
tice de mai tîrziu - - , ci sub etajul aripii de clădire, ocupînd locul unei încăperi, aşa cum con
statăm la curţile de astăzi din Transilvania. În 1809 g:1sim menţionată „una poartă mare de
lemn, în două canaturi, cu două verigi de fier, care iaste denaintea bisericii, tot într-acest rînd,
alăturea cu clopotniţa, avînd o chilie deasupra porţii < susţinută, desigur, de arce. - P. C . > cu
o fereastră afară <la exterior. - P.C. > are şi cămară cu fereastră în mănăstire . . " 141 •
Din descrierea lui Tuffecic Husein către domnul H . l\Iavrogheni în preaj ma războiului
din 1 788 aflăm că măn? stirea prezenta „două porţi : una c poarta pen tru cei de j os, alta e
poarta pentru cei cn căruţa . . . Am luat şi tunurile pe care le-am pus în faţa porţii" 142 • Evi
dent că poarta „pentru cei cu căruţa" este cea a curţii exterioare, unde se aflau graj duri,
şoproane etc. , în faţa căreia au fost construite cele do'..l <I bastioane schiţat e de J. Weiss. Poarta
„pentru cei de j os" era cea veche, a incintei originare, unde nu intrau vehicolele. Catagrafia
din 1809 o numeşte, în aceeaşi ordme a enumerării, „poarta de-al doilea". Cu prilejul luptelor
din 1 788, porţile mănăstirii au fost răpite şi duse peste Dunăre la Vidin (ca şi cele de la mănăs
tirea Tismana) , după cum aflăm din Cronograful lui Dionisie Eclesiarhul. Ele sînt descrise
„căptuşite cu fier peste tot" 1.:. 3 , ceea ce le atestă, o dată mai mult, vechimea..
Turnul-clopotniţă, care îşi vădea rost urile militare tocmai din aşezarea sa pe colţ, este
prezentat în releveul \Veiss ca un pătrat . Catagrafia din 1809 îl descrie ca pe „o clopotniţă
mare, veche de zid , şindrilită . . . la leat < 1 7 >93" 144 • Din catagrafia din 1824, scrisă după „ răz
meriţa" din 1821 , aflăm că „înăuntru clopotniţii lipseşte toată lemnăria, căci clopotele stau
numai aţinate şi în proptele, fiind arse grinzile şi mai pătrunse" 145 • Acoperişul îi fusese reparat
„de părintele Neofit Tesmeneanu < menţionat în documente 1823 - 1824. - P. C . > şi de arhiman
dritul Daniil, proin Titiriceanu < 1820- 1822. - P. C . > ce au stătut o vreme igumeni" 146•
Din interesanta relatare a lui Dionisie Eclesiarhul deducem că şi acest turn, ca şi cel
din colţul sud-estic, fusese compartimentat în încăperi diferite, printre care şi o ascunzătoare.
În căutarea comorilor, turcii care vin cu salahori si „ciocănasi"
să investigheze mănăstirile
,
primprej
ur
au
găsit
la
Cozia
„sine
de
aur
şi
argint
pe
care
domnul
ctitor le pusese în zidul
de
clopotniţii . . . turcii au spart acolo şi le-au luat pradă" 14 7 • O confirmare a acestui j af găsim
într-un raport al Comisiei documentare, în care se menţionează că în 1848, dădmîndu-se clo
potniţa, s-au găsit „închise în zid, la mijfocul acelii clopotniţe" 148 o serie de documente, ascunse
în 1788 în preaj ma războiului turco-austriac. Prin urm are, clopotniţa prezent a la primul nivel o
serie de ziduri fără altă funcţie decît de a sprijini construcţiile pentru instalarea clopotelor de
la nivelul doi (sau trei) , probabil ca ş1 la celălalt turn de colţ din sud-est. Catagrafia din 1839
descrie „clopotniţa de zid nu <Î >naltă, ci de mijloc învelită cu şindrilă veche şi cu patru clopote
din care unul mare şi trei mici" 149 • Dar în 1 746 mitropolitul Neofit consideră că „mănăstirea
are 'şi clopotniţă înaltă şi sigură <prin urmare avea trăsăturile unui turn inaccesibil. - P.C. >
şi cu clopote foarte frumoase" 150 • Oricum, în 1859, după ce clopotniţa dispăruse, Theodore
Margot surprinde tradiţia unui turn mai vechi : „campanela <clopotniţa. - P.C. > este minunată
în structura ei şi se dă cu socoteala că ar fi un turn vechi ce dată încă din timpul romanilor.
Era ocolită cu tării ce se dărîmară în parte spre a face loc unor ziduri moderne, ce stau
.
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Fig. 35 . B a z ă ş i capitele d i n i n c i n t a mănăstiri i (a, b a z ă deasupra stîlpu l u i d i n spre est a l balustradei foişoru lui
sudic ; b, capi tel deasupra stîlpu l u i dinspre vest al balustradei foişoru l u i sudic ; c, capitel l a treptele dinspre Olt) .
Releveu de Doru Popian şi Daniel Vişan .

neisprăvite . . . " 1 51 . Amintirea unor ascunzători a dăinuit multă vreme după dispariţia turnului .
Î n 1875 Ghenadie Enăceanu înregistra legenda că clopotniţa fusese „stricată pentru că a con
ţinut în sine comori vechi . . . " 152 .
Ea fusese într-adevăr dărîmată în 1 847, împreună cu întreaga aripă vestică. Î ntr-un
raport întocmit la 1 3 noiembrie 1 847 - cînd funcţiona ca egumen „ Popa Şapcă" - arhitectul
I oan Schlatter arată că la cele două pavilioane Bibescu din faţa mănăstirii începuseră să se
.
sape „ temeliile şi pivniţel e". El este de părere „să se isprăvească mai întîi aceste clădiri peste
.
tot , spre a se putea-lăcui , dă rîmîndu-se apoi peste iarnă celelalte clădiri vechi" (ale laturii ves
tice) . Deoarece în iarna anului 1 847 au avansat lucrările la pavilionul sudic „s-au dărîmat j umă
tate din încăperile cele vechi, cu antreul < gangul de intrare al porţii. - P. C . > şi clopotniţa"l53 ,
deci j umătatea sudică a aripii vestice. Î n luna iunie a anului 1 848 s-au întrerupt lucrările din
cauza revoluţiei . Catagrafia din 1 850 arată că latura de vest „ s-au dat j os împreună cu clopot
niţa din poruncă pentru reclădirea ce este să se facă din nou < ravilioanele Bibescu rămase
neter minate pînă la 1 895. - P. C . > unde anume se află un gard de nuele şi o poartă proastă de
scînduri" 1 54 .
O dată cu latura vestică au fost dărîmate şi cîteva �ncăperi de pe latura sudică, cele
care făceau legătura între turnul-clopotniţă şi „casele igum eneşti" . Î n catagrafia din 1 809 găsim
menţionate „două chilii ce să zic eclisiarhăşti, te sui pe o scară mică de lemn la dînsele . . .
cea dintîi cu două ferestre despre grădină < deci înspre sud. - P. C . > i două ferestre în mănăs
'
tire < nordice. - P. C . >
o chilie al doilea cum intri < deci cea de-a doua, cea de la est de
•
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prima. -- P. C . > cu două ferestre, una scoasa m grădină . . . alta scoasa m mănăstire . . . aceste
chilii au şi umblătoare cu sală înainte, care sală are uşă de tei" . La parter ni se descriu „două
beciuri subt acestea ce se zic pereclesiarhie . . . cu cite două ferestre fieşcare . . . podite cu o
podină mare deasupra grinzilor" 155• Prin urmare, cele două chilii erau despărţite de o sală cu
umblătoare la capătul sudic. Catagrafia din 1839 ne arată mai expJicit că „alături cu clopot
niţa esfr în chip de apartament cu două odăi şi o săliţă unde stă trapeza părinţilor, amîndouă
cu ferestre proaste . . . săliţa pardosită cu cărămizi, veche, podită în grinzi . . . pă dinaintea
acestora galerioară proastă de ţară ş1 cu o scară asemenea pă lîngă clopotniţa veche, dădăsubtul
acestora două odăiţe cu tinde, proaste, pardosite cu cărămid i'.i. " 156 .
Două mici asteriscuri lîngă la tura de est a turnului în releveul Weiss - asemănătoare
celor care marcau stîlpii de la fîntîna sud-vestică - ne încredinţează că de-a lungul clopo tniţei
se afla şi în 1728 - 173 1 o prispă de lemn pe stîlpi de zid pentru accesul la „casele eclesiar
heşti" .
Prin urmare, în „casele eclesiarheşti", unde se păstra arhiva mănăstirii 157 • care în 1 788
va fi ascunsă în turnul-clopotniţă alăturat, funcţiona în 1839 trapeza, care nu mai este men
ţionată în aripa_ nordică, ca în 1809. Sala dintre cele două odăi era, aşadar, destuJ de spa
ţioasă pentru a adăposti trapeza mănăstirii, este adevărat, într-o epocă de penurie materială.
Reţinem faptul că planul parterului nu era conceput în legătură cu cel al etajului (la
nivelul superior fiind două camere pe o sală, iar la cel inferior numai două beciuri) , ceea ce
ar vădi că şi aici - ca în restul aripei sudice - încăperile parterului au preexistat cu mult
celor de la etaj .

FÎNTÎNILE
Tot în incinta originară a mănăstirii Cozia au existat trei fîntîni din care ni s-au păs
trat două . Conducta celei mai vechi, care a fost amenaj ată înainte de înălţarea bisericii, pentru
lucrările de zidărie, s-a descoperit la săpăturile arheologice din august 1960, la nord de biserica
mare cu direcţia sud-vest nord-est, fiind formată „din tuburi de argilă arsă, lungi de 3 1 ,5 cm,
largi la un capăt de 6,4 cm, iar la celălalt de 8,9 cm". Deoarece „în u mplutura şanţului con
ductei nu s-a găsit nimic care să îngăduie presupunerea că a fost perforat stratul de construcţie
din secolul al XIV-iea (în care caz conducta ar fi mai nouă decît biserica) . . . ", s-a considerat
că „amenajarea conductei precede construcţiei bisericii (ca fază de lucrări) servind aducerii apei
necesară la prepararea mortarului şi apoi necesităţilor care au urmat" 158•
Urmează, în ordinea vechimii, fîntîna cu apă ţîşnitoare (fig. 36 şi 37) , care se află
aproape de colţul sud-vestic al pridvorului adăugat în epoca brîncovenească, compusă dintr-un
bazin de piatră de plan octogonal - lucrat din opt tropsoane, care nu corespund laturilor
octogonului - , înalt de 1 ,00 m, cu latura lată de 0,74 m şi dintr-o cruce de piatră cu inscrip
ţie, situată în mij loc, prin ale cărei braţe trec ţevile de alimentare. Scurgerea apei se face
prin două perforaţii mari, situate aproape de limita superioară a ghizdurilor.
Bazinul - dispus pe un piedestal, de asemenea octogonal - prezintă la exterior, pe
fiecare latură, cite două arcade oarbe (deoarece tronsoanele nu corespund laturilor, fiecare tronh i vclor mănăstirii, în B . O . R . ,
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son angaj ează o arcadă înt reagă şi două j umătăţi care o încadrează) , care dezvoltă în partea
superioară un profil compus din tr-un tor aplatizat, un unghi şi cele trei laturi mici ale unui
trapez. Î ntre arcade, deasupra colonetelor care marchează extremităţile şi mij locul laturilor,
constatăm un motiv geometric a se m ă n ă to r unei flori de cnn inversate.

Fig .

36. Frntîna de la sud-vestul bisericii . Clişeu de V . Ardei de pe la 1 900
(C.M.l) .

Î n interior, la mijlocul laturii estice, .vizitatorii descoperă un cap ciudat de piatră
- adosat limitei superioare, teşite, a bazinului - , înecat în nemişcarea profundă a ochiului
de apă. Cînd fîntîna se goleşte şi putem privi în întregime sculptura stingheră, vechimea ei ne
apare evidentă. Constatăm că nu este vorba numai de un cap decorativ de piatră, ci şi de
un trup, de abia conturat, care maschează un semicilindru adosat ghizdurilor.
Deşi numai schiţate, trăsăturile personaj ului, adaptate anume la volumul pe care tr�
buia să îl ornamenteze, sînt caracteristice. Capul ne apare puternic, cu umerii obrajilor pro
nunţaţi, mongoloizi, cu o mustaţă mare şi răsucită în sus, care-i ajunge pînă la urechi. Ochii
sînt tăiaţi viguros în piatră, iar buza infenoară se rotunj eşte după o ţ eavă dispărută (pe unde
ţîşnea iniţial apa, după cum vo m vedea) .
1. 3 8
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Pe cap personajul este reprezentat cu o cască emisferică de metal, din care coboară
un semicilindru de piele pentru protecţia gîtului şi a urechilor . Din veşmînt nu se conturează
decît prelungirea unei mantii (poate braţele, în intenţia meşterului) , care se petrece peste piept.
Sistemul de alimentare actual şi cel vechi al fîntînii este simplu, aplicîndu-se principiul vaselor
comunicante. I zvoarele din dealul alăturat, pe coasta căruia se află bolniţa mănăstirii, sînt
adunate într-un rezervor de acumulare, de unde apa vine pe conducte, prin presiune naturală,
pînă în curtea mănăstirii 159 • Aşa cum am arătat, scurgerea apei se face în prezent prin cele
două perforaţii mari, dispuse la înălţimea urechilor personaj ului.
Inscripţia de pe crucea din ale cărei braţe curg cele două şuvoaie de apă vădeşte că
aceasta a fost lucrată în 1857 160 • De asemenea, orificiul, aflat în dreptul unghiului format de
cele două prelungiri ale mantiei, cam la j umătate din adîncimea bazinului, ne încredinţează că,
în trecut, apa se scurgea pe aici, la un nivel mult inferior celui actual şi că cele două rînduri
de perforaţii situate la limita superioară a ghizdurilor au fost practicate mai tîrziu. Sistemul
de circulaţie al apei ne este relevat, pe de o parte, de dispoziţia orificiilor originare, iar pe de
alta de cea a perforaţiilor adăugate, care nu se inserează în trăsăturile hotărîte de sculptor
personajului. Într-adevăr, atît orificiul pe care meşterul l-a prevăzut în dreptul gurii, arcuind
buza inferioară a chipului de piatră, precum şi cel de la petrecerea prelungirilor mantiei, au
fost executate dintru început. Cele două perforaţii mici, din vîrfurile mustăţii, precum şi cele
două mari, din dreptul urechilor acestuia, nu se leagă însă de trăsăturile lui, sînt adăugate
ulterior. Trebuie să admitem că la început apa îi ţîşnea din gură şi pentru ca lichidul din
bazin să rămînă constant la un nivel inferior, s-a prevăzut orificiul aflat în dreptul întretăierii
prelungirilor mantiei (la j umătate din înălţimea bazinului) plombat în prezent printr-un cep de
lemn. Prin urmare, semicilindrul de piatră prezenta două conducte : printr-una apa urca, pentru
a ţîşni pe gura personaj ului, iar printr-alta ea se scurgea afară din bazin . După ce apa a
încetat să mai curgă din gura chipului de piatră şi conducta de alimentare a fost deplasată
în centrul bazinului, s-a hotărît să se înalţe nivelul apei, şi atunci s-au practicat, succesiv, cele
două rînduri de perforaţii aproape de limita superioară a ghizdurilor. Faptul că, iniţial, s-au
spart cele două perforaţii mici, la extremităţile mustăţii personaj ului, apoi cele două mari vădeşte
că în noul sistem de alimentare şi golire, în care întregul bazin se umplea cu apă pînă la extre
mitatea superioară, au existat unele modificări, legate fie de debitul apei care se vărsa în bazin,
fie de evacuarea ei.
Despre fîntîna cu apă ţîşnitoare din sud-vestul bisericii, avem unele informaţii, care
ne vor aj uta nu numai la aşezarea ei în timp, ci şi la reconstituirea aspectului său originar,
înlesnindu-ne înţelegerea semnificaţiei simbolurilor sale. Vom trece, aşadar, în revistă menţiu
nile în legătură cu această fîntînă, rămînînd ca, ulterior, să le verificăm şi să le completăm
cu trăsăturile pe care le prezintă monumentul însuşi.
Consemnînd, după cum am văzut, construcţiile care i se păreau mai interesante la
Cozia, Paul de Alep 1 61 menţionează şi „fîntîna cu apă ţîşnitoare îndestulată de un frumos
izvor care curge din munte şi încîntă simţurile. În j urul fîntînii cu apă sînt patru chipuri din
ale căror guri curge apă. Unul este chipul unui ungur 16 2, celălalt este chipul unui turc, cu
15 9 Deţinem aceste date de la pr. Vaida Gamaliil,

stareţul mănăstrii Cozia, căruia ii mulţumim şi pe acea.<;
tă. cale.

180 Vezi nota 32.
1 81
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„
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al lui F.C. Belfour, inexistent în textul arab. Vezi ilustra
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turbanul său , al treilea chipul 163 unui voievod şi a l patrulea cel al unui rob
poa rta mănăst irii, pe coasta muntelui , există un izvor clocotitor de apă " .

164 •

Dincolo de

Prin urmare, fîntîna este mult mai veche d e mijlocul secolului al XVI I-lea. Dacă i-ar
fi cunoscut ctitorul, Paul de Alep l-ar fi menţionat , cum procedează în astfel de cazuri. Î n
momentul vizitei celor doi antiochicni, ea se prezenta în bună stare, avînd toate cele patru
semirilindre de piatră adosate ghizdurilor, din care nu mai există în prezent decît cel orna
mentat probabil, cu chipul de ungur. Oricum, informaţia în legătură cu cele patru reprezentări
în piatră - singura care ni s-a păstrat - este foarte preţioasă, ea aj utînd la găsirea semnifica
ţiei alegorice a fîntînii, îmbogăţind astfel, o dată cu întregirea repertoriului simbolurilor din
epoca în care ea a fost realizată, trăsăturile spirituale ale acestei vremi. Totodată constatăm
că deducţiile noastre în legătură cu sistemul originar de alimentare al fîntînii corespund reali
tăţii : apa ţîşnea prin gura celor patru personaj e şi se scurgea prin cele patru orificii aflate la
mij locul înălţimii acestora, astfel încît nivelul ei era mult mai coborît decît astăzi, cîn d înh egul
bazin se umple pînă la limita superioară.
Releveul vVeiss din 1728- 1 73 1 ne arată locul fîntînii, avînd în j ur patru asteriscuri,
însemnînd, desigur, coloanele unui baldachin. Fîntîna se afla în bună stare în 1746, cînd mitro
politul Neofit vizitează mănăstirea Cozia. Nici el nu uită să amintească „piatra scobită, cu
apă, în adîncime de o j umătate de stînj en şi mai bine" (j umătate de stînj en = 1 ,97 :2
0,983 m, ceea ce corespunde înălţimii bazinului de 0,95 m) , dar adaugă un amănunt neîn
tîlnit la Paul de Alep : fîntîna era protej ată de „un cuvucliu < baldachin - P.C. > susţinut de
patru coloane . . . acoperit şi zugrăvit" u 5 .
Pad de Alep nu menţionează „cuvucliul" , dar aceasta nu înseamnă că el nu a existat
la mij locul secolului al XVII-lea. Faptul că bazinul originar prezenta o suprafaţă destul de
întinsă ne îndeamnă să credem că el va fi fost protej at dintru început de un acoperămînt.
Î n 1842 Gr. Alexandrescu 1 66 vede fîntîna „încărcată cu cei mai frumoşi păstrăvi " , dar
nu putem deduce dacă ea se afla în stare de funcţionare sau nu. Catagrafia din 1850 men
ţionează „în colţul bisericii despre miazăzi . . . un havuz de apă cam ruinat " 167, ceea ce ne per
mite să constatăm că distrugerea lui a avut loc între 1746 şi 1850. Î n 1857 este împlîntată
crucea de piatră, care se păstrează pînă în prezent . Mitropolitul Ghenadie Enăceanu, edi ţ orul
mitropolitului Neofit , ne informează în notele redactate la textul publicat în 1875 „că mai
înainte în această piatră curgea apă unde se efectua s d >inţirea apei la diferite ocaziuni" 1 " 8
şi că baldachinul său de piatră nu mai exista.
Imaginea fîntînii ruinate poate fi văzută într-o fotografie executată de Carol Popp de
Szathmary din 1867 1 '.9 (menţionată „Fischbehalter" , recipient cu peşti) , apoi în alte fotografii
de la sfîrşitul secolului al X IX-lea 1 70 (fig. 36) . Î n 1 903, arhitectul Petre Antonescu atrage aten
ţia asupra acestei „foste mici fîntîni " 1 71 (la acea dată ea nu fusese repusă în stare de funcţio
nare) . N . Ghic a-Budeşti pomeneşte în treacăt de ea în 1938 1 72 , fără să încerce o datare mai
riguroasă. Monumentul fusese reparat cu un an înainte, în 1937.
Din trecerea în revistă a ştirilor despre fîntîna menţionată pentru întîia oară la 1 658
deducem că ea a fost deteriorată între 1746 ş1 1850 (probabil în „răzmeri ţa" din 1788, cînd
==

=

16 3 Î n textul arab nu gas1m alternanţa „ figură"
„cap", ci numai te rmenu l verdjuh = faţă, chip.
lGi î
n textul arab găsim bei = voievod şi abd = >er
Yitor, rob. Lectura originalului a fost făcută de tov.l\Ius
tafa :VIchmct, d'trnia îi mulţu m i m şi pc a c e a !'; tă c a l e .
165 \'czi nota 24 .
106 \' ezi n o ta 30.

16 7 G .
16 8 V ezi nota 2-!.
169 V czi nota 50.
17 0 \' ezi nota 56.
171 Petre Antone'>cu , op. cit . , p . 25.
17 2 N. Ghica-Budeşti, Restaurarea bisericii
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turcii au căutat comori ascunse în ziduri) ,
a fost refăcută în 1 857, dar
din nou dete
riorată către 1875 şi reparată în 1 937.
Î n privin ţa epocii în care ea a fost
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o
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sculptată - în forma originală - s-au emis
pînă în prezent diferite opinii. Dacă ipo
teza după care fîntîna ar dăinui din epoca
refacerii din 1 704 - 1 707

173

cade de la sine

(prin însăşi menţiunea lui Paul de Alep) ,
cea care împinge data construirii în seco
lul al XIV-lea, considelind-o înfiinţată o
dată cu mănăstirea, întîmpină nepotrivirea
evidentă de tehnică şi aspect dintre sculpturile ei orna rnentale s1 cele ale ctitoriei
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I

lui Mircea cel Bătrîn.
Î ntr-adevăr, în vreme ce sculptura
anca dramentel or originare de fereastră de
la biserica mare a mănăstirii prezintă inci
A - A
zii numeroase ale pietrei, chiar viţele sim
ple fiind fie despărţite în şuviţe, fie răsu
cite în torsadă, astfel tncît nu există ar
cade cu suprafeţe continue, iar motivele
vegetale sînt tratate naturalist, în viziune
bizantină, arcadele de la exteriorul fîntînii
de care ne ocupăm se desfăşoară cu o ri
goare simplă, iar florile de crin sînt con
cepute într-o viziune strict geometrică .
Ne aflăm, evident, în faţa unei viziuni
ornamentale orientaliza nte, tipică pentru
vremea lui Neagoe, în care predomină
tehnica en creu x , cu un repertoriu de
motive geometrice concepute după ca
noanele orientale. Analogii foarte strînse
se pot stabili cu florile de crin stilizate
aflate pe hazele coloanelor <lin pronaosul
supralărgit al Bisericii de la Argeş a lui
Fig. 37 . Fîntîna de la sud-vestul bisericii. Plan, secţiune şi ele
Neagoe Basarab 1 74 , precum şi pe bazele
vaţie. Releveu de Doru Popian şi Daniel V işan .
crucilor care s-au aflat la biserica Mitropoliei din Tîrgovişte 175, lucrate - cum s-a arătat recent 1 7 6 - în aceeaşi epocă. Î nsăşi dispoziţia
acestor motive, la punctul de incidenţă a arcurilor, ne evocă ornamentaţia registrului superior
1 73 I b ide m .
114 G r. Ionescu,

Istoria

arh itect iirii

în

1 76 Vezi Cristian Moisescu ,
România,

Bucureşti, 1 963, fig. 1 87 , p. 289.
1 75 N. Ghica-Budeşti , Evoluţia arhitecturii .
a treia, pi. CCCXIX sq.
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comun icare la Sesiu nea
mu zeelor, Bucureşti, 1 966. Este interesant faptul că Paul
de Alep (op . cit., voi. I, Londra, 1 836, p. 130) menţionează
„o frumoasă fîntînă", şi în faţa pronaosului bisericii Mi
tropoliei din Tîrgovişte.

biserica Mitropoliei din Tîrgovişte,
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al faţadei bisericii lui Neagoe 117 • Dar aceleaşi flori de crin, în t ehnica „ en cr eux" , le re
marcăm la chenarul uşii bisericii Tismana 1 7 8 , sculptată în 1 5 4 1 , în timpul domniei lui
Radu Pais1e, cel care înalţă b iserica bolniţei, construită în 1 5 4 3 . Deoarece în apropierea
bolniţei se găseşte rezervorul de apă al fîntînii de care ne ocupăm, este firesc să
bănuim că o dată cu înălţarea bisericii bolniţei, Radu Paisie a iniţiat şi construirea acestei
fîntîni.
Acoperămîntul capului ungurului ( ? ) , format dintr-o cască metalică emisferică şi un
semicilindru (de piele sau zale) , ne evocă piesele unei armuri orientale din prima jumătate a
secolului al XVI-lea 179.
Aportul important al lui Neagoe Basarab la reconstrucţia Mănăstirii Cozia este consem
nat de către contemporanul său Gavril Protul 1 80 şi de o pisanie mai tîrzie 181 , în care se men
ţionează că o pisanie anterioară cu datele înnoirii lui Neagoe se afla pe acelaşi loc, pe zidul
pronaosului, în vecinătatea fîntînii de care ne ocupăm. Să nu uităm că Neagoe este ctitorul
unei fîntîni la Mănăstirea Ivirului de la Muntele Athos, înfăptuire astfel evocată de Gavril
Protul : „ În lavra lverului a lui sfeti Evtimie făcătorul de minuni pe sus pre ziduri < rătunde
aparat A.K. > au adus apă cu urloaie ca de 2 mile de loc dă dăparte" 18 2 , şi prin urmare
nu avem motive să credem că dacă Neagoe ar fi fost ctitorul fîntînii de la Cozia, Gavril
Protul ar fi tr e cut s ub tăcere această înfăptuire.
În privinţa semnificaţiei simbolice a celor patru personaj e sculptate în piatră trebuie
să ne punem întrebarea dacă identitatea lor este cea enunţată de Paul de Alep şi care au
fost sursele de informare ale acestuia. Este posibil ca el să fi reprodus o tradiţie din mănăstire.
Dar pe ce se baza această tradiţie ? Se păstra încă în 1 658 înţelesul unor chipuri lucrate
probabil pe la 1 5 4 3 ? Întemeindu-ne p e i elatarea lui Paul de Alep despre cap etele ungu
rului, turcului, voievodului şi robului, putem stabili o analogie strînsă cu două fîntîni din
Elveţia, din Berna şi Lausann e, opere ale lui Hans Gieng, ( „Meister Hans") din 1 5 4 3 18 3,
care reprezintă Justiţia legată la ochi , înconjurată de patru capete , întruchipînd cele patru
simboluri ale formelor de guvernămînt cunoscute (papa, regele, sultanul şi primul magistrat
al Elveţiei) 184• Prin urmare, fîntîna d in faţa bisericii a fost l ucrată de sculptori occidental i ,
după o temă familiară lor, dar aplicată l a realităţile din Ţara Românească ş i c u ornamente
din repertoriul autohton.
Evident însă că fîntîna nu a avut iniţial o funcţie liturgică. Atîta vreme cît nu a
existat decît o singură fîntînă în mănăstire, adică pînă la începutul secolului al XVI II-lea,
aceasta a folosit si trebuintelor vietii de fiecare zi.
A treia fîntînă din mănăstire aparţine refacerii lui Şerban Cantacuzino, fiind construită
o dată cu întreaga aripă nordică şi cu foişorul la care ne-am referit 185• Ea nu exista în vre
mea lui Paul de Alep, dar mitropolitul Neofit o descrie în 1 746, observînd că „cişmeaua curge
neîntrerupt pe două ţevi şi serveşte la necesităţile mănăstirii" 1 86 , fiind aşezată între trapeza
'
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de la nivelul superior şi cuhnia de la cel inferior. Cişmeaua este restaurată în importanta fază
din 1 793- 1803, cînd i se adaugă o nişă cu arc polilobat în acoladă asemănător celor de la
foişorul laturii de sud. Catagrafia din 1809 aminteşte de „cei doi stîlpi de piatră ce este deasu
pra ceşmelii" 187 . În 1850 ea era însă „în proastă stare" 188 , ca şi clădirile din j ur, iar în 1875
mitropolitul Ghenadie arată că „această fîntînă astăzi a dispărut, că nici locul nu i se mai
cunoaşte" 199. Această situaţie va dăinui pînă în 1936, an în care N . Ghica-Budeşti menţio
nează „fîntîna astăzi secată" rno şi care a fost reparată în anul următor. La această restaurare
i s-a schimbat bazinul de piatră - expus în muzeul mănăstirii - cu altul nou.

CURTEA EXTERIOARĂ
Un raport austriac din 1 7 18 - 1 730 pomeneşte de o curte exterioară, înconj urată de
ziduri
ummauerten Verhojf" 191
pe care o putem vedea în releveul Weiss din 1 728- 1 73 1
(fig. 1 ) , depăşind c u mult înspre sud incinta originară, cu o poartă în mijlocul laturii vestice,
încadrată de două clădiri. Din faţa porţii două drumuri de acces aj ungeau în „ Via Carolina",
care despărţea aria bolniţei de cea a mănăstirii . Austriecii construiseră în 1716 două redute
în colturile de sud si
, de nord ale laturii vestice a curtii exterioare si două ziduri masive, unul
în nord, de-a lungul rîpei, iar altul în sud, la circa 50 de metri de aripa sudică a mănăstirii 192 •
În preaj ma războiului turco-austriac din 1 788, Tuffecic Aga menţionase două porţi, dintre care
cea pentru „cei cu căruţa" era, desigur, a curţii exterioare. Dar după război, mitropolitul
Filaret arată că „s-au ars şi s-au surpat zidurile dinăuntru şi de afară" 193•
--

„

-

,

'

.

Catagrafia din 1 809 descrie „starea sf. mănăstiri Cozia, cum intri pe poarta dintîi",
menţionînd „un graj d de zid vechi ca de 20 de cai spart la o parte, învelit cu şindrilă de
stej ar . . . Tot sub această învelitoare şi şopron spart la o parte tot zidul curţii de afară, vechi
şi la un loc poate intra omul. Sînt şi nişte ziduri de chilii la poartă în stînga, iar poarta foarte
veche de scînduri în două canaturi, făcută de Spirea" 194 • Prin urmare, din chiliile pe care
le-am văzut în releveul Weiss, încadrînd poarta, nu mai rămăseseră decît cele nordice. Ele fuse
seră, foarte probabil, zidite odată cu zidul de împrej muire al curţii exterioare (în 1718- 1728)
şi fuseseră împreună deteriorate în „răzmeriţa" din 1 788.
Temeliile chiliilor de lingă poarta sudică de intrare anterioare celor care în releveul
Weiss se află în dreptul laturii de sud a curţii interioare) au fost scoase la lumină de săpătu
rile arheologice din august 1960 şi au fost lăsate aparente, aparţin secolului al XVI-lea 195•
Un nou corp de clădiri este construit în curtea exterioară în 1818, de astă dată de-a
lungul laturii sudice. Catagrafia din acest an menţionează că „la mănăstire, în curtea apus,
despre miazăzi, am făcut zece case de zid sus şi cu foişor dinainte şi cu o poartă pă sub ele
şi j os şapte odăi (şi cu plimbătoarea lor) din care una este cuhnie, iar poarta se deschide în
două părţi cu scînduri de ulm şi aceste case le-am făcut ca să fie şcoală pentru învăţătura
copiilor, pentru musafiri şi pentru praznic şi le-am învelit cu şindrilă de brad, însă sînt neten
cuite pînă acum" 196 • Este refăcut şi graj dul cel vechi „şi cu şopron dinainte pentru căruţă" .
Laturile de vest şi de sud ale acestui graj d pot fi văzute în fotografia lui Carol Popp de Szathis1 B.
188 G .
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180 N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii
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mary din 1867 (fig. 2) , unde se pot distinge zidul vechi (mai întunecat) şi cel adăugat, ele la
j umătate în sus (mai luminos) .
Poarta veche, pe care o constatasem în releveul Weiss, este refăcută (prin urmare din
1818 curtea exterioară are două porţi, una la vest şi cea nouă, sub clădirile de pe latura sudică) ,
menţionîndu-se că „am mai făcut şi un petec de zid unde căzuse şi era poarta cea veche, de
stînjeni opt şi l-am învelit cu şindrilă de brad" 197• Catagrafia din 1823 aminteşte şi ea cele
P.C. > spre amiază zi făcute de răposatul
„două rînduri de chilii da vestul şi estul unei porţi
P.C. > şi un graj d" despre care arată că „sînt prăpădite" 1 9 s
egumen < Daniil proin Titiriceanu
fiind avariate în luptele care au avut loc în 182 1 .
Cele zece case de zid înălţate în 1 8 1 8 trebuie d e asemenea avute în vedere atunci cînd
se consideră temeliile de la vestul incintei originare, dezvăluite la săpăturile din 1960.
Casele şcolii construite în 1818 şi distruse după trei ani, în 1 82 1 , nu mai sînt refăcute,
ca de altfel întreaga mănăstire. Catagrafia din 1839 arată că „pînă a nu intra în mănăst ire ieste
o curte mică împrej muită cu zid de piatră, stricat, vechi şi mai dărăpănat, unde spre amiază
zi au fost din vechime case < cele construite în 1 8 18. - P . C . >, iar acum numai nişte ziduri cu
totul dărăpănate şi fără alcevaşi. Tot în această curte este un şopron în stîlpi de zid învelit cu
sindrilă de brad vechi si cam stricat" 199 •
În toamna anului 1847, domnitorul Barbu Ştirbei ia iniţiativa construirii unor noi p avi
lioane la vestul incintei mari, deci în curtea exterioară. Dintr-un raport întocmit la 1 3 noiem
brie 1847 200 aflăm că lucrările începuseră tîrziu, în toamnă, făcîndu-se pînă la acea dată „teme
liile şi pivniţele" , şi că se proiectase dărîmarea „clădirilor vechi" a aripii vestice a incintei.
În iama anului 1847 se dărîmă latura vestică şi cîte o porţiune din cea nordică şi sudică,
după cum am văzut 201 • În primăvara anului 1848 s-au lucrat soclurile pînă la nivelul ferestre
lor, dar în luna iunie a aceluiaşi an s-au întrerupt lucrările din lipsă de bani 202 . Aspectul dezo
lant al celor două pavilioane rămase neterminate va dăinui ani întregi. În 1850, catagrafia
descrie astfel curtea exterioară : „ Pînă a nu intra în mănăstire se află un loc unde a fost mai
înainte împrej muit iar acum este slobod ; din partea despre apus se află un graj d . . . < vezi
fig. 2.
P.C. > dar prea ruinat . . . Împrej muirea mănăstirii ce a fost cu zid şi casa lipită
lingă zid, în partea despre apus în faţa bisericii s-au dat j os împreună cu clopotniţa din poruncă
pentru reclădirea ce este să se facă din nou, unde anume se află un gard de nuele şi o poartă
de scînduri" 20 3 . Atît Theodore Margot, în 1 859 204 , cît şi mitropolitul Ghenadie Enăceanu, în
1875, menţionează pavilioanele neterminate 205 • În aceeaşi stare le fotografiase în 1867 Carol
Popp de Szathmary 206 (fig. 2) şi este evident că ele nu au putut fi refăcute în epoca în care
mănăstirea a servit de penitenciar, între 1 879 şi 1894 20 7 . De-abia în 1 895 cele două edificii
sînt zidite pînă la acoperiş şi învelite cu tablă, aşa cum pot fi văzute într-o fotografie a lui
Alex. Antoniu din 1 90 1 2os .
Pavilionul din sud a fost dărîmat în 196 1 209 , iar cel nordic aparţine în prezent patriar
hiei. El prezintă o sală în ax, încadrată de cite două mari încăperi, iar în nord se află bucă
tăria (fig . 3) .
-

-

.

.

-
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Thidem.

19s D .
19 0 F .
200

Vez i nota 3 .
201 I bidem .
202 I bidem .
2oa G .
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V ezi nota 34.

205

206

Vezi not a 2-L
Ve zi not a 49.
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I I , Bucureşti , 1 899.
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Constantinescu,
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GR Ă DINA M Ă NĂSTIRII
Aflată şi în prezent la sudul incintei originare, iar odinioară între zidul vestic al curţii
exterioare şi Olt, grădina mănăstirii este remarcată de Paul de Alep, care ne informează în
1658 că „grădina acestei mănăstiri este frumoasă şi în ea se află, de asemenea, un chioşc unde
obişnuiam să ne luăm prînzul la miezul zilei" 210 • Aceeaşi grădină este pomenită de mitropolitul
Neofit în 1 746, cu precizarea că aici creştea „revent " 211 , o plantă medicinală, ceea ce arată
că, după obiceiul vechi, călugării cultivau astfel de plante, desigur, pentru bolniţă. La începutul
secolului al XIX-lea este menţionată o „portiţă" 212 în zidul aripii sudice de clădiri pe unde se
putea intra din mănăstire direct în grădină, fără a mai ocoli pe poarta cea mare. Desigur,
pe această „portiţă", care s-a păstrat pînă în prezent, trecea spre chioşc şi Paul de Alep cu
gazdele sale.

BOLNIŢA
Biserica bolniţei, înălţată în 1 543, a avut, desigur, în apropiere încăperi unde zăceau
cei bolnavi. Desigur că era vorba de o casă măruntă, pe care nici Paul de Alep, nici mitro
politul Neofit nu o menţionează. Un mic dreptunghi în colţul de nord-vest al bisericii în rele
veul Weiss ne încredinţează că această casă era de dimensiuni modeste. Prima ştire despre
adăpostul celor bolnavi o avem în catagrafia din 1 795 „pentru spitalul de ciumă" (care urma
să fie amenaj at în mănăstirile Cozia, Tismana şi Cîmpulung-Muscel) , unde se arată că „bolniţa
ce este la poarta mănăstirii, biserica şi casele sînt şindrilite şi îngrădite împrej ur cu gard, iar
înăuntru nici biserica, nici casele nu sînt meremetisite" 2 1 3• Din catagrafia anului 1823 aflăm
că „numai bolniţa cu casele" m scăpaseră neincendiate de luptele din 182 1 . În schimb starea
lor nu era prea bună. Catagrafia din 1824 ne informează că în acel an bolniţa se afla „iarăşi
în stare proastă, fiind acoperişul vechi şi spart, atît al bisericii, cît şi al chiliilor" 215•
Casa nu se prezintă într-o stare mai bună la mijlocul secolului al XI X-lea. În cata
grafia din 1850 se menţionează că „pe partea despre miazănoapte, tot într-acest loc, se află o
casă cu două încăperi de zid cu piatră, tencuiala căzută şi foarte veche, învălită cu şindrilă" 216 •
Pe la 1880, I . Slavici şi G. Mandrea scriu într-un raport : " . . . Fostul egumen locuieşte
în nişte case ruinate de lingă bolniţă < biserica bolniţei.
P.C. >; iar alţi doi părinţi stau unul
într-un beci al acestei case, iar altul în tinda bolniţei" 21 7 •
-

Vechile case sînt dărîmate în 1 904 (nu înainte de a fi fotografiate în 190 1 de AL
Antoniu) 21 8 , pentru ca, pe acelaşi loc, episcopul de Rîmnic Athanasie să ridice o casă nouă,
care poate fi şi ea văzută într-o serie de fotografii publicate în B . C . /orf.l. 219 • Construită, ca şi
cea veche, pe două nivele, cu prispă şi ceardac, de . mai mari dimensiuni, ea prezintă o serie de
încăperi pe trei laturi. Şi această casă se ruinează. După primul război mondial este înălţ ată
clădirea actuală, situată, de astă dată, la sud-vestul bisericii bolniţei.
210 Vezi nota 1 2 .
211 Vezi nota 24.
212 B .
213 A .
214 D .
2U
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vezi la Petre Antonescu, Monastirea Cozia, p. 25.
218 Ve zi not a 54.
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CRON OLOG IA FAZELOR DE CONSTRUCŢI E ÎN MĂNĂSTIRE
Din studiul laturilor mănăstirii - atît a celor trei existente, cît şi a celei de vest, dis
părute _ am aj uns la concluzia că incinta p � stre� z� încă .o b ună pa�� e din z!durile de la sfîr
.
A
şitul secolului al XIV-lea, cînd Mircea : el Bătrm a malţat ct�ton_ � care I�. va ada? osh morm1 �tul.
într-adevăr, dacă săpăturile arheologice au dus la concluzia ca temeiule latunlor de sud ş1 de
est sînt cele originale, noi am completat această constatare, adăugînd că atît pivniţa de la est,
cît şi nivelul parterului de pe laturile sud şi est (cu excepţia gangului descendent la pivniţ a
„caselor arhiereşti") aparţin primei faze de construcţie. Este probabil că pe latura estică s-au
aflat bucătăria (în actualul vestibul-sală al muzeului) , avînd alături „chelăria" (cămara de pe
pivniţă) , aşa cum ne informează catagrafia din 1809, despărţite de cele două mari săli (cea
sudică probabil trapeză) prin gangul descendent la pivniţă.
Sălile aveau tavanul sprij init de stîlpi mediani şi arce, aşa cum ne apare încă sala nordică
din aripa de est (în cea alăturată, stîlpii au fost angaj aţi în zidurile mai tîrzii) . Trebuie menţio
nat de asemenea faptul că gangul descendent la pivniţă nu depăşea frontul clădirii într-un gîrlici,
ci se insera între încăperile de la nivelul parterului, soluţie pe care o găsim şi la casele domneşti
de la Tîrgovişte.
în ceea ce priveşte funcţia celor două săli mari din aripa sudică, ea ne rămîne necunoscută. Trapeza şi bucătăriile se mută aici în a doua j umătate a secolului al X IX-lea.
Foarte probabil că chiliile propriu-zise s-au aflat la origine în aripa vestică (aşa cum
deducem din descrierile păstrate) şi în cea nordică, reconstruită din temelie la 1 707.
Dar unul dintre aspectele cele mai interesante ale incintei originare este cel al construc
ţiilor sale defensive. Spre deosebire de mănăstirile de la începutul secolului al XVI-lea din
Ţara Românească, de pildă, care prezentau un singur turn-clopotniţă la mijlocul uneia dintre
laturi, incinta fortificată a Coziei număra patru turnuri de colţ (cu metereze înguste) , uşor
ieşite din linia zidului de incintă. Din aceste turnuri se mai păstrau la mijlocul secolului trecut
cele două din sud, iar în prezent unul singur, cu nivelul superior înlocuit în 1 583 - 1 584 cu para
clisul lui Amfilohie. Nu ştim dacă clopotniţa s-a aflat de la origine în turnul sud-vestic, aşa
cum o găsim la sfîrşitul secolului al XVI II-iea (şi cum constatăm la unele mănăstiri moldoveneşti) 220,
sau dacă nu a existat la mijlocul laturii vestice un al cincilea turn de intrare în incintă care
să adăpostească şi clopotele. Este evident că poziţia strategică a mănăstirii, precum şi fortifica
ţiile originare făceau din ea o fortăreaţă inexpugnabilă, motiv pentru care a fost adesea folo
sită ca punct de rezistenţă militară, mai cu seamă în secolul al XVIII-iea, şi consecinţa a fost
că întreaga aşezare a avut considerabil de suferit .
Nu ştim însă, în stadiul actual al cercetărilor, dacă, înălţînd mănăstirea fortificată, Mircea
cel Bătrîn a avut în vedere un sistem de apărare pc linia munţilor sau a intenţionat să o
protejeze pentru atacuri de mai mică amploare. Oricum, caracterul militar al incintei este mai
evident decît la Mănăstirea lui Neagoe, de pildă, înălţată în alte vremi şi în alte condiţii.
În 15 16- 1 5 17, adică spre sfîrşitul lucrărilor de la Curtea de Argeş, Neagoe „înnoieşte
biserica cea veche" a Coziei şi aduce şi unele îmbunătăţiri în incintă, dar care nu pot fi pre
cizat e documentar.
Din raportul zidurilor etaj ului cu cele de la parterul laturii sudice am dedus că nivelul
superior a fost oricum anterior epocii brîncoveneşti : cele trei celule - , dintre care cea vestică
prezenta în epoca brîncovenească o boltă de stuc în plin cintru - , constituiau anterior o singură
încăpere.
22° Consideraţii

despre incinta Mănăstirii

Suceviţa

p. 407 - 408 şi

vezi la Gr. Ionescu , Istoria arhitecturii în România, I,
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fig.

288, p. 408.

Probabil că şi în 1543, cînd se înalţă bisericuţa bolniţei de către voievodul Radu Paisie,
se vor fi edificat unele construcţii monastice, în primul rînd chiliile de lingă bisericuţă,
pentru cei bolnavi, apoi fîntîna din faţa bisericii . De fapt nu ştim dacă nivelul etaj ului
în incintă s-a construit în vremea lui Radu Paisie ( 1543) sau a lui Mihnea Turcitul, în 1 583 - 1 584. Sîntem însă siguri că la 1583- 1584 exista cel de-al doilea nivel, avînd în vedere legă
turile paraclisului lui Amfilohie cu încăperile de pe latura sudică şi estică, şi tocmai pentru
aceasta sîntem înclinati să îl atribuim fazei de constructie Amfilohie. Oricum, în iunie 1657
Paul de Alep găseşte galerii pe toate laturile.
Pentru adaosul etajului s-au făcut modificări importante la parterul laturilor mănăstirii.
Aşa cum am arătat, soluţiile au fost diferite pentru latura de sud, care măsoară la exterior
6,45 m şi pentru cea de la est, mai lată cu aproape 2 m (8,35 m) . Pentru că j umătate din
suprafaţa din interior a etaj ului era prea mică (2,50 m) pentru lăţimea chiliilor de la etaj
(care aveau nevoie şi de galerie în faţă) , zidul nordic al acestor chilii nu a putut fi sprij init
la parter pe un sistem simplu de stîlpi şi arce, ci pe picioare de zid , legate de zidul nordic
al parterului şi de arce care se sprijină pe extremitatea sudică a acestor picioare de zid. S-a
realizat astfel o lăţime a chiliilor de 3,30 m, care corespunde cu lăţimea de 3,37 m pînă la
3,62 m a chiliilor de pe latura estică, unde a fost suficient să se unească prin arce stîlpii
mediani din sălile mari ale parterului.
În linii mari, precizarea acestor adaosuri de la primul nivel ne permite să constatăm
care a fost aspectul originar al încăperilor de aici şi totodată al celor de la etaj , deoarece o
serie de adaosuri de ziduri de paiantă de la nivelul superior din vremurile mai noi nu au modi
ficat structura acestora.
Evident că galeriile înalte pe care le admiră Paul de Alep în iunie 1 657 nu au avut
arcadele pe care le constatăm astăzi. Foarte probabil însă că stîlpii (poate hexagonali ca cei
ai „foişorului lui Mircea") , ca şi bazele şi capitelurile, au fost de cărămidă, deoarece nu ni
s-a păstrat nici un profil de piatră din această epocă. Tot în vremea egumenului Amfilohie
pare să se fi adăugat pivniţa şi foişorul dinspre Olt, aşa .cum am dedus pe baza analogiei cu
chilia de la vestul paraclisului, din aceeaşi vreme, ieşită din linia de incintă.
,

,

Deoarece în această parte a mănăstirii este înfiinţat arhondaricul, încăperile oaspeţilor,
aşa cum aflăm tot de la Paul de Alep, care subliniază caracterul lor deosebit, bănuim că tot
aici se aflau bucătăriile şi trapeza, care se vor muta pe latura nordică la reconstrucţia din
1 707 a paharnicului Şerban Cantacuzino. Desigur că încăperile egumeneşti se aflau în secolul
al XVII-lea, lîngă paraclisul egumenului Amfilohie, pe latura sudică, acolo unde se vor construi
în 1707 „casele arhiereşti". Este interesant faptul că în 1839 regăsim egumenia tot lîngă para
clis, pentru ca mai tîrziu ea să revină aproape de extremitatea vestică a laturii sudice, adică
acolo unde se află şi în prezent. Tot în 1 707 se boltesc şi încăperile din „apartamentul" egu
menesc.
La mijlocul secolului al XVI I-lea, mănăstirea avea probabil o curte exterioară şi
chiliile, ale căror temelii au fost descoperite la săpăturile arheologice din august 196 1 , deoarece
Paul de Alep pomeneşte grădina cu chioşc în care dejunau, aflată în afara incintei .
Unele reparaţii se efectuează către 1630, cînd este egumen Ioanichie ( 1625 - 1629) , men
ţionat într-un document din 2 iulie 1630 : „proegumenul Ioanichie, ispravnicul Coziei" 221 ,
apoi în a doua jumătate a secolului al XVII-iea. În 1670, egumenul Anania ( 1 666- 1684, cu
întreruperi) „a acoperit chiliile de la vale" 222 , adică de la latura sudică. Cu prilej ul acestor
lucrări s-a înnoit, probabil (la 27 iunie 1670) , şi pisania lui Neagoe Basarab din 1 5 16 - 1 5 1 7 .
221 Pr . Emil Nedelescu , op.
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Dar la începutul secolului al XVII I-lea mănăstire a se afla într-o stare de degradare
avansată . într-o cerere pentru milostenie semnată de egumenu l Vasile de la Cozia în 1702 - 1 703,
Petru cel Mare, se preciza că şi „clădirile au început a se ruina, iar zidul
prezentată ţarului
•
�
�
'II
care o mcon1 oara a se narm 22 3 .
Această stare de lucruri este îmbunătăţită de pah arnicul Şerban Cantacuzino (fiul lui
Drăghici şi nepot de frate al voievodului Şerban Cantacuzino ) , cel care reface mănăstirea
Comana 224 , unde se şi îngroapă. Ştim că rezugrăvirea naosului bisericii s-a efectuat în 1 705,
iar construcţia pridvorului acesteia şi a ferestrei pronaosului de la vest în 1 707, după cele
două pisanii păstrate . Tot în 1707 şi probabil în anul următor se construieşte aripa nordică
(de la cuhnie - inclusiv - pînă la „casele lui Samuil " , în prezent dispărute, adic ă pînă la extre
mitatea vestică a laturii actuale) cu foişorul şi cişmeaua, precum şi casele arhiereşti ale lui
Antim Ivireanu cu pivniţele respective. Tot acum se boltesc şi încăperile din „apartamentul"
egumenesc. Faptul că după numai cîţiva ani, în 17 10, se construiesc atît casele lui Ioan Hure
zeanul, apoi cele ale lui Samuil ne arată că nu s-a reuşit în faza de construcţie 1 705 - 1 707
să se înfăptuiască toate îmbunătăţirile de care mănăstirea avea nevoie. Într-adevăr, cîteva
scrieri, din care desprindem propoziţia că, „ văzînd slăbiciunea zidurilor" , egumenul Ioan de
Hurezi s-a îndemnat să construiască casele din colţul de nord-est al mănăstirii, care îi poartă
numele, ne permit să datăm cu exactitate paraclisul de aici şi încăperile alăturate şi să deducem
că paharnicul Şerban Cantacuzino nu reuşise să termine lucrările. Oricum, din vre mea acestor
prefaceri merită a fi reţinut numele egumenului Mihail, care a funcţionat la Cozia între 1 707
şi 17 10, apoi la mănăstirea Cîmpulungului, unde apare în inscripţii, alături de aj utorul său,
Grigore Cozian 225 , şi a cărui frumoasă piatră de mormînt din biserica bolniţei Coziei evocă
importantele sale înfăptuiri.
În această epocă, egumenia se mută în încăperile în care se află în prezent - după
cum am arătat mai sus - , iar fostul arhondaric de la etaj este transformat în „casă dom
nească". Aşa ne explicăm faptul că în foişorul numit „al lui Mircea" domn ul Mihai Suţu pune
să i se zugrăvească stema în anul 1802 .
Tot în primul sfert al secolului al XVIII-lea se construiesc şi „casele lui Samuil" pe o
pivniţă mare cu gîrlici, care se înălţa mai sus decît nivelul parterului întregii aripi nordice,
case care apar în releveul lui Weiss din 1728- 1 73 1 . Foarte probabil, tot în această epocă se
înconjură cu zid curtea exterioară, construindu-se o serie de încăperi de ambele părţi ale porţii
(aşa cum ne vădeşte releveul lui ·weiss) , ale căror temelii, descoperite la recentele săpături arheo
logice, au fost lăsate aparente. Bănuim că aceste încăperi erau afectate oaspeţilor care treceau
pe la mănăstire, praznicelor etc„ avînd caracterul de „xenodochiu" 226 şi făcînd legătura cu
lumea laică, cu necesităţile practice ale mănăstirii, ca şi noua pivniţă a „caselor lui Samoil",
mai încăpătoare, cu o intrare mai largă decît cea din secolul al XIV-lea. Deducem funcţia
încăperilor de lîngă poarta curţii exterioare după cea pe care o vom constata mai tîrziu la o
construcţie similară, construită tot în această incintă din afară, unde se va adăposti şi o şcoală.
Către anii 1730 mănăstirea părea arătoasă celor care o vizitau. Un ofiţer al armatei
austriece notează că ea prezenta „două etaj e înalte, cu mari şi bune pivniţe şi mai multe
camere boltite, apoi o curte exterioară cu zid de împrej muire" 22 7 • Austriecii o consideraseră
potrivită pentru un punct de rezistenţă şi o fortificaseră, construindu-i în 1 7 1 6 două bastioane
la extremităţile laturii de vest a curţii exterioare, apoi, mai tîrziu, ziduri de apărare de j ur
împre� ur. La ştirea că armatele ţarului se îndreaptă spre Crimeea şi spre Azov, Poarta intră în
A

223

Ibidem, p. 733.

22 1

Vezi

Lapedatu, Mănăstirea Comana.
istorice, în B.C.M.I„ I, ( 1 908) , p. 9 - 1 5 .
225 Vezi nota 1 38.
Al.

Note

22u Vezi N . Vătămanu , De la începuturile medicinei
româneşti, Bucureşti, 1 966, p. 1 3 1 sq.

221 Vezi nota 20.
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conflict cu Rusia la 28 mai 1736. Austriecii, care aveau o mai veche legătură cu ruşii, declară,
la rîndul lor 1 război Portii la 6 iunie 1737. Î n acest an, austriecii, sub comanda generalului
·wallis, pătru nd în ţară, �cupă Curtea de Argeş şi Cîmpulungul şi înaintează spre Bucureşti 22 8 •
în aprilie 1 738, ofiţerul austriac Lobkovitz raportează că „duşmanul a respins miliţia naţională
< trupele · austriece. - P.C. > de pe şoseaua Carolină şi că a ars Cozia" 229 •
Stricăciunile provocate de turci în 1 738 vor fi îndreptate într-o importantă fază ele
construcţie pe care am datat-o „ mijlocul secolului al XVIII-iea" , în vremea egumeniei lui Ghe
nadie. Cu acest prilej , încăperea mare de la extremitatea galeriei din aripa sudică este reîmpăr
ţită în două încăperi şi o prelungire a galeriei însăşi, se reconstruiesc apoi în aripa vestică
„casele lui Ghenadie", un nou foişor sudic, noi galerii în locul celor avariate pe laturile sud şi
est. La biserica mare, pronaosul capătă o fereastră nouă, lîngă cea lucrată în 1 707, iar la feres
trele naosului se lărgesc în j os ancadramentele existente.
Aceste lucrări, despre care ne vorbeşte doar un fragment de pisanie, transcris în secolul
trecut, poartă amprenta stilistică a vremii, cu elemente orientale (cum ar fi arcurile polilo
bate şi festonate, cu vîrful în acoladă) şi altele baroce, ca arcurile aplatisate.
_
O nouă încercare trece peste mănăstire în 1 787, cînd turcii declară război Rusiei în
ziua de 24 august. Austria, aliata Rusiei, intervine în conflict şi declară război Porţii la
9 februarie 1 788. Trupele austriece ocupă cîtăva vreme mănăstirile Sinaia, Cozia şi Tismana,
apoi localitatea Baia de Aramă şi Cerneţi. Oastea munteană şi detaşamentele turceşti silesc
pe austrieci să se retragă din mănăstirile ocupate şi le cauzează pierderi 230 • Iată motivul pen
tru care domnul Mavrogheni, care conducea operaţiile, a poruncit, după cum ne informează
Dionisie Eclesiarhul, „să meargă turcii cu salahorii şi cu ciocănaşii . . . să strice o parte din
zidurile mănăstirilor dimprej ur, să nu se mai poată închide nemţii într-însele. Ear turcii n-au
fărîmat numai o parte din ziduri, ci toate zidurile cu chiliile dinprej ur şi au ars şi bisericile
şi clopotniţele şi la Cozia au găsit vistieria mănăstirii şi au prădat-o, argintăria . . . luat-au şi
porţile mănăstirii ce erau căptuşite cu fier . . " 231 etc .
.

O anafora a mitropolitului Filaret din 1 792 232 solicită aj utor noului domn Mihai Suţu.
Acest ajutor este acordat şi Catagrafia scrisă în 1809, cea mai importantă, consemnează restau
rările din 1 793, 1 802 (cînd este zugrăvită şi stema lui Mihai Suţu în foişorul lui Mircea) şi
1803, cu osteneala epitropilor şi a arhimandriţilor Iosif (ante 2 februarie 1 786 - 2 martie
1 794) 233 şi Theodosie (2 martie 1 794 - 5 octombrie 1815) 234. Merită să fie subliniat faptul că
în incintă nu se efectuează construcţii noi (de pildă „casele lui Samuil" rămîn în ruină pînă l a
sfîrşitul secolului) , posibilităţile materiale ale epitropilor fiind mult mai reduse decît ale ctitori
lor anteriori şi permiţînd numai reparaţii.
În 1818 se construiesc pe latura de sud a curţii exterioare o serie de încăperi, rămase
netencuite, pentru călători , praznice şi o şcoală, care au fost dărîmate trei ani mai tîrziu, în
182 1 , cînd „răzmeriţa" Eteriei trece şi peste mănăstirea· Cozia. Î n acest an , „după uciderea
lui Tudor Vladimirescu şi înfrîngerea eteriştilor, mănăstirea deveni prada zavergiilor şi în urmă
a turcilor care deteră foc mănăstirii" 235• De data aceasta, reparaţiile fură amînate şi sporadice
din cauza lipsei de posibilităţi materiale.
Domnitorul Gheorghe Bibescu proiectează şi începe construirea unor pavilioane noi în
curtea exterioară, pentru a înlocui aripa de vest a mănăstirii. Aripa este distrusă, dar cele două
228 Constantin
I I I , partea întîi,
229 Vezi nota
2 30 Constantin
211 Vezi nota

C. Giurescu,
p . 252.

Istoria românilor, voi.

74.
C. Giurescu, op. cit., p. 299.
27.

23 2 V. A. Ureche, Istoria românilor, IV, Bucureşti
p. 83.
2 33 Vezi nota 23.
2 34 Ibidem.
2 35 Vezi nota 9.
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cu prilej ul revoluţi ei din 1848.
)avilioane rămîn neterminate , din cauza detronării domnito rului
fi acoperit ă cu tablă şi căreia i
n j urul anului 1850 se adaugă două turle. bisericii , care va
următori ne arată mănăstir ea în stare de ruină (în 1859 apele
se înaltă pridvoru l. Ştirile anilor
Oltulu i distrug colţul sud-vestic al mănăstir ii, cu paraclisul) , care progresează odată cu trans
formarea ei în penitenciar în 1879, situaţi e care va dura pînă în 1894.
în 1895, 0 important ă fază de construcţie şi restaurare vine să pună capăt unei stări
de lucruri intolerabile . Cele două pavilioane sînt terminate şi acoperite. Încăperile, galeriile,
foişoarele se repară de asemenea, urmărindu- se însă realizarea unor noi încăperi din zidirea
arcadelor foisorului lui Ioan Hurezeanul şi celui nordic, închizîndu-se pe j umătate arcadele
galeriilor. To t în această fază, prispa de lemn legată de foişorul vestic al aripii de sud şi cea
estică a aceleiaşi aripi sînt înlocuite respectiv cu un scurt portic de stîlpi de zid şi un alt mic
foişor, cu elemente decorative neoclasice. Cîţiva ani mai tîrziu, în 1904, episcopul de Rîmnic
Athanasie construieşte o casă lingă biserica bolniţei 236, pe locul celei vechi, înlocuită şi ea
după primul război mondial cu cea care se păstrează în prezent.
Şi în primul război mondial mănăstirea, transformată în cartier al trupelor inamice 2 3 7 ,
are de suferit considerabil. O lungă fază de restaurare, cuprinsă între '1 928 şi 1 936, are în
vedere în primul rînd biserica mare. O nouă restaurare a complexului monastic, urmărind să
redea un aspect apropiat de cel pe care el îl avea în j urul anului 1 800, are loc în intervalul
1958 -- 1960. În a.ugust 1961 se iniţiază de asemenea săpături arheologice, care au adus o impor
tantă contribuţie la cunoaşterea trecutului acestei venerabile aşezări.

l

ET APES DANS LA CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE
MONASTIQUE DE COZIA
RESUME
L'introduction souligne l'importance de l'ensemble monastique de Cozia {dep. de l'Olt) ,
construit eri 1387 et ayant conserve une bonne parti e de ses edifices originaires, fait qui n'a
pas encore ete mis en lumiere j usqu'a present . Cependant, outre Ies constructions datant
du X I Ve siecle, le monastere presente encore une serie de modifications et d'adj onctions carac
teristiques pour les epoques qui se sont succedees.
Viennent ensuite mentionnees Ies informations Ies plus· importantes concernant l'en
semble, ainsi que le materie! iconographique ayant permis la reconstitution des phases de con
struction et leur datation .
_Dans un chapitre ulterieur, l'auteur decrit le monastere, en passant du general au
.
parti� uher : sont d'abord enumerees Ies . quatre ailes de l'enceinte (celle d 'ouest, a present
detrmte, a ete reconstituee d'apres des descriptions et des relevements plus anciens) , ensuite,
pour chaque aile, l'auteur fait l'inventaire de chaque appartement et de chaque chambre.
�n meme temps, il cherche a etablir autant que possible Ies phases successives de leur construc
tion.
Ains i , par deduction, le monastere semble avoir eu un mur d'enceinte rectangulaire
avec quatre tours aux angles, se rapprochant de celui du château fort de Giurgiu, bâti touj ours
par Mircea l' Ancien .
Les edifices monastiques ont ete adosses a ce mur d'enceinte preexistant. Deux des
quatre . tours ont dis paru au debut du xv1 1 1e siecle, lorsque l'aile du nord a ete reconstruite
en entler. Celle du sud-ouest a ete demolie en 1848. De celle du sud-est subsiste encore le
2 3 6 N. Iorga,

Sate şi mănăstiri din România, p .

249.

2 3 7 N . Davidescu,
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op. cit„ p. 1 3.

premier niveau, a l 'interieur duquel on a construit une voute en plein cintre qui supporte la
chapelle bâtie en 1 59 1 au niveau superieur.
Cet aspect de château fort du monastere de Mircea l' Ancien est extremement interes
sant, car il illustre une periode d'independance de la Valachie.
L'analyse des cOtes sud et est du monastere nous permet de conclure que le rez-de
chaussee (a l'exception des communs) et les caves orientees vers l 'est <latent de l'epoque de
Mircea l'Ancien, tandis que les caves de la maison episcopale ont ete bâties au debut du XVI IIe
siecle. Cette constatation est d'autant plus importante que l'on sait qu'en Valachie il subsistent
tres peu de constructions de cette epoque.
Au milieux du XVIe siecle, au temps de Radu Paisie, on a construit dans l'enceinte
du monastere quelques edifices , probablement la fontaine en pierre au sud-ouest de l 'eglise,
qui existe encore, avec- a l'interieur - les quatre personnages decrits par Paul d ' Alep, dont il
n'en reste qu'un seul - ainsi que, plus tard, vers la fin du siecle, le second niveau du monastere.
Au XVI I Ie siecle o:ri reconstruit de fond en comble l'aile du nord et on procede a des
modifications importantes qui continueront au cours du siecle suivant.
L'evolution d'un ensemble monastique d'une telle importance pour la vie religieuse. de
la Valachie comporte diverses phases de construction, refletant le developpement social du
pays. Pareillement a quelques autres monasteres, Cozia representerait une sorte de musee,
ou nous pouvons deceler des elements architecturaux appartenant aux epoques les plus diverses.
Dans notre cas, la demonstration est d'autant plus interessante que les plus anciens des vestiges
<latent du xrve siecle, tandis que les constructions plus recentes ont ete dressees avec tous
es soins que pouvait requerir l 'un des plus importants monasteres de Valachie.
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I NT R ODUCERE

Pictura de la Stăneşti nu este numai un monument interesant în sine,

ci reprezintă unul din rarele ansambluri de pictură ce ni s-au păstrat din cuprinsul veacului
al XVI-l ea în Ţara Românească. Şi dacă monumentele pictate din veacul al XVI-lea sînt
puţine la număr, din secolul al XV-lea nu ni s-a păstrat nimic, astfel incit rezolvarea unor
probleme de evoluţie şi filiaţie a stilului în spaţiul geografic al Ţării Româneşti devine foarte
anevoioasă. Dar absenţa sau raritatea mărturiilor artistice pentru această epocă nu este o
pură întîmplare, ci expresia „procentuală" a unor împrejurări politice-sociale şi implicit economice.
Între al doilea sfert al secolului al XV-lea şi sfîrşitul celui de-al XVI-lea, anarhia poli
tică a fost, cu excepţia scurtei perioade a domniilor lui Radu cel Mare şi Neagoe Basarab,
climatul permanent al istoriei Ţării Româneşti 1 . Luptele dintre facţiunile boiereşti, tăierea
boierilor, mezatul tronului şi, consecinţă firească, aservirea crescîndă faţă de Poartă erau tot
atîţia factori potrivnici unei susţinute activităţi cultural-artistice. Discontinuitatea în opera
de ctitorire, pe care nu o puteau efectua decît domnia şi boierimea în scurtele momente de
răgaz, se exprimă - în monumentele care au scăpat distrugerii - şi prin diversitatea, singula
ritatea formelor artistice încercate 2• Această diversitate, motivată uneori de deosebirile de
program între ctitoriile domneşti şi ctitoriile boiereşti, este mai ales expresia tendinţelor centri
fugale ale anarhiei feudale, a lipsei unei puternice centralizări a statului, care, prin exemplul
său creator, de prestigiu, să stăpînească şi să imprime o direcţie manifestărilor artistice. O
paralelă mentală cu Moldova din vremea lui Ştefan cel Mare şi apoi din vremea lui Rareş
- pe plan artistic - pune în lumină tocmai condiţiile social-politice_ diferite 3 ale celor două
ţări româneşti şi deosebirea rezultată : în Moldova (între 1 480 şi 1 550) - p osibilitatea de a
sesiza şi urmări evoluţia unui stil local, iar în Ţara Românească - o diversitate a monumente
lor mult mai greu de situat în ceea ce se înţelege de obicei prin evoluţie.
'°'

ÎnaMte de a trece la studiul picturii bisericii din Stăneşti-Vîlcea, ansamblu cuprinzînd
pictura din 1 536 din turlă, altar, naos şi pronaos şi pictura mai tîrzie din pridvorul adăugat,
se cuvine să punem în evidenţă contribuţiile acelora care s-au preocupat anterior de acest monu
ment ceva mai mult decît în treacăt.
1 Istoria României, Bucureşti ( 1 962), voi. II, p. 465 -

redactată de Emil Lăzărescu, a capitolului A rta în Ţara

477 ; 6 1 7 - 625 ; 649 - 658.
2 A se vedea sinteza lui Soria Ulea, L 'art medieval
roumain, în Catalogu.I expoziţiei Trisors de l' art roumain
du XVe au X VIIIe siecle, Musee J acquemart Andre,
Paris, 22 martie - 22 mai 1 966, şi partea introductivă,

Românească de la mijlocul secolului al X V-lea pînă la
sfîrşitul secolului al X VI-Zea, în Istoria artelor plastice
în România, I, Bucureşti, 1 968, p. 227 - 235.
3 Istoria României, voi. II, p. 488 - 550 ; 6 1 0 - 6 1 6 ;
640 - 649.
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ţiile acestui mare
Primul loc îi revine lui Alexan dru Odobes cu, şi e ciudat cum observa
ai monum entului. Este drept
erudit au fost trecute cu vedere a de către cercetă torii mai recenţi
rile prilej uite de vizita
însemnă
că ceea ce ne-a lăsat Odobesc u nu reprezin tă un studiu, ci doar
4, dar
în 1860 la diferite biserici şi mănăstiri . din Munten ia şi Oltenia
.
.
P e care a întreprins-o
1
ea
care
ve
d
ucrun
apoi
interesul lor e cu atît mai mare cu cît la data aceea eI a mai putut
s-au distrus. Astfel, pentru a nu aminti decît două exemple : data pisaniei turnului- clopotniţă
şi inscripţia din naos, plasată între imaginea lui Tudor logofăt
1596
al incintei mănăstirii
şi a soţiei sale, Dimitra ; cunoaştere a acest �r amănunte ar fi simplifica t în bună măsură cercetările ulterioare.
Contributii minore sau menţiuni în legătură cu Stăneşti întîlnim la diverşi autori între
1890 si 1910 5. D e retinut sînt însă publicarea pisaniei bisericii de către Al. Ştefulescu 6 şi a
inscri � ţiilor pietrelor funerare de către N. I orga 7, precum şi unele informaţii din lucrarea lui
N. Dobrescu, Istoria bisericii române din Oltenia în timpul ocupaţiunii austriace 8 •
În 191 1 , arhitectul Al. Trajanescu publica un studiu despre arhitectura schitului Stă
nesti 9 si încerca să stabilească data adăugării pridvorului. Concluziile sale, întemeiate pe ana
lo�ii n �potrivite, situau în mod eronat adăugarea pridvorului la sfîrşitul secolului al XVII-iea
sau începutul celui de-al XVIII-lea.
Deoarece sîntem în domeniul arhitecturii, vom menţiona acum şi contribuţiile legate de
încadrarea monumentului de la Stăneşti în procesul de evoluţie al arhitecturii româneşti în
lucrările lui G. Balş 10, Ghica-Budeşti 11 şi Grigore Ionescu 12• Mai recent, sugestii şi precizări
însemnate a adus, în această privinţă, cercetătorul Emil Lăzărescu 13 .
Problema stabilirii genealogiei ctitorilor de la Stăneşti s-a născut firesc o dată cu cer
cetările întreprinse asupra monumentului. În 1 9 1 3, în cuprinsul unui studiu mai larg 14, P. V.
Năsturel publica din nou inscripţiile de la Stăneşti şi încerca să facă şi unele precizări genea
logice, plecînd de la propunerile mai vechi ale lui Ştefulescu şi I orga. Alături de unele obser
vaţii j udicioase, articolul conţine o greşeală de interpretare, care a fost preluată de cei care
mai recent au întreprins studii asupra familiei ctitorilor de la Stăneşti şi familiei Buzeştilor.
P. V. Năsturel este primul care vorbeşte de două fete cu numele de Maria în familia lui Giura
logofătul (ctitorul biseridi din 1 536) 1 5, afirmaţie întemeiată pe o superficială examinare a tablou
lui votiv, dar fără acoperire în înseşi inscripţiile tabloului.
-

-

4 Al. Odobescu, ,lfonastirile închinate . . . III. Stă
nescii . . . , în Columna lui Traian, IV ( 1 873) , nr. 1 1 , p.
206 - 208 ; idem; A nticuităţile judeţului Romanaţi, Bucu
reşti, 1 878, p. 130.
5 Bibliografia completă la N. Stoicescu, Bibliografia

monumentelor feudale din Ţara Românească, în Mitro
polia Olteniei, XVII ( 1 965), nr. 5 - 6, p. 535 - 536 şi
XVIII ( 1 966), nr. 3 - -1, p . 368.
6 Al.

Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tîrgu-Jiu,

1536.

I, Bucu-

.

75 - 77.

12 Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii în România, vol.
I , Bucureşti, 1 963, p. 375.

1 3 Em. Lăzărescu, Despre biserica fostei mănăstiri
Căl.uiu . . . , în Pagini de veche artă românească, I, Bucureşti,
14 P. V. Năsturel, Biserici, mănăstiri şi schituri din

9 Al. Traj anescu, Schitul Stăneşti ( Vîlcea) , în B.C.M.I.,
10 G. Balş,

n N.
Ghica-Budeşti, Evoluţia. arhitecturii în 11fun
tenia şi Oltenia, partea a 1 1-a, în B.C.M. I., XXIII ( 1 93 1 ) ,
cap. X I , p. 23 - 24 ; idem, L'ancienne architecture de la
Valachie . . , - în B . C.M.I., XXXV (I!.), p. 25, pl.

1 970, p. 325 - 350, mai ales p. 345.

8 Bucureşti, 1906, p. 259 - 260.

IV ( 1 9 1 1 ) , p.

Paris, 1 932, p. 277 - 294 ; despre Stăneşti, vezi p . 287,
fig. 2 1 5, 2 1 6.

VIII - fig.

1 90-1, p. 290 ; data pisaniei este corect citită 28 octombrie
7 N. Iorga, lnscripiţii din bisericile României,
1V
Y1 reşti, 1 905, p. 1 68 - 1 72.

ses roumaines , în Premier Recueil Uspenskij, partea a I I-a,

1 3 - 23.

Oltenia,

în

Revista pentru istorie, arheologie şi filologie,

XIV ( 1 9 13), p. 1 7 - 1 37 ; pentru Stăneşti, vezi p. 33 - 36.

Influence du plan serbe sur le plan des egli-

15 Ibidem, p. 38, 40.
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Contribuţia cea mai importantă în privinţa familiei ctitorilor de la Stăneşti îi aparţine
lui Dan Pleşia 16, care lămureşte mare parte din problemele de filiaţie şi înrudire, aducînd în
acelaşi timp precizări în legătură cu cariera politică a lui Giura. Autorul adoptă însă teza
lui P. V. Năsturel, după care „ a doua Marie" a lui Giura ar fi mama fraţilor Buzeşti.
Prezenţa în naosul bisericii din Stăneşti a două portrete laice, semnalată ca neobişnuită
şi interpretată în urma descifrării inscripţiei de către Ştefan Andreescu 1 7, ne-a îndemnat să
căutăm legătura de rudenie în mod necesar existentă între ctitori şi aceste personaj e zugrăvite
în naos : Tudor logofăt şi Dimitra.
Cercetările noastre 18 au avut drept rezultat lămurirea faptului că nu există decît o
singură :Marie, fiica vitregă a lui Giura, mama fraţilor Buzeşti, şi au contribuit, credem, la
explicarea genealogiei Buzeştilor ca descendenţi ai lui Manea Ghizdavăţ, tatăl Mariei.
Am lăsat în mod deliberat la urmă studiile referitoare la pictura de la Stăneşti, pentru
a ne opri mai îndelung asupra lor, întrucît ele ne interesează cel mai mult în lucrarea de faţă.
În afara unei scurte menţiuni a numelui zugravului în lucrarea lui Ştefan Meteş 19,
de cîteva consideraţii în legătură cu aceeaşi problemă la Victor Brătulescu 2 0 şi de o scurtă
caracterizare a picturii în capitolul respectiv din Istoria artelor plastice în România, vol. I 21 ,
aportul fundamental în studiul picturii de la Stăneşti aparţine lui I . D. Ştefănescu. Mai întîi,
în lucrarea Les portraits des donateurs de l' eglise de Stăneşti en Valachie 22, apoi în amplul
compendiu La peinture religieuse en Valachie et Transylvanie şi, în sfîrşit, cu cîteva observaţii
într-un articol mai recent, c u caracter general 2 3 , I. D. Ştefănescu se opreşte asupra problemelor
de iconografie şi stil pe care le ridică pictura de la Stăneşti. · În prima lucrare, autorul se
dedică mai ales studiului portretelor de ctitori din biserică, dar făcînd în introducere şi consi
deraţii asupra arhitecturii şi decorului pictat. Pornind de la ipoteza că portretele primilor ctitori
- Mogoş ban şi Mogoş spătar - sînt prea individualizate pentru a fi pictate din imaginaţie
după moartea lor, în 1 537 (sic) , I . D. Ştefănescu socoteşte că atît portretele acestora, cît şi
biserica datează din secolul al XV-lea sau din primii ani ai celui de-al XVI -lea, iar logofătul
Giura n-a făcut decît s-o restaureze, să-i reîmprospăteze decorul şi să-şi adauge portretul votiv
în 1537 (sic) . Vom arăta în cuprinsul prezentei lucrări că problema se pune cu totul altfel,
sursa de inspiraţie a portretelor atît de individualizate ale celor doi Mogoş ar putea să fi f ost
efigiile lor zugrăvite pe pereţii lăcaşului anterior, ruinat la data cînd Giura ridică o nouă bise1 6 Dan Pleşia, Contribuţii la istoricul mănăstirii Stă
neşti ( Vîlcea) şi al ctitorilor ei, în M.O„ XVII ( 1 965) , nr.

5 - 6, p. 407 - 4 1 7.
1 7 Şt. Andreescu, Portrete laice necunoscute din veacul
al X VI-lea, în A mfiteatru, II ( 1 967), p. 331 ; idem, Iden

tificarea portretelor din naosul bisericii de la Stăneşti
( Vîlcea), în M.O„ XX ( 1 968) , nr. 1 - 2, p. 7 7 - 80. Ne
cunoscînd textul inscripţiei transcris de Al. Odobescu
(vezi Columna lui Traian, IV ( 1 873) , p. 207), autorul în
tregeşte j ust lacunele actualei inscripţii.
18 Carmen Dumitrescu, A numite aspecte din pictura

pronaosului bisericii Stăneşti-Vîlcea şi semnificaţia lor,
în SC/A , XVI ( 1 969) , nr. 2, p. 209 - 2 18.
19 Şt. Meteş, Din istoria artei religioase române, I ; •
Zugravii bisericilor române, Cluj, 1929, p. 30 : „ Eratucli J
zografos", citire greşită.
20 Victor Brătulescu, Zugravi de biserici din Oltenia
în veacul al X VI-lea, în M.0„ XV ( 1 963) , nr. 3 - 4, p.
197 - 206 ; despre zugravul de la Stăneşti, considerat a
fi tot Eratudi, vezi p. 1 97 - 199.

2 1 Pagina 268, în capitolul despre pictură, redactat
de Maria Ana Musicescu (p. 262 - 27 1 ) . Afirmaţia că
pictura de la Stăneşti are „numeroase repictări tîrzi i "
nu este întemeiată. Ansamblul d i n 1 536 nu a fost repic
tat ; singura i ntervenţie, la sfîrşitul secolului al XVI-iea,
o constituie portretul lui Stroe şi al Simei Buzescu în
pronaos, iar la o dată recentă, dar nedeterminată, badijo 
narea pereţilor în registrul inferior (pe alocuri) cu ulei
incolor, pentru a preveni probabil efectele u mezelii .

22 Extrait des Monuments e t Memoires . . . A cademie
des Inscriptions et Belles Lettres, t. XXXI, Paris, 1931 ;
idem, La Peinture religieuse en V alachie et Transyl
vanie, depuis les origines jusqu' au X Ix� siecle, album
şi text, Paris, 1 930 şi 1 932 ; despre Stăneşti, vezi p. 87 1 07, 296, 297, 299, 300, 3 1 1 , 3 1 2, 3 1 6, 3 1 7, 3 1 9, 326,
329, 33 1 , 344, 35 1 , 355, 428. În album, vezi pi. 33 - 48.
2 3 I. D . Ştefănescu, Pictura „bizantină" în ţările
româneşti. Originalitatea decorurilor din Oltenia, în M.O„
X I V ( 1 962), nr. 5 - 6, p. 29 1 - 30 1 ; pentru Stăneşti,
vezi p. 298 - 299.
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şi ale Mogoşilor indică însă, fără nici
nea ; unitatea de stil şi factur ă între portre tele lui Giura
..
un dubiu, aceeaşi mină a zugravului din 1536.
. .
.
. . .
fnnd ştearsa , I . �
s
în privinţa portretelor laice din naos (Tud� r ş� Dm1.1tra) , n� �npţ1a .
l soţ1e1 sale d m pronao s. Menţ1Stefănescu l e considera 0 repetare a portretelor l m Gmra ş 1 a
şi decorul ui (sfîrşitul
1; îndu-se la aceleasi concluzii eronate în privinţ a datării monum entului
o analiză ico
autorul
prezintă
ionată,
secolului al XV-le ;) , în cea de-a doua lucrare susmenţ
� unui
nografică şi 0 încadrare stilistică a ansamblului de la � tăneşti. C �noaşterea �irect �
orto
asupra
hturgh1e1
speciale
mare număr de monumen te din ţară şi străinăta te, cunoştmţ ele
doxe, 0 informaţie bibliografică adusă la zi pentru epoca respectivă au determina t o j ustă
rezolvare generală a problemelor iconografice şi stilistice şi observaţii j udicioase asupra tehnicii
si facturii ansamblului de la Stăneşti. I. D. Ştefănescu subliniază, pe bună dreptate, carac
t erul deosebit al acestei picturi în raport cu pictura monumentelo r anterioare şi ulterioare din
Ţara Românească, analogiile iconografice şi stilul sugerînd o formaţie a meşterului zugrav
într-o zonă culturală în care s-au îmbinat tradiţiile greceşti şi cele sîrbeşti ale picturii bizantine 24•
Desigur, studiile profesorului Ştefănescu nu au avut un caracter monografic şi, ca
atare, nu puteau epuiza toate problemele unui ansamblu de pictură .
�

în ultimele decenii, în istoria artei medievale se acordă un loc din ce în ce mai msem
nat studiilor care se preocupă de înţelegerea şi sesizarea conţinutului reprezentărilor, de desci
frarea limbajului lor simbolic . Dacă maj oritatea cercetătorilor s-'au limitat la sesizarea c onţi
nutului teologic al imaginilor 25 , în istoriografia românească de artă studiile de acest gen au
căpătat o nouă direcţie prin contribuţiile lui Sorin Ulea. Studiile dedicate picturii medievale
moldoveneşti şi, în special, acelea referitoare la pictura exterioară 26 au contribuit de fapt la
introducerea unei noi metode de cercetare a fenomenului artistic medieval, întemeiată pe o
gîndire materialistă, metodă de la care am pornit şi noi în interpretarea unor aspecte ale picturii de la Stăneşti.
Într-adevăr, pentru a explica fenomenul artistic este necesar să pătrundem în sistemul
de gîndire al celor care l-au creat, să intuim motivele care au stat la originea actului creator.
Pentru evul mediu, acest lucru nu se poate realiza decît cunoscînd viaţa, relaţiile, aspiraţiile
celor care au comandat executarea unei opere de artă .
î n Orient sau Occident, cu foarte rare excepţii, operele d e artă aparţinînd acestei epoci
sînt rezultatul unor contracte-comenzi care specificau în cele mai mici detalii cum anume tre
buia să se prezinte viitoarea operă 2 7 : formă, dimensiuni, iconografie, culori. Astfel încît artistul
participa numai cu meşteşugul şi talentul mai mare sau mai mic cu care era înzestrat ; el putea
cel mult sugera sau propune comanditarului anumite proiecte, dar, în ultimă instanţă, gustul
şi concepţia acestuia hotărau prin selecţie. De aceea, atunci cînd studiem istoric o operă de
artă medievală, vom fi în primul rînd interesaţi de personalitatea ctitorului, pentru că el dă
directivele, el stabileşte cadrul în care trebuie să se desfăşoare artistul şi, mai ales, el ştie ce
anume îl îndeamnă să comande un monument sau o lucrare mai modestă, gest care nouă
·

24
26

I . D. Ştefănescu, La peinture . . . , p. 1 00, 1 07.
G . J . Hoogewerff, L'iconologie et son importance
pour l' etu.de systhtlmatique de l' art chretien, în Rivista di
A rcheologia Cristiana, Roma, VIII ( 1 93 1 ) , p. 53 - 82,
unde se face şi un istoric al acestei discipline.
26 Sorin Ulea, Originea şi semnifica/ia ideologică a
picturii exterioare moldoveneşti, I, în SC/ A , X ( 1 963) ,

nr. 1, p . 57 - 93 ; idem, în Istoria artelor plastice în Ro
mânia, voi. I, p . 348 - 366 şi 366 - 370.
27 Pentru o epocă mai recentă, a se vedea articolul
lui N. Stoicescu, Cum se zugrăveau bisericile în secolul al

X VIII-iea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
în M.O. ,
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XIX

( 1 967), nr. 5 - 6, p . 408 - 429.

astăzi ne poate părea gratuit, dar care pentru el avea o semnificaţie precisă, chiar dacă pluri
valentă.
Chiar atunci cînd în studiile noastre am dori să ne limităm la probleme de stil şi icono
grafie, anumite detalii iconografice ne apar inexplicabile şi ciudate şi ne obligă să căutăm
sensul profund al prezenţei lor într-un anume ansamblu, dacă nu vrem să rămînem la suprafaţa
lucrurilor, la o simplă descriere şi catalogare a imaginilor. O astfel de împrej urare ne-a dus
într-o primă fază a cercetărilor întreprinse de noi asupra picturii de la Stăneşti la explicarea
sensului Imnului A catist, zugrăvit în pronaosul bisericii. În articolul pe care l-am publicat 2 8 ,
am subliniat concomitent şi legătura dintre hramul bisericii şi decorul pronaosului şi am încer
cat o reconstituire a împrej urărilor în care ctitorul din 1 536
logofătul Giura - a purces la
ridicarea şi decorarea acestui lăcaş.
Continuarea cercetărilor ne-a permis adîncirea unor puncte de vedere , nuanţarea lor
şi, în ultimă instanţă, o reconsiderare a ansamblului de pictură, întemeiată pe urmărirea docu
mentară a ctitorilor şi a urmaşilor lor, a situării acestui ansamblu în peisaj ul istoric, cultural
şi artistic al primei j umătăţi a veacului al XVI-lea, în sfera artei de tradiţie bizantină din
sud-estul european.
În studiul de faţă ne-am concentrat interesul asupra lămuririi problemelor legate de
pictură fără a încerca o interpretare a monumentului de arhitectură. Am socotit însă indis
pensabile unele precizări referitoare la fazele de refacere a bisericii, pentru că există şi o pic
tură mai recentă decît aceea din 1 536 în relatie directă cu extinderea constructiei.
Ţinînd seama de faptul că e nevoie de cercetarea specială a fiecărui monument pictat
din secolul al XVI-lea în Ţara Românească înainte de a putea face un adevărat studiu com
parativ între pictura de la Stăneşti şi pictura celorlalte biserici din veacul al XVI-lea : bolniţa
Bistriţei (Vîlcea) , biserica mănăstirii Argeşului, bolniţa Coziei, Snagov, pronaosul Tismanei,
Bucovăţ, Căluiu şi resturile de la biserica domnească din Tîrgovişte, am socotit că ar fi prematur
să formulăm concluzii în această privinţă. Ele vor veni la capătul unei serii de studii mono
grafice, atunci cînd vom cunoaşte cît mai amănunţit nu numai pictura fiecărui monument,
c i şi împrej urările speciale în care a fost ctitorită.
-

.

.

"I. CTITORII MONUMENTULUI

„

În acest capitol ne vom ocupa nu numai de primii ctitori ai lăcaşului, ci şi de aceia
care, în cursul secolului al XVI-lea şi în primii ani ai celui de-al XVI I-lea, pe temeiul înrudirii
lor cu familia lui Giura logofătul, au moştenit monumentul şi au contribuit, prin donaţii şi
construcţii, la dezvoltarea sa. Punctul-limită al urmăririi activităţii ctitoriceşti va fi anul 1 6 1 4/
1615, cînd j upîniţa Maria, soţia lui Ianache, marele ban al Craiovei, şi fratele ei, Radu Buzescu
postelnicul, închină mănăstirea Stăneşti Patriarhiei din Alexandria Egiptului 29 .
S-ar părea că o reconsiderare a picturii !ie la Stăneşti nu ar avea nevoie de o astfel
1 536. Totuşi, înţede incursiune istorică, deoarece ansamblul de pictură are o dată precisă
. legerea deplină a fenomenului artistic nu se poate obţine decît prin raportarea sa la condiţiile
istorico-sociale care l-au generat. Pe de altă parte, la Stăneşti există şi o pictură mai tîrzie
decît 1536, anume aceea din pridvorul adăugat la sfîrşitul secolului al XVI-lea, precum şi por
tretele lui Stroe şi al Simei Buzescu din pronaos.
-

28 C .

Dumitrescu, art. cit.

D.I.R., B„ XVII, voi. I I , doc. 260, p. 287 - 2 8 8
ş i doc. 340, p . 390 - 392.
29
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Fig . I . Biserica din Stăneşti (Vîlcea) , după restaurare. Vedere d inspre sud (clişeu N . Ionescu) .
https://biblioteca-digitala.ro

F ! g· 2. Pisania bisericii din S tă n eşti (Vîlcea) ; pronaos , peretele. de est ( c l i ş eu N. Ionescu) .

Documentul de l a care vom porni cercetarea este însăşi pisania zugrăvită a bisericii 3 0
(fig. 2) . Î n starea lacunară de astăzi, ea ne permite totuşi să înţelegem că în t o amna a.Ilului
1536 s-a încheiat ultima etapă a lucrărilor - pictarea bisericii . Î ntre terminarea defi�itivă a
construcţiei şi pictarea ei credem că s-a scurs un interval de timp - un an sau doi - în care
biserica a sluj it fără podoabă. Aici trebuie avută în vedere şi necesitatea uscării zidăriei înainte
de aplicarea tencuielii suport pentru pictură. Toate aceste considerente pledează pentru o inter
pretare mai nuanţată a pisaniei, şi anume ridicarea bisericii cel mai tîrziu- în 1 535 şi pictarea
ei în 1 536. Dar pisania spune - în numele lui Giura şi al soţiei sale Vilaia :
. . Am vă < zut
acest . . . sfînt > loc si lăcas ( . . . ) care, însă, încă de la înaintasii < nostri mosi . . . > şi părinti,
j upan Mogoş ban şi fiul lui , Mog?Ş spătar . . . -astfel şi dorin < ţa >
cinstiţi . . . ctitori. Şi am
„

'

I

I

I

•

ao Traducerea

pisaniei

:

„

< + > Cu

voia

Tatălui

şi

cu aj utorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntu lui Duh, amin.
I n Treime slăvit Dumnezeu, eu robul stăpînu l u i meu
Iisus Hristos, j upan Giura logofct şi c u so ţ ia < m(!a > ,
j upaniţa V i lae am vă < zu t acest . . . sfînt> loc ş i l ftca ş
al preasfintei stăpîne i noastre NrLScătoarc de D u m neze u ,
care însă, î n c ă de l a înaintaşii < noştri m oşi . . . > ş i
părinţi, j upan Mogoş b a n şi f i u l l u i , Mogoş spătar . . .
astfel şi dorin < ţa > . . . cinstiţi . . . ctitori . Şi am început
din temelie acest sfînt hram al preasfintei stăpînei noastre

•

I

.

J

.

Nrtscătoare de D umnezeu şi pururea Fecioară Maria ş i
c u aj utorul l u i Dumnezeu l - a m să.vîrşit şi l am z u grăv it
î n zilele binecinstitorului şi

de Hristos i ubitoru l u i do

Petru voievod> î n anul 7045 < 1 536> l u na octombrie
28 zile. Cu mina l u i Di . .
z ugravu l din Tîrgovişte " .
Mulţumesc şi pe această cale tov. C . Bălan, cercetător
la I nstitutul de istoric, care a avut amabilitat0a de a-mi
pune la d ispoziţie traducerea pisaniei, precum şi pentr u
alte informaţii . .
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„

Fig. 3. Portretul votiv : Giura logofăt, jupîniţa Vilaia, fiica ei Maria şi copiii (de la stînga spre dreapta) : Preda, Harvat,
Mogoş şi fetiţa (Vilaia II) ; pronaos, peretele de nord (clişeu N . Ionescu) .

început din temelie acest sfînt hram al preasfintei stăpînei noastre Născătoare de Dumnezeu
( . . . ) l-am săvîrşit şi l-am zugrăvit în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului do Petru
Voievod > în anul 7045 < 1 536 > luna octombrie < 28 > zile " .
Cum s e împacă aceste afirmaţii : a m văzut lăcaşul care era încă din zilele părinţilor
noştri şi apoi l-am început din temelie, l-am săvîrşit şi l-am zugrăvit ? Înclinăm să credem că
a existat o biserică de lemn sau de zid pe acelaşi loc şi ea s-a ruinat, sau, mai probabil, după
o biserică de lemn din vremea lui Mogoş ban , Mogoş spătar a pus temeliile unei biserici de zid,
dar n-a apucat s-o ridice. î n sprij inul acestei presupuneri vine şi tabloul funerar din pronaos
al celor doi Mogoş, în care ei nu poartă macheta bisericii, aşa cum ar fi fost nu numai normal,
dar chiar obligatoriu în cazul în care edificiul, în forma sa din 1 535 - 1 536, era opera lor. Astfel
se explică şi aparenta contradicţie din pisanie . Giura a ridicat într-adevăr biserica aşa cum
apare în macheta pe care el ş1 Vilaia o susţin în tabloul votiv (fig. 3) .
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Desigur, o confirmare a acestor ipoteze nu ne-o poate aduce decît efectuarea unor
săpături arheologice. Acestea ar fi cu atît mai necesare cu cît Al. Odobescu afirma, în urma
pereghezei din 1 860, că „mănăstirea Stăneşti < e situată > într-un mic amfiteatru de dealuri,
plin de toate părţile cu ruinele unei vechi curţi boiere�ti < subl. n s . > ce se află azi cuprinsă în
ogradele sătenilor din Stăneşti" 31. Problema care se pune în legătură cu acest text este aceea
de a şti dacă la origine biserica a aparţinut curţii boiereşti a Mogoşeştilor şi a lui Giura, sau
a fost încă de la început biserică de mănăstire.
Un terminus ante quem cert de atestare documentară a „ m ănăstirii" Stăneşti este dona
ţia în beneficiul ei a şase prăvălii din Craiova 32, făcută de Dobromir banul, ginerele lui Giura 33,
la o dată anterioară tăierii lui de către voievodul Petru Cercel ( 1 583 - 1 585 ) 34.
Deci mănăstirea exista încă înainte de 1 584. Totuşi documentele publicate nu pomenesc
de mănăstirea Stăneşti decît după această dată 35. Există o singură mărturie, dar e o relatare
tîrzie, care s-ar putea să conţină o interpretare greşită a datei unor documente sau chiar să se
întemeieze pe unele documente falsificate. Este vorba de Extractul actelor de donaţiuni, cumpă
rături, confirmări ale privilegiilor, posesiunilor şi veniturilor mănăstirilor din Oltenia 36, redactat
de administraţia austriacă a Olteniei în 1 73 1 , deci la 200 de ani distanţă de epoca pe care o
avem în vedere, începutul secolului al XVI-lea. În acest Extract, redactat în latineşte, se înşiră
şi rezumatele documentelor de înzestrare ale mănăstirii Stăneşti, iar printre ele aflăm : „ Deinde
habet possessionem Dranovej , secundum donationales Bassarabae Vaj vodae, ab anno 7024 < 1 5 16> ;
Et etiam possessionem Milesti ex privilegia Vladi Vaj vodae anni 7040 < 1 532 > ; Mille frustra
salis minora, que habuit ex salis fondinis vi donationalium Vladi Voj vodae . . . 7040 < 1 532 > " 37•
- Satul Dranoveţii îl capătă Giura în 1 529 38, în urma unui schimb de pămînturi cu
Stanciul sulger ; dar abia în 1591 3 9 satul e donat mănăstirii de către Stănilă postelnic şi cei
iar din document nu reiese în nici un fel că ei întăresc o donatie mai veche.
trei frati Buzesti,
,
Astfel, documentul asa-zis din 1 5 1 6 este fantezist.
- Satul Mileşti nu ştim să fie pomenit în vreun document ca aparţinînd mănăstirii
Stăneşti ; în schimb îl găsim cu certitudine aparţinînd Buzeştilor în 1 596, în 1 608 şi mai tîrziu 40.
- Cît despre sarea donată mănăstirii, aici găsim o confirmare, e drept neprecisă : în
1 590, Mihnea Turcitul dă mănăstirii Stăneşti 12 găleţi (de grîu) , 4 burdufuri (de brînză) şi
4 care de sare, spunînd textual : „Şi am văzut domnia-mea şi cărţile altor domni bătrîni < subt.
ns. > că au dat şi au miluit domnia lor această . . . mănăstire . . . cu acest obroc mai sus
scris" 41 • Întrebarea e cit de „ bătrîni" erau acei domni la care se referă Mihnea. Ei încep
'

'

'

Odobescu , A nticuită/ile judeţului Romanaţi,
31 Al.
Bucureşti, 1 878, p. 1 30.
32 D.I. R„ R„ X\'I , voi. VI, doc. 72, p. 63.
33 Ipoteza că Dobromir a fost ginerele lui Giura ne
aparţine şi se sprij ină pe cercetările genealogice pe care
le-am făcut cu ocazia întocmirii arborelui genealogic pu
p. 2 1 5. Vilaia,
blicat în articolul A numite aspecte . .
soţia lui Dobromir, ar putea să fie fiica lui Giura şi a
Vilaiei , prezentă în tabloul votiv de la Stăneşti, - fetiţa
care în 1 536 avea 4 - 5 ani . Aceasta ar explica m ai firesc
donaţia lui Dobromir către mănăstirea Stăneşti, ctitoria
socrilor sr1 i .
34 D . Bălaşa, Dobromir marele ban al Craiovei, în !vi.O„
X J I ( 1 960) , nr. 1 - 2, p. 24 - 4 1 . Nu sîntem de acord cu
părerea autorului (p. 33) în privinţa soţiei lui Dobromir,
care ar fi „fi ica lui Manca şi a jupîniţei Tomana", deoarece
documentul inedit invocat este fragmentar citat şi ne
concludent.
„

3 3 Primul document referitor la mănăstirea Stăneşti
este din ianuarie 1 588 sau 1 589 (D. I . R . , B„ XVI, voi.
V , doc. 357, p. 34 1 ) .
36 N .. Dobrescu, Istoria bisericii române din Oltenia . . . ,
p. 231 .
37 Ibidem, p. 239. Traducere : „ Apoi are în stăpînire
<satul > Dranoveţi, în baza donaţiei lui Basarab Voievod
din anul 7024 < 1 5 1 6 > ; ';li încă. are în stăpînire < satul>
Mileşti prin privilegiul < dat de> Vlad Voievod în anul
7040 < 1 532> ; 1 000 de bulgări mici pe care i-a avut
din ocne în baza donaţiei lui Vlad Voievod din anul 7040
< 1 532 > " .
38 D . l. R„ B„ XVI, voi. I I , doc. 66, p. 67.
39 · D . l. R„ B„ XVI, ml . VI, doc. 1 4, p. 1 1 ; doc. 7 1 ,
p . 62 - 63.

4 0 D.I.R„ B„ XVI, voi. V I , doc. 320, p. 305 ; ibidem,
XVII, voi.

I, doc. 286, p. 3 1 2 .

41 D . I . R „ B„ X V I , voi. V , doc. 49 1 , p. 474 - 475 .
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d� n dom r� ii mai apropi �ţi î�
î ntr-adev ih c u \ "Iad Înec � tul ( 1 530 --=- 1 532) sau abia cu unul
c l Bun, P � tru � el T1 � ăr : NT 1 se �are � o :uş 1 mai
timp de M i h nea : Mircea ( 10banu! ' . Pat1:aşcu _;
or ş1 a lm Gmra era m plma ascenverosim il ca, atîta vreme cît familia boierea sca a Mogoş1l
.
o capelă mai mult decît de o mănăstir e.
s1une, e-1, s:-'1 fi· '-1,·ut nevoie de o biserică ele curte, ele
ipoteze ar pleda următoru l fapt :
Fi"tră a constitui o dovadă perempto rie, în sprij inul acestei
danie mănăstirii Govora, înzes
în 1 53 7, atunci cîncl biseric a era deplin terminată, Giura face o
lui
trînd-o, pentru „veşnica lui pomenire şi înscrierea numelui în pomelnic" , cu ocina Rediul
în
care
dăduse
?)
7
1
5
1
(spătarul
Mogoş
lui
fiul
Florea 42. Şi el repetă de fapt gestul lui Manea,
0 familie de ţigani aceleiaşi mănăstiri, „pentru sufletul tatălui său" 43. Deci, pentru a fi pome
Mogoş, cît şi Giura au nevoie să facă danii către o mănăstire. Ni s-ar părea firesc,
niti,
· atît
în acest caz, ca daniile să fie îndreptate către propria lor mănăstire de la Stăneşti - dacă
ea ar avea acest statut - , şi nu Govorei . În lumina acestor acte de donaţie adresate altei
mănăstiri decît Stăneşti şi amintindu-ne de observaţiile lui Alexandru Odobescu în legătură
cu „ruinele unei curţi boiereşti" 44 în apropierea bisericii, credem că nu poate fi vorba de
mănăstire la Stăneşti nici înainte de Giura, nici în timpul vieţii sale, ci mai curînd de un schit
slujit de unul sau doi călugări. Dar, după participarea la complotul lui Şerban banul din
1539, 0 dată cu fuga dincolo de Dunăre şi moartea lui Giura ( 1 539- 1 543) 45 , începe şi declinul
familiei sale. Averile lui sînt confiscate de Radu Paisie 46, şi abia după mazilirea acestuia, în
154 5, fiul cel mai mic al lui Giura - Preda postelnicul - e repus în drepturile de moştenire 4 7 ,
iar despre ceilalţi doi fii, Mogoş şi Harvat, nu ştim nimic cert 48 •
În această perioadă de restrişte pentru familia ctitorului am fi înclinaţi - mai mult
intuitiv, e drept - să situăm transformarea lăcaşului de la Stăneşti în aşezămînt mănăstiresc
deplin constituit, şi anume între 1540 şi 1545.
Să încercăm acum să urmărim în succesiunea cui a rămas partea de moştenire care cuprin
Stănesti.
mănăstirea
dea si
'
'
Moşia Stăneşti (o parte din satul cu acest nume) aparţinuse, probabil, lui Mogoş ban 49 ,
apoi lui Mogoş spătar, tatăl Vilaiei, şi, în sfîrşit , aj unge în stăpînirea lui Giura, ca zestre a soţiei
sale. Vilaia fiind proprietara de drept, s-ar putea ca Stăneştii să nu fi fost confiscaţi la moartea lui
Giura ; poate chiar în aceste împrej urări s-a hotărît şi transformarea bisericii în aşezămînt mănăsti
resc, ca modalitate de a salva o parte din moşie 50 şi ca gest pios al unei văduve aflate în restrişte.
Preda postelnic, cel mai mic 51 dintre băieţii lui Giura, se află îngropat în pronaosul bisericii
de la Stăneşti alături de mormîntul unei femei al cărei nume e incert, dar care devenise călugăriţă 52.
( S-ar putea ca „monahia" să fie chiar Vilaia (mama) , totuşi piatra călugăriţei, mai spre interiorul
pronaosului, indică aşezarea ei la o dată ulterioară morţii lui Preda, ceea ce e mai greu de
42

D.I.R., B., X V I , voi. I I , doc. 229, p. 233.
XVI , Yol. I, doc. 1 29. p . 1 Z 9. Dacă
acceptăm propunerea lui Dan Pleşia (Contribuţii . . „
p. 408) că acest l\Ianea era fiul lui :.\Iogoş spătar de I a
Stăneşti .
4 4 A l . Odobescu, op. cit„ î n loc. cit.
45 Dan Plcşia, ari. cit„ şi C. Dumitrescu, A n 11111ile
aspecte . .
p. 2 1 5 - 2 1 6.
46 Şt. Nicolaescu, Domnia lui Radu 1'odă Paisie . .
p. 1 5 , document (în posesia autorul u i ) clin 1 5 iunie 1 543.
4 7 D.l . R. , B„ X V I , rnl. II, doc. 3-!3, p . 333.
48 l Jn Harvat marc stolnic apare în divanele din
1 576- 1 582 ; a se Y cd ea Lista dregătorilor din sfatul dom 
nesc a l Ţării Româneşti în secolele X V - X VI, î n Stu
dii şi materiale de istorie medie, IV ( 1 960). p. 577 .
43 D.I.R„ B

„

„

„

49 D . I. R „ B., XVI , voi. I , doc. 1 0, p. 1 7 - 1 8 ; s-ar
putea ca acel Mogoş pomenit în docu ment să fie Mogoş
ban.
50 Î n legătură c u această problemă, a se vedea Gh .
Cronţ, Dreptul de ctitorie în Ţara Românească. Consti
tuirea şi natura juridică a fundaţiilor din evul mediu , î n
Studii ş i materiale d e istorie medie, IV ( 1 960) , p . 77 - 1 1 6,
în special p. 1 1 0.
51 Î n tabloul votiv de la Stăneşti, Preda este cel mai
mic ca înălţime între băieţi.
5 2 A se vedea Al. Odobescu, 1\1onastirile închinate . .
I I I , în Columna lui Traia n , IV ( 1 873) , nr. l i , p. 207,
care citea :
. . . monahia Mariana", nume neverosimil ;
I , p. 1 7 1 , care descifra :
şi N. Iorga, în Inscripţii . .
. . . monahia Va . . . ot".
„

„

„

„

164
https://biblioteca-digitala.ro

crezut în cazul mamei sale 53) . Mormîntul lui Preda din biserică ne îndeamnă să credem că
el a fost şi moştenitorul Stăneştilor.
În ultimele două decenii ale veacului al XVI-lea, moştenitorii domeniului pe care se afla
mănăstirea ajung să fie doi fraţi : Dumitru ban şi Stănilă postelnic şi sulger. Dumitru moare
în 1 582 54 şi e îngropat de către fratele său în pridvorul bisericii. Din inscripţia pietrei de mormînt
aflăm că tatăl acestor fraţi era Pîrvu postelnic, iar mama j upîniţa Dumitrana 55• Nu există nici o
îndoială în privinţa faptului că Dumitru şi Stănilă sînt protectorii legali ai mănăstirii : un docu
ment din 5 octombrie 1 597 53 spune clar că mănăstirea Stăneşti „a fost de moştenire lui Stănilă
fost mare sulger". Întrebarea firească, pe care şi-au pus-o şi alţii 57 , este : pe ce temei de înrudire
cu ctitorii aj ung aceşti fraţi să stăpînească mănăstirea ? În mod normal, dacă Preda. fiul lui Giura,
ar fi avut descendenti, acestora le-ar fi revenit mănăstirea. Dar este evident că Preda n-a avut
copii şi a lăsat avere � şi mănăstirea unor rude apropiate. Încercînd reconstituirea arborelui genea
logic al familiilor care au ctitorit şi stăpînit mănăstirea Stăneşti şi pornind de la inscripţia pietrei
de mormînt a lui Dumitru ban, am căutat în documente pe acel Pîrvu postelnic care ar putea să fie
tatăl lui Stănilă şi Dumitru. Ţinînd seama de generaţie şi de epocă şi cunoscînd din cercetări
anterioare 58 că soţia lui Giura - Vilaia - era rudă cu familiJ. lui Tudor logofăt din Drăgoeşti,
am ajuns la concluzia, cercetînd documentele, că Pîrvu postelnic, tatăl celor doi fraţi, este unul din
fiii lui Tudor logofăt din Drăgoeşti 59. El e pomenit în documente pînă în 1 550 60• O dată stabilită
legătura de rudenie 61 , calitatea de moştenitori ai mănăstirii de care se bucură Dumitru şi apoi
numai Stănilă ne apare cît se poate de firească. O dovadă în plus pentru faptul că Preda postelnic
a lăsat nepoţilor săi de al doilea averile sale şi mănăstirea se află tot în documentul amintit mai
sus 6 2 , prin care Stănilă înzestrează mănăstirea Stăneşti, între altele, şi cu satul Gura Dîlgei , pentru
care avem mărturii sigure că a aparţinut lui Giura şi apoi fiului său Preda 6 3 •
Dar nici Dumitru, nici Stănilă n-au avut copii 64, şi pentru ca succesiunea şi grij a mănăstirii
să fie asigurate, Stănilă se asociază în opera de înzestrare a lăcaşului cu fraţii Buzeşti 65• Buzeştii
erau şi ei rude atît cu familia ctitorilor, cît şi cu descendenţii Drăgoeştilor 66 • Aşa se explică de ce
în 1 59 1 Stănilă, împreună cu Radu, Stroe şi Preda Buzescu, înzestrează mănăstirea cu satul
Dranoveţi. După moartea lui Stănilă ( 1 597 ?) 67 pîn? în 1 6 1 4 - 161 5 , cînd l\faria băneasa şi fratele ei
Radu Buzescu - copiii lui Radu clucerul Buzescu -- vor închina mănăstirea Stănesti Patriarh iei din Alexandria 6&, familia Buzeştilor se va îngrij i de lucrări, reparaţii şi donaţii, intrînd astfel
în categoria ctitorilor mănăstirii.
'

53 Mormîntul în dreptul tabloului votiv indică, fără
nici o îndoială, că el aparţine uneia din femeile zugrăvite
în tablou . Despre Maria - fiica din prima căsătorie
a Vilaiei - ştim că e îngropată în b iserica de la Ceptu
roaia (cf. inscripţia Al. Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc,
Tg.-J i u , 1 904 , p. 290) ; nu rlmîne d,eci d,ecît Vilaia
- mama copiilor - şi Vilaia II, fiica cea mică. Oricare
din ele putea lua în călugărie numele de Varvara, care
Va . . .
s-ar potrivi astfel cu citirea lui Iorga :
64 Este primul soţ al doamnei Stanca, soţia lui Mihai
Viteazul ; în 1 594, Stănilă apare singur într-un proces
de moştenire, început cu ani în urmă, care-l privea şi pe
Dumitru : a se vedea D.l.R., B . , XVI, vol. VI, doc. 1 23,
p. 1 09 - 1 10, şi D . Pleşia, Contribuţii . . . , p. 4 1 5.
56 Traducere nouă inedită de C. Bălan şi H . Chirca.
5 8 D.l.R., B . , XVI , vol. VI, doc. 3 10, p. 293.
5 7 D . . Pleşia, art. cit., p. 4 1 5 - 4 1 6.
68 C. Dumitrescu, A numite aspecte . . . , p. 2 1 4 - 2 15.
68 D.l.R., B., XVI, vol. I I , doc. 340, p. 331 ; doc. 386,
„

".

p. 368 - 369, şi doc. 409, p. 386 - 387.
80 D.l.R., B., XVI, voi. I I , doc. 425, p. 400.
61 A se vedea arborele genealogic. Mulţumesc domnului
Em. Hagi-Mosco pentru materialul inedit pus la d is poziţie.
62 D .I.R., B . , XVI, vol. VI, doc. 1 23, p. 1 09 - 1 10.
63 D.I. R . , B „ XVI, vol. I I , doc . 343, p . 333.
64 D . I. R . , B „ XVI, vol. V, doc. 64, p. 6 1 - 62 ; . . . Iar
apoi Dumitru ban şi Stănilă postelnic, ei fii din trupul
lor n-au făcut, nici alţi fraţi dinspre tatăl lor n-au avut,
afară de Neagoe ş i Moisi, veri primari . . . .
65 D.I. R . , B., VI, doc. 1 4 , p. 1 1 .
66 A se vedea schema genealogică.
67 D.l.R., B„ XVI, vol. VI, doc. 3 1 0, p. 293 . în docu
ment e pomenit Stănilă „fost mare sulger", iar după
Stănilă nu mai apare
această dată - 5 octombrie 1 597
în documente.
68 D . l . R . , B . , XVII , vol. I I , doc. 260, p. 287 - 288 ;
doc. 340, p. 390 - 392 şi doc. 34 1 , p . 392 - 393.
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Cunoscînd acum succesiunea moştenitorilor mănăstirii, vom încerca să stabilim cu ce
anume şi cînd au contrib�it ei la mărirea şi înfrumuseţarea lăcaşului 69 (fără a ne ocupa de daniile
de sate, de ţigani etc . ) . În această problemă ne vor aj uta şi concluziile cercetătorului Emil Lăzărescu
referitoare la mănăstirea Căluiu, ctitoria mai veche a familiei Buzeştilor.
Aşa cum arată astăzi, monumentul de arhitectură de la Stăneşti (fig. 1) este opera resta
urării din 1 937 70 , care a înlăturat unele modificări survenite în decursul timpului, păstrînd în
schimb altele. Ideea care a stat la baza restaurării a fost restituirea cît mai fidelă a bisericii, aşa
cum arăta în 1 536, dar păstrîndu-se din adăugirile ulterioare acele părţi care nu dăunau acestui
nucleu iniţial. Astfel, s-au păstrat pridvorul adăugat şi galeriile cu coloane care unesc absidele
laterale cu încăperea pridvorului, ceva mai lată decît pronaosul, în vreme ce supraînălţarea acoperi
şului bisericii şi a turlei, realizată o dată cu extinderea în lungime a monumentului - pentru a-i
armoniza noile proporţii - a fost înlăturată. Cele două faze de construcţie sînt imediat sesizate
de privitor, edificiul din 1 536 fiind din cărămidă aparentă - aşa cum era şi pe vremea lui Giura - ,
iar partea adăugată e tencuită, aşa cum era toată biserica în forma ei ulterioară.
Dar în ce scop s-a făcut adăugirea pridvorului ? Biserica lui Giura era mică, iar acum, cînd .
ea nu mai era o simplă capelă de familie, c1 o biserică de mănăstire, numărul celor care sluj eau
şi al celor care asistau crescuse simţitor. În acelaşi timp, mormintele ctitorilor din pronaos riscau
să fie prea mult călcate în picioare. Aşa s-ar explica de ce Dumitru ban (ţ 1 582) nu va fi îngropat
în pronaos, cu toate că loc de mormînt era încă destul. Lespedea funerară va fi pusă de fratele
său Stănilă în colţul de sud-vest al pridvorului. Asta ar însemna fie că la 1 582 pridvorul era dej a
construit sau în curs de construcţie, fie că oasele lui Dumitru au fost reînhumate în pridvor la
cîţiva ani după moarte.
Cercetătorul Em. Lăzărescu, interpretînd un document din 1 588- 1589 7 1 , prin care
Mihnea voievod j udeca plîngerea egumenului Onufrie al mănăstirii Stăneşti pentru fuga unui
ţigan, socoteşte că, dac� boierii stăpîni ai mănăstirii s-ar fi aflat atunci în ţară, ei ar fi vegheat la
bunăstarea mănăstirii şi la integritatea avutului ei. Argumentul e j udicios, totuşi avem temeinice
motive să sustinem că Dumitru si Stănilă se aflau în tară în vremea domniilor lui Mihnea Turcitul
şi nu erau pribegi. Documentele îi arată j udecindu-se pentru diverse pricini şi obţinînd cîştig de
cauză7 2 . Ca atare, ei puteau foarte bine să înceapă construcţia pridvorului în intervalul 1 580 1 582, astfel încît la moartea lui Dumitru partea adăugată să fi fost terminată. Dar trebuie să
avem în vedere şi alt fapt. Se ştie din relatarea lui Paul de Alep 7 3 că la Stăneşti şi la Căluiu au
lucrat aceiaşi meşteri „nemţi' ' , evident saşi din Transilvania. Într-adevăr, aşa cum arată
Em . Lăzărescu, atît sistemul de boltire al pridvoarelor de la Stăneşti şi Căluiu - bolţi cu pene
traţii susţinute de console - , cît şi falsele portice laterale sînt elemente împrumutate din arhitec
tura transilvăneană. Acelaşi autor socoteşte că aducerea unei echipe de meşteri transilvăneni s-a
datorat fraţilor Buzeşti, pribegi multă vreme în Transilvania 74.
Unitatea de stil între noul aspect al bisericii cu pridvorul adăugat, cu cornişele şi turla
supraînălţate (fig. 4), şi turnul-clopotniţă al incintei (cunoscut din acuarela lui Trenck din 1860)75
ne îndeamnă să presupunem că aceiaşi meşteri au lucrat atît la extinderea şi supraînălţarea Liseri
cii, cît şi la incinta mănăstirii cu chiliile dispuse pe laturile interioare ale patrulaterului, şi la turnul'

'

'

69 Emil Lăzărescu, Despre biserica fostei mănăstiri
I, p. 325 - 350.
în Pagini
Căluiu

70 Restaurare efectuată sub conducerea arhitectului
Horia Teodoru .
71 Em. Lăzărescu, art. cit„ p. 345 ; D.l.R„ B„ XVI,
voi. V, doc. 357, p . 34 1 .
72 D . l. R„ B „ XVI, voi. V I , doc. 1 23, p . 1 09 - 1 10,
în care se face istoricul procesului început în vremea lui
.

.

„

.

.

„

Alexandru Voievod ( 1 568 - 1 577) şi continuat în vremea
celor două domnii ale lui Mihnea Turcitul.
7 3 Paul de Alep, The Travels of 11facarius Patriarch
of A ntioch, traducerea F. C. Belfour, Londra, 1836, vol.
I I , p. 37 1 - 373.
74 Em. Lăzărescu, art. cit„ p. 343.
76 Muzeul de artă al Republicii Socialiste România,
Stampe DR. III, 4260, 426 1 .
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clopotniţă, care marca inti-area în inci � 1tă . Pe vr: mea cînd Al Odobescu vizita Stăneşbi, � urn ul
�
.
clopotniţă se mai păstra şi avea o p1same. lata ce relateaza O dobescu : „ Pe faţa ex �enoarav a
.
_
, se vede o piatra de vreo
turnului deasupra bolţii acum astupate, unde a fost poarta de mtrare
75 cm înalt ă şi vreo 60 lată, pe care e săpat în mod foarte gros, sus un cap de înger cu aripi şi
>
dedesubt o inscripţie în 4 rînduri < . . > n-am putut desluşi lămurit nimic mai mult <
1 596) " 76.
d ecît această dată ce se află pe rîndul cel mai de j os : 3PA (7 1 04
Chiar dacă Odobescu n-a reuşit să desluşească pisania, în privinţa datei pe care o citeşte el
nu are ezitări. Anul 1 596 este deci data terminării construcţiilor incintei. Amintindu-ne că în
1 59 1 Stănilă şi fraţ ii Buzeşti încep să înzestreze mănăstirea , înclinăm să credem că tot la această
dată au început şi l ucrările de extindere a bisericii, continuate în decurs de cinci ani cu ridicarea
noilor chilii şi a t urnului-clopotniţ ă. Anul 1 596 se potriveşte bine cu documentul din octom
brie 1 597 7 7 , prin care Mih ai V iteazul confirmă dania de sate şi ţ igani pe care Stănil ă o făcuse în
ani i 1 596 - 1 597 mănăstirii Stăneşti, înzestrare menită să asigure bunăstarea sluj itorilor lăcaşului
acu m , cînd el avea toate cele necesare desfăşurării în bune condiţii a vieţii monastice . B ănuim c ă
acest a c t de donaţie reprezintă d e fapt t estamentul lui Stănilă , întrucît după 1 597 e l nu mai apare
în documente.
Pare foarte probabil ca la lucrări arhitectonice de o asemenea amploare să f i contribuit
băneste în mare măsură , alături de Stănilă , fratii
, Buzesti, care - asa cum am arătat - rămîneau
dreptului
de
ctitor
la
mănăstire.
Dar
dacă în t reaga familie a Buzeştilor se 'Va socoti
moştenitorii
ctitoră la mănăstirea Stăneşti şi va face în contin uare danii de odoare, sate şi ţ igani, satul
Stăneşti, în vatra căruia se afla mănăstirea, va aj unge în stăpînirea lui Stroe B uzescu şi, după
moartea lui , a stolnicesei Sima, soţia sa 7 8 . Stabilindu-se probabil în casele boiereşti din acest sat,
ei vor fi şi cei mai aproape de mănăstire. Fapt este că mormintele lui Stroe şi al Simei se află în
pronaosul bi sericii Stăneşt i . Stroe murind în lupta de la Teişani în 1 602, Sima se va îngrij i să-i
.

.

•

.

=

J

J

7 6 A l . Odobes c u , flfonastirile în c h i n ate . . . ,
lumna lui

Tra i a 1 1 , IV ( 1 873) ,

nr.

1 1 , p . 206.

I H , în

Co

'

77 D . l . R . , B . ,

7 � D . I . R. ,

B.,

X V I , voi . VI, doc. 3 1 0, p . 293.
X V I I , voi . I I I , doc. 54, p . 60 - 6 1 .

Fig. 4 . Biserica din Stăncşti (Vîlcea) înainte d e restaurare {clişeu C.M.l.).
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pună o frumoasă lespede funerară, a cărei lungă inscripţie 79 e încheiată cu un basorelief repre
zentînd scena luptei dintre Stroe şi nepotul hanului tătar. La sfîrşitul inscripţiei, Sima nu uită
să spună că doreşte să fie îngropată alături de soţul ei. Tot ea, desigur, aduce şi un zugrav,
care pictează portretele celor doi soţi deasupra mormîntului lui Stroe (în partea de sud-est a
peretelui de sud al pronaosului) . Ne întrebăm dacă nu cumva ]udecata de apoi, pictată pe peretele
de est al pridvorului adăugat, este rezultatul unei iniţiative din partea lui Stroe sau a Simei.
Pictura poate fi însă mai veche, din vremea lui Stănilă, imediat după adăugarea pridvorului.
Oricum, limitele cronologice în care se încadrează nu sînt prea depărtate : 1 59 1 - 1605. Nu putem
decît să regretăm că pisania acestei picturi - de fapt a pridvorului - s-a şters cu desăvîrşire.
S-ar părea că, după lucrările de amploare ( 1 59 1 - 1 596) , efectuate cu meşteri transilvăneni,
ajutaţi, desigur, şi de meşteri locali, nu mai era nimic de făcut la mănăstirea Stăneşti. Şi totuşi
testamentul lui R adu Buzescu clucerul, din 10 ianuarie 1610 80 , conţine următorul codicil :
. . După aceea, iar dau la mănăstirea di la Stăneşti şi la mănăstirea di la Do broşa, 1000 galbeni,
„
iar să lucreze lucrurile ce sînt neisprăvite < subt. ns. > şi să dreagă ce le va trebui" . înţelegem de
aici că existau lucrări în curs la Stăneşti în 1 6 1 0. Care anume, nu mai putem şti.
Cu Radu clucerul se stinge ultimul dintre fraţii Buzeşti. Acum mănăstirea rămîne copiilor
săi, j upîniţa Maria marea băneasă şi Radu postelnicul. La numai patru ani de la moartea tatălui
lor - în 1 6 1 4 81 - ei se hotărăsc sa închine Stăneştii Patriarhiei din Alexandria, specificînd însă
că reprezentanţii acestei patriarhii nu au dreptul să ridice nimic din averea mănăstirii, nici
odoare, nici scule, nici vite, ci numai ceea ce prisoseşte din veniturile anuale. În schimb, vor avea
îndatorirea de a se îngrij i de buna administrare a averilor mănăstirii. Actul de danie e confirmat
de voievodul Radu Mihnea (în două rînduri) şi de mitropolitul Luca al Ungro-Vlahiei (vezi
nota 29) .
Cît de nefastă a fost pentru prosperitatea mănăsti rii această închinare ne-o spune, la
numai cîteva decenii, Paul de Alep. Trecînd în 1657 şi pe la Stăneşti, el notează : „ < . . . >dar
întreaga aşezare < mănăstirească > este acum pustiită (desolate) , deoarece proprietarii ei, la scurt
timp după ce au ridicat-o , au închinat-o lui Nichifor, patriarhul Alexandriei , după a cărui
moarte nimeni n-a mai luat-o în seamă" 82 .
.

II. PROGRAMUL ICONOGRA FIC
Programul iconografic sau modul d e repartiţie a l cic1 urilor iconografice ş i a l scenelor inde
pendente pe suprafaţa bolţilor şi pereţilor unei biserici urmează, după cum se ştie, anumite reguli
în funcţie de simbolismul arhitectonic al edificiului religios şi de simbolismul liturgic. Aceste norme
nu constituie însă decît „un îndreptar" ; ele nu prescriu cu obligativitate decît în rare cazuri zugră
virei unei anumite reprezentări într-un anumit loc, ci permit - datorită vastului repertoriu
iconografic - opţiunea decoratorului pentru reprezentarea sinonimă pe care el o socoteşte drept
cea mai adecvată spaţiului de care dispune sau nuanţei pe care doreşte să o sublinieze în cuprinsul
unei anumite idei .
În cadrul unui program iconografic, se pot distinge două părţi 8 3 : prima, cu un caracter
mai stabil, se leagă de acele zone ale edificiului religios care, în simbolistica liturgică şi arhitec79 Inscripţia e publicată de mai multe ori ; a sc vedea

N. Iorga,
80

Inscripţii, I, p. 1 69 - 1 70.
D.I. R„ B„ XVII, voi. I , doc. 377, p . 424 - 426.

81

A se vedea nota 29.

82 Paul de A lep,

op. cit„ p. 373 . Evident, că pentru
Paul de Alep, proprietarii care „au ridicat" mănăstirea
sînt Buzeştii.
83 Suzy Dufrenne, Les programmes iconographiques
des eglises byzantines de 1Vlistra, Paris, 1 970, p. 3 1 .
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(absid a altarului , cupola sau l>olţilc şi nao
tonică , sîn t socotit e drept princip ale şi indisp ensabile
mai supus variaţi ilor şi priveşt e spaţiile
sul) ; a doua parte a programelo r arc un caracte r mai labil,
altarul m,_ navele laterale , acolo unde
socotite auxilia re în arhitec tu ra biserici i (încăpe rile anexe
capele le ane x e etc.) 84 •
planul e de tip bazilic al, narih exul, exona rtexul , tribun ele,
Numeroa sele lucrări care se ocupă în mod special sau în subsidia r de problem a sensului
în general
'
simbolic al edificiului de cult creştin, sau acelea consacra te program elor iconogra fice
8
sau ale anumit or păr ţi ale bisericii , fac inutilă o expun ere amplă în acest sens 5.
Biserica Stăneşti este de tip triconc, cu un plan ş1 o structură asemănăto are celei a Coziei
(fig. 5 - 7) . Dimensiuni le reduse ale monumentu lui - altfel bine proporţiona t - determină şi o
restrînsă suprafaţă interioară a pereţilor, deci limitarea ciclurilor decorative . Dar restrîngere a de
Î
corului unei biserici nu înseamnă o sărăcire, ci de multe ori o esenţializar e. n asemenea cazuri vor
86 •
fi lăsate la o parte ciclurile decorative „secundare" . Tocmai acest lucru îl constatăm la Stăneşti
Nu ne vom opri în amănunt asupra repartiţiei icnografice din turlă, altar şi naos, întrucit schema
întocmită de I. D. Ştefănescu s; este clară şi suficientă ; ne vom mărgini doar la cîteva remarci
de ordin general. Î n schimb, vom insista asupra programului icnografie al pronaosului, care ridică
unele probleme.
Logica dogmatică a distribuirii imaginilor este urmărită constant de către zugrav, şi acest
lucru permite citirea cu uşurinţă a programului şi sesizarea anumitor accente. Succesiunea ierar
hică din turlă : Pantocrator, serafimi, arhangheli, profeţi, evanghelişti, încheiată de p atru imagini
fig. 9, Hetimasia, !Ylandylion, Keramion
simbolice şi istorice ale lui Iisus ( Î nger al marelui sfat
fig. 8) , îşi află o corespondenţă pe arcul dublau şi pilaştrii de la est ce alcătuiesc „poarta"
altarului. ;\ici succesiunea ele la sfera di' ină ( Treinzea) către sfera umană (profeţi, rnelozi - - fig. 10,
1 1 ) se face în funcţie de mărturia sau lauda pe care aceste personaj e o aduc misterului întru
pării, ilustrat prin imaginea Fecioarei orante cu pruncul din conca altarului. Aşa cum au remarcat
A . Grabar 88 şi S. Dufrcnne 89, referindu-se la reprezentarea orantei de la Stăneşti , simbolul întru
pării este „explicat" aici mai clar decît oriunde prin inscripţia însoţitoare 1\\P <W K1!.llA1!.q.JEH'iE
„ Maica Domnului a Î ntrupării " , precum şi prin Imnul A xion ce formează chenar sub concă.
Temelor cu caracter euharistic ( Î mpărtă?ania apostolilor, IIIelismos) şi simbolic (Iisies în
mormînt, Viziunea sj. Petru din A lexandria -fig . 14, Somnul lui Iisus - fig . 1 5 ) , decor firesc al alta
!"ului, li se alătură, pe arcul mare de est , primele patru scene din ciclul Sărbătorilor, care sînt de
fapt şi primele manifestări ale întrupării. Trecerea în naos se face prin continuarea acestui ciclu,
dar ceea ce trebuie relevat este opţiunea zugravului pentru un ciclu complex în care să figureze
-

-

=

Î n legătură cu programul iconografic al încăperi
lor anexe, a se Yedea lucrarea dedicată acestui subiec t :
Gordana Babi c', Les chapelles anne:res des eglises byzan
tines, Paris, 1 969.
85 Î n afară de lucrările recente, citate în notele de mai
sus, a se vedea : G. i\Iillet, Recherches sur l ' iconographie
de l'Evangilc, Paris, 1 960, p. · 25 - 28 ; A. Grabar, Marty
rium, I ş i I I , Paris, 1 943 şi 1 946 ; idem, Un roulea1t li
litrgique constantinopolitain et ses peintures, în L ' A rt de
la fin de l'A ntiquite et du 111'oyen-Age, voi. I, Paris, 1 968,
p. 469 - 496 ; idem, L 'I conoclasme byzantin (Dossier ar
cheologique) . Paris, 1 957, p. 234 - 24 1 ; R. Krautheimer,
I conography of medieval architecture, în Journal of the
Warburg & Courtlauld Institute, Londra, V ( 1 942) , p.
1 - 34 ; Gcn·ase Mathew, Byzantine A esthetics, Londra,
1 963, p. 1 05 -- 1 07 ; S. Dufrcnnc, L 'Enrichissement du
84

progi·amme iconographique dans les eglises byzantines du

XIII" siecle, în L ' A rt byza ntin du XIII' siecle ( S ympo

sium de Sopoeani, 1 965) , Belgrad, 1 967, p . 35 - 46 ;
A. Grabar, Le temoignage d' une hymne syriaque sur l ' ar
chitecture de la cathedrale d'Edesse au

XIe s i ecle, et sur

la symbolique d� / 'edifice chretien., în Cahiers archrlilogi

I I ( 1 947), p. 4 1 - 67 ;

A.

Dupont-Sommer, Une
d' Edesse, în Cahiers
archeologiques, II ( 1 947). p . 29 - 39 ; J . H. J enkins şi
ques,

hymne syriaque

sur la cathedrale

C . A. Mango, Tize date and significance of the tenth Hom ily
Oaks Papers, I X - X ( 1 956) ,
p. 1 25 - 1 40 .

of Photius, în Dumbarton

8 6 Fiecare din temele iconografice poate f i urmărită
în amănunt şi cu trimiteri în „ Anexa" lucrării.

87 I. D. Stefănescu , L a peinture . . . , p. 98 - 1 02 .
8 8 A . Grabar, L ' ico11oclasme . . . , p . 255.
89

S. Dufrenne, Les programmes . . . de 1Vlistra, p. 5 1 .
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Fig. 5. Planul bisericii din Stăneşti (Vîlcea) (după Ghika-Bu deşti) .
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Ghica-Budeşti\ .
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N. Ionescu) .

pandantivi ( c li şeu N. Ionescu).

Fig. 1 0.

Porumbel u l S f . D u h , I su s , profe t u l Zahari a ; arc u l d ublau de c t , partea de nord (reprodus d u pă

I . D. �tefăncsc u ) .
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Fig. 1 1 . Profetul Ghedeon şi melodu l Theofan ; pilastrul de s ud-est (clişeu N. Ionescu) .
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Fig. 1 2. Sf. Sava Sfinţitul {al lerusalismu l u i ) ; pilastrul de sud-est {clişeu N. I onescu) .

12

-

8.

177

84.
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Fig. 1 3 . S f . Vasile, s f . Ciril ş i diaconul Prohor ; absida altarului, registrul inferior, spre sud
(clişeu N . Ionescu) .

178
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Fig. 1 4 . Viziunea Sf. Petru din Alexandria ; altar, peretele de nord (clişeu N . Ionescu) .
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şi Patim ile

90.

Tot uşi, acestea vor fi zugrăvite într-un loc mai greu accesibil pri virilor, pe arcul mare
de vest, şi credem că nu întîmplător : ele alcătuiesc misterul sau drama divină irepetibilă şi n u se
adresează privitorilor cu acelaşi sens de pildă edificatoare pe care-l au episoadele zugrăvite pe pereţii
absidelor de sud şi de nord. Ciclul sărbătorilor e încheiat de Adormirea Fecioarei (fig. 46) pe pere
t ele de vest al naosului şi completat cu două scene din ciclul vieţii Fecioarei : Naşterea ei şi
Intrarea în templu. (fig. 45) .
Din }ipsă de spaţiu , busturile de martiri care, la bisericile mari, îşi află locul deasupra
regist rul ui inferior, au fost zugrăvite aici pe arcele de sud şi nord dintre t urlă şi absidele
laterale şi în continuare pe feţ ele laterale ale pilaştrilor, ultimii de j os fiind patru sfinţi
stîlpnici.
90

E p i soadele

alese

din

ciclul

Patimi!or sînt u rmă

toarele : Prinderea lui Iisus, Judecata arh iereilor, judecata

Fig.

1 5 . Somnul lui I is u s ;

al t ar ,

lui Pilaf, două scene distruse (probabil Că·inţa lui Petru
sau Spînzurare a lui Iuda şi Răstignirea)

pe crnce.

peretele de sud (clişeu N . Ionescu) .
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şi

Coborîrea de

Fig. 1 6 . In trarea în le; usalim:

absida de sud, registrul mijlociu (reprodus după

I . D.

Ştefănescu) .

Ultimul registru de reprezentări începe în partea de est a absidei sudice cu imaginea cunos
cută sub numele de Deisis (fig. 26) . Ea este de fapt rugăciunea de intercesiune a Fecioarei şi
a sf. I oan Botezătorul ci'l.. tre Iisus. Implicaţiile acestei reprezentări sînt multiple, mai ales ţinînd
seama de iconografia specială folosită la Stăneşti, cu Iisus mare arhiereu şi Fecioara regină, cît
şi de alte considerente , a căror an aliză o · vom face în capitolul următor. Sfin ţii militari, care
ocupă restul absidei �e sud (fig 28), partea inferioară a pilaştrilor de vest, .absida de nord, precum
şi „cei cinci mucenici" 9 1 zugrăviţi pe intradosul arcului dublau de vest, sînt o armată de martiri
care, pe lingă rolul de gardă efectivă în jurul naosului, îndeplinesc - după părerea noastră, în
acest caz - şi misiunea de intercesori pentru o cauză anume·. Alături de ei apar sfinţiiî mpăraţi
Constantin şi Elena, în partea de sud a peretelui de vest, precum şi patru sfinte muceniţe. În
sfîrşit , portretul postum al lui Tudor logofăt din Drăgoeşti şi cel al soţiei sale, Dimitra, pe latura
nordică a peretelui de vest (fig. 27) , completează registrul inferior şi rre dezvăluie şi sensul acestei
rugăciuni, care, aşa cum vom vedea, îmbracă un caracter foarte precis. Trebuie să mai facem
91 V. Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină
._

•

.

.,

p.

229, 33G.
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Fig. 1 7 . Sf. Varvara ; glaful uşii către naos (clişeu N . Ionescu ) .
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I

Fig. 1 8 . Maica Dom n ului a J ntrupării ; icoană de hram d i n n işa
deasupra intrării (zidite) de la sud (clişeu autor u l ) .

exterioară de

însă o precizare. Prezenţa sfin ţilor militari în naos este o trăsătură comună a programelor H:onogra
fice, începînd cu bisericile mai vechi din secolul al XII I-lea (Boiana, unele capele de la Trapeziţa Tîrnovo) , dar această preferinţă acordată sfinţilor militari denotă o atitudine a ctitorilor. Aşa cum
remarcau A. Grabar 92 şi S. Dufrenne 93 , apariţia acestor cohorte de sfinţi trebuie pusă în legătură
cu ctitorii care erau nobili războinici şi se puneau în mod special sub protecţia sfinţilor militari ,
.
patroni ai feudalilor războinici. Este deci vorba de o trăsătură specifică, care se generalizează cu
vremea, tocmai pentru că feudalii sînt ctitorii lăcaşelor de cult. Cu rare excepţii, ca, de exemplu ,
la Poganovo sau la bolniţa Bistriţei, unde destinaţia monastică a bisericii punea pe primul loc în
intercesiune pe sfinţii călugări, paza naosului o vor efectua sfinţii ostaşi (la Poganovo, sfinţii
militari nu lipsesc, dar sînt grupaţi în partea de vest a naosului, şi nu în absidele laterale) .
Uşa dintre pronaos şi naos, din centrul peretelui despărţitor, e străj uită în glaf de trei
reprezentări sugestive, a căror interpretare este legată de semnificaţia trecerii credincioşilor dintr-o
încăpere în cealaltă. Fiind în continuarea imediată a altarului, încăperea naosului este mai sacră
decît pronaosul, cu atît mai mult · cu cît o parte din liturghie se desfăşoară în naos. Din acest
motiv, accesul femeilor în naos, în timpul sluj bei, nu era permis, lor fiindu-le rezervat pronaosul,
numit şi „încăperea femeilor" .
Î n cheia arcului uşii este zugrăvită Mîna lui · Dumnezeu cu sufletele drepţilor, imagine
inspirată dintr-un pasaj biblic (Înţelepciunea lui Solomon, I I I , 1) şi frecvent întîlnită în glafurile
uşilor sau deasupra lor 94• Şi locul era anume ales, căci fiecare credincios ce păşea în naos „se
încredinţa" lui Dumnezeu şi astfel „chinul nu se atinge de el" . Această încuraj are se adresa
tuturor celor ce păşeau pragul naosului, dar cele două sfinte, Marina şi Varvara (fig. 1 7) , ce
străj uiesc stînga şi dreapta glafului, erau puse anume pentru edificarea femeilor. Doar prin alun92 La peinture . . . Bulgarie,

9 3 Les

programmes . . . de

p.

1 1 4 - 1 15.

Mistrn

,

p.

37 .

94 A. Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture ma
;edonienne, Atena,

1 955,

p.

52.
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( V i lcea) şi u ş a către naos ( c l i şeu

N.

Ionescu) .

garea ispitei (diavolul sfintei Marina) şi printr-o viaţă exemplară, femeia era demnă să pătrundă
în naos.
Pentru a înţelege mai bine sensul program ului iconografic al pronaosului, se cuvine să
pornim de la intrarea principală - aceea de la sud - , ulterior zidită. Am arătat, cu altă ocazie,
de ce socotim că aceasta era uşa principală 95• În primul rînd, pentru că la exterior, deasupra ei,
în trei nişe semicirculare, este zugrăvită icoana de hram a bisericii. În centru, Fecioara orantă
(fig. 18) - bust - cu Iisus pe piept, binecuvîntînd cu ambele mîini, însoţită de inscripţia „ Vîplîş
tenie" (Maica Domnului a întrupării) , aşa cum apare în conca altarului, numai că aici arhanghelii
adoratori sînt în nişele din stînga şi dreapta. Alegerea unui astfel de hram 96 , care nu răspunde la
prima vedere unei sărbători din calendar, este oarecum ciudată 97 •
Să urmărim acum programul iconografic al pronaosului. Dar pentru aceasta este necesar
mai întîi să amintim care este rostul pronaosului într-o biserică. Narthexul sau pronaosul este
spaţiul în care credinciosul ia primul contact cu lăcaşul de cult, dar el are şi un rol liturgic,
întrucît anumite sluj be se oficiază aici (botezul, sluj be de pomenire a morţilor) 98 • Acolo unde bise
rica e ridicată spre a adăposti mormintele ctitorilor, în lipsa unei încăperi speciale pentru morminte,
pronaosul e destinat acestui scop. La Stăneşti, ctitorul Giura a avut, probabil, această intenţie ;
murind însă pe meleaguri străine, n-a putut fi îngropat în biserica lui. Dar fiul său Preda şi o femeie
din familia sa au fost îngropaţi în pronaos, alături de tabloul votiv. Mai tîrziu, Stroe Buzescu
şi soţia sa, ctitori prin moştenire şi prin refacerile la care au participat, au avut şi ei dreptul să-şi
aşeze lespezile funerare în pronaos. Datorită acestui rol de gropniţă, pronaosul poate ave a uneor i
un decor cu teme funerare . Totuşi, nică ieri în pronaosul de la Stăneşti nu există o asemenea temă.
Arătam în introducerea acestui capitol că programul decorativ al pronaosului se caracteri
zează printr-o mai mare varietate şi labilitate în raport cu naosul şi altarul. Totuşi există anumite
constante si în decorul narthexului. Una din ele se referă la ilustrarea in extenso a hramului ;
o a doua �riveşte pătrunderea unei teme proprii altarului : Întruparea 99 • Întîmplarea face că la
Stăneşti aceste caractere se suprapun, împrumutul temei altarului realizîndu-se prin ilustrarea
9° C. Dumitrescu, A numite aspecte . . .. p. 2 1 0. Î n
legătură cu intrarea de fa sud, s-ar putea ca ea să cores
pundă unui anume ritual (ulterior abandonat) care pre
vedea intrarea şi ieşirea credincioşilor din biserică pe
uşi diferite, cea de la vest fiind uşa de ieşire. A se vedea
şi observaţiile lui A. Grabar, Eglises sepulcrales bulga„es,
în L' A rt de la fin de l' A ntiquite . . , vol. II, p. 893.
9 6 Nu ni se pare lipsit de interes să amintim că în
1 860, cu prilej ul vizitei făcute la Stăneşti, Al. Odobescu
spunea : „ Se zice că în vechime ar fi trecut prin altar un
izvor care se scurgea afară printr-o fîntînă ; se văd încă
găurile urloaielor la stînga altarului. Acel izvor avea
raport cu hramul bisericii ce este Izvorul tămăduirii"
(Monastirile închinate . . I I I , în Columna lui Traian,
IV ( 1 873) , nr. 1 1 , p. 207) . Despre un izvor în incinta mănă
stirii vorbeşte şi Paul de Alep ( The fravels of Macarius
Patriarch of A ntioch, traducere F. C. Belfour, Londra,
1 836, p. 373 : „ In this convent < Stăneşti> is a running
fountain of water . . . "), fără a-l localiza în altar. Ima
ginea Fecioarei orante cu pruncul pe piept era folusită şi
în iconografia Fecioarei Izvor de viaţă (0c: o TOXO� <�c;
�cuoMxoc; 7t't)y�c;) . numai că, în acest caz, trebuia să fie
reprezentată şi o fîntînă, un bazin din care să răsară
Fecioara. Î n 1727 se restabilea la Constantinopol vechiul
cult al Izvorului vieţii (Dejan Medakovic, Theotocos
.

„

„ �cuo86xoc; 7t't)y� " . dans l'art serbe, în Zbornik Radova
Vizantolojkog Instituta, V ( 1 958) , p. 207 - 2 1 8 ; Tania
Velmans, L'Iconographie de la „Fontaine de vie" dans la
tradition byzantine a la fin du Moyen-Age, în Synthro
non, Paris, 1 968, p. 1 19 - 134) şi consecinţa acestui eve
niment a fost o nouă răspîndire a imaginii iconografice
corespunzătoare în tot cuprinsul Balcanilor şi mai de
parte. O asemenea vogă a tipului Fecioarei orante într-o
vreme în care biserica din Stăneşti se afla în stăpînirea
Patriarhiei din Alexandria, iar tradiţia ei proprie se pier
duse şi se estompase, ar explica suprapunerea unor ima
gini în mintea contemporanilor şi credinţa că icoana de
hram ar putea să reprezinte acest tip anume, cu atît mai
mult cu cit exista acolo şi un izvor. Dacă la data pictării
bisericii ctitorii ar fi vrut să aleagă acest hra m al Fecioarei
Izvor de viaţă, nimic nu-i împiedica. Î n iconografia
slavă, tema era cunoscută sub numele de „ J ivonosni
istocnic" (D. Medakovic , art. cit., p . 2 1 8) . Dar ci au ales
Î ntruparea, şi nu întîmplător.
07 A s e vedea pe larg şi cu trimiteri în capitolul ur
.
mător (nota 2 ) .

98 G . Babic, Les chapelles annexes . . .

.

p . 4 5 - 53 ,

172.
9 9 �- Dufrenne, Les programmes . . . de Mistra, p . 4 1 .
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Fig. 2 1 . Sf. Pahomie şi lngerul ; pronaos, peretele de vest (clişeu N. Ionescu) .
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Fig. 22. Sfinţii călugări A ntonie,

E11t i tn i e , Teodosie C h i 1'.0\ iarhul şi
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E frcm

Simi ; pronaos, peretele de s u d (clişeu N . Ione.>c u ) .

Fig. 23. Arhanghelul M ihail ; pronaos, peretele de est (clişeu N. Ionescu).
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11famulu i. ÎmnuL A catist i oo - istorie şi exegeză a În
trupării - , cu cele 24 de scene-strofe (fig. 47-- 48) ,
acoperă. bolta semicilindrică şi registrele superioare ale
pereţilor de sud, de vest şi de nord. Căinţa lui Daviâ
(fig. 73) , care este aici „a 25-a scenă" , încheie Acatis
tul şi îi explică sensul ca rugăciune de iertare, mulţ u
mire şi victorie (vezi capitolul următor şi Anexa) .
Dar încă un imn vine să întărească ponderea
acestei teme în programul pronaosului. Pe peretele de
est e ilustrat Imnul de crăciun 101 (fig. 48 b) , cîntare
de laudă adresată lui Iisus si,
în acelasi
' timp, Fecioa'
rci ca instrument al Întrupării. Imaginea centrală a
imnului - Fecioara tronînd cu pruncul, în nişa de dea
supra uşii spre naos - e o figură pe care în general o
întîlnim în conca altarului.
Registrul de j os este în parte continuarea re
gistrului inferior din naos, doar că aici sînt reprezen
taţi sfinţi călugări şi anahoreţi (fig. 2 1 - 22) . Pe pere
tele de est, în stînga şi dreapta uşii, arhanghelii Mihail
şi Gavril străj uiesc trecerea, primul ameninţător, cu
sabia ridicată (fig. 23) ; al doilea înscriind promisiunile
de pocăinţă ale celor ce păşesc în naos 102 . Portrete
le ctitorilor completează acest registru în colţul de
nord-vest (ulterior şi în colţul de sud-est) .
Cîteva cuvinte despre glafurile uşilor şi feres
trei pronaosului. Uşa de la sud era uşa de intrare în
biserică, iar usa
de vest aceea prin care credinciosii
'
'
părăseau lăcaşul, astfel încît reprezentările din glafuri
trebuie citite în funcţie de poziţia dreptei în fiecare din
aceste treceri. La uşa de sud, dreapta este latura din
spre est a glafului, în vreme ce la uşa de vest, dreapta
este latura dinspre nord a glafului. Pe aceste laturi
„de dreapta" în ambele uşi a fost zugrăvită cîte o
cruce cu vrej uri - Pom al vieţii 103 -- simbolul victo

Fig.

24.

Profetul Iona ieşin d din gura chitulu i ;

g l a f u l uşi i de vest a pro n aosu l u i

(c l i ş e u N. Ionescu).

riei asupra morţii şi semn apotropaic. În stînga uşii
de sud este zugrăvită ceea ce credincioşii trebuie să
evite : „înşelăciunea veacului". Fragmentul rămas d in
Pilda inorogului 104 este suficient pentru identificarea

100 A se vedea articol u l l u i E. vVellesz, The „A kathis

tos " , a St udy in By::antin e Hym n ography, in The Dum
barton

101

Oa/1s

G.

gopoulos,

Papers,

M i llet,
op. cit.,

IX-X

Recherches

p.

SO ;

( 1 956) , p . 1 4 3 - 1 74 .
. . . , p. 1 63 - 1 67 ; A. Xyn

idem, A u sujet d' une fres que

de l ' eghse Saint Clement a Ochrid,

tolojkog I n st it ·u ta ,

1 963, p. 306.

în

Zbornili radova vizan

1 02 V. Gre c u , Cărţi d e pictură bisericească bizantină . . . ,
p.

297, 300, 347 - 348.

l0 3 I . D. Ştefănescu, Cu p rivire la stema Ţării Româ

n eşti, în Studii şi cercetări de n umismatică, I ( 1 957), p.

373 - 388.
10 4 Viaţa sfinţilor

de P. V.
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Năsturel,

Varlaam şi Joasa/ .

B ucureşti, 1 904,

p.

. .,

publicată

1 1 9 - 120.

scenei. Î n stînga uşii de vest se află prorocul Iona
în gura chitului (fig. 24) . Chitul e simbolul iadu
lui, şi I ona a aj uns în burta lui fiindcă n-a ascultat
porunca divină ; dar prin rugăciune Iona s-a mîn
tuit şi după trei zile a ieşit teafăr. Iona este prefi
gurarea Învierii lui Iisus şi, în general, a învierii
morţilor la Judecata de apoi.
În glaful ferestrei de nord apare prorocul
Ilie hrănit de corb ( Regi I I I , 1 7, 5 - 6) , iar ln partea
cealaltă credem a nu greşi identificînd doi sfinţi
doctori fără de arginti " . S-ar putea ca această
alăturare de imagini să ilustreze ideea providenţei
divine alături de aceea a milei creştine.
Aceste pilde edificatoare au fost completate
la sfîrşitul secolului al XVI-lea (atunci cînd s-a adă 
ugat bisericii un exonarthex) prin zugrăvirea ]'ude
căţii de apoi
temă eshatologică prin excelenţă - pc
peretele de est al pridvorului (fig. 30) . Judecata
este avertismentul de pocăinţă cel mai clar pe care
îl oferă privitorului iconografia creştină şi, în acelaşi
timp, un nou prilej de a figura gloria divină în tot
fastul ei imperial.
Deşi nu face parte propriu-zis din programul
iconografic, se cuvine să amintim, în încheiere, des
pre decorul ornamental al bisericii. El se compune,
conform unei vechi tradiţii, din imitaţii de draperii
în partea cea mai de j os a pereţilor, aproape fără
întrerupere, iar acolo unde acestea lipsesc, din imi
taţii de incrustaţii cu marmură (medalioane cu bu
cle, rozete etc.) . Pe axul bolţii (arcul m are de est)
din altar şi pe axul bolţii semicilindrice di n pronaos
apare cîte un chenar decorativ cu motiv vegetal
(fig. 25) . Chenarul din pronaos are în centru un
mascheron 105 • În sfîrşit , retragerile arcelor şi
pilaştrilor, bîrnele tiranţi din naos şi pronaos, mar
giniie nişelor icoanelor de hram sînt împodobite cu
motive decorative de tip geometric : panglici în spi
rală, în zigzag, împletituri etc.1oG. Alte cîteva
rare motive decorative vegetale apar răzleţe
Fig . 25. Motiv decorativ vegetal ; altar (clişeu
pe porţiuni reduse, iar un chenar de seini
N. Ionesc u ) .
palmete alcătuieşte o arhivoltă deasupra uşii cătr e
naos. Ornamentul e folosit cu multă discreţie şi nicăieri nu captivează atenţia. Rostul lui este,
desigur, acela de a împodobi, dar mai ales de a umple golurile lăsate de decorul figurativ.
"

.

-

1 05 Claude

Lepage,

L 'orname ntation

vegetale fantas

vegetal în repartiţia iconografică şi sensul s ă u simbolic

tique et le pseudo-realisme dans la peinture byzantine, în

de peisaj paradisiac.
lo s Acest tip de decor e analizat de A. Grabar în
La peinture . . . Bulgarie, p . 326 - 327 , fig. 4 1 , 42.

Cahiers arcMologiques, X I X ( 1 969) , p. 202, fig. 1 1 , 2 1 .

I nteresante concluzii l a pagina

1 99 asupra decorul u i

.
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Din examinarea repartiţiei iconografice se desprind cîteva observaţii. Î n primul rînd,
perfecta înţelegere şi stăpînire de către zugrav a simboli smului arhitectonic şi liturgic, cunoştin
telC' lui evidente în materie de dogmă, claritatea cu care reuşcşte să le expună şi adecvarea la supra
fetele reduse ele care dispune. O dată cu acestea trebuie să avem în vedere şi felul în care zugravu l
a �euşit s ă s e conformeze intenţiilor cititorului, care nu făcea un simplu act de pietate atunci cînd
ridica biserica, ci şi un ex voto : în gîndirea lui, acest act trebuie să ducă la îndeplinirea unei dorinţe,
iar dorinţa trebuia să fie cît mai clar exprimată în programul iconografic.
Alegerea hramului, ilustrarea Căinţei lui David, alătm i de A catist, Deisis ul de tip Iisus
-

mare arhiereu şi Fecioara regină, portretul lui Tudor logofăt şi al soţiei sale în naos sînt, aşa cum
vom vedea, tot atîtea participări ale ctitorului în alcătuirea programului iconografic. Zugravul a
înţeles sugestiile lui Giura şi le-a tradus în imagini canonice, al căror tîlc putea rămîne ascuns
unor profani, dar nu unor oameni familiarizaţi cu o cultură de tip teologic. Şi, în fond, scopul prin
cipal era mesajul cătr� divinitate : ea trebuia să înţeleagă intenţiile ctitorului pentru a le răspunde.

III. ASPECTE ICONOGRA F ICE DEOSEBITE
O analiză iconografică amănunţită nu poate interesa decît pe omul de strictă specialitate
şi , din acest motiv, ea figureaz;J. în „Anexa" lucrării. Totuşi, în ansamblul imaginilor iconografice,
există cîteva teme care ridică anumite probleme de interpretare şi implicit de interes mai larg.
Acestea sînt : Icoana de hram de la exterior (fig . 18) , lninul A catist (fig. 47 a, b, 48 a) împreună
cu scena Căinţa lui David (fig. 73) din pronaos şi Deisis-ul (fig. 26) din naos. Aparent , aceste
imagini, distribuite în spaţii distincte, nu se leagă între ele, dar, a şa cum vom vedea, ele îşi j usti
fică prezenţa printr-o anume intenţie a ctitorului şi , în ilustrarea ideii care a prezidat la alegerea
lor, se completează reciproc, se suprapun şi îşi amplifică sensul, tot aşa cum în muzică o t emă
este expusă de un instrument, reluată apoi de mai multe şi , în sfîrşit , de întreaga orchestră.
Încă de la începutul cercetărilor noastre asupra picturii de la Stăneşti, ne-a atras atenţia
nepotrivirea dintre icoa na de hram zugrăvită la exteriorul bisericii - Fecioara Întnepării, denu
mire specificată de însă�i inscripţia picturii - şi hramul Adormirii, cu care biserica e pomenită
în documentele de la sfîrşitul veacului al XVI-lea. Într-o primă etapă a cercetărilor 1 0 7 , am formulat
ipoteza că, întrucît o sărbătoare a Întrupării nu există ca atare în calendar, din nevoia u11ti
zile de hram, printr-un consens al ctitorilor şi slujitorilor bisericii , s-a ales sărbătoarea Adormirii
Fecioarei ca zi de praznic. Totuşi, explicaţia nu ne-a mulţumit, şi am căutat sensul mai precis al
acestui hram .
Fecioara orantă cu Iisus bust pe piept (aşa cum apare la Stăneşti , fig. 1 8) , tip ico
nografic cunoscut în genere sub denumirea de Vlahernitissa, Platytera, sau Fecioara de tip Zna107 C. Dumitrescu, A numite aspecte

.

. .,

p. 2 1 0.
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menie (a „semnului" ) , este de fapt imaginea esenţializată a Î ntrupării. Astfel, inscripţia Vîplîş
tenie care însoţeşte imaginea de la Stăneşti e în deplin acord cu sensul ei profund. Dar ace
laşi tip iconografic al orantei cu pruncul pe piept poartă alteori denumirea de Nicopeia = Î nvin
gătoarea şi el a fost considerat drept palladium în diverse împrej urări de restrişte sau luptă.
El e legat de credinţa bizantinilor că asediile Constantinopolului din 626 şi 7 18 au fost ridicate
datorită miraculoasei intervenţii a Fecioarei. Izbînda asupra duşmanilor era astfel (în mintea
contemporanilor) opera Fecioarei, care la Constantinopol era adorată în mod special în biserica
Vlahernilor (de unde îşi trage originea şi numele tipului iconografic) . Sărbătorirea evenimen
tului victoriei se făcea prin cîntarea în biserică a Imnului A catist 108 , rugăciune care nu este
altceva decît o laudă adusă Fecioarei şi o exegeză a Î ntrupării. Dar cum asediul Constantinopo
lului din 7 1 8 se ridicase în ziua de 15 august, cînd se prăznuia A dormirea Fecioarei, era logic
ca şi comemorarea eliberării să se facă anual cu prilej ul acestei sărbători.
Imaginea Vlahernitissei fiind legată de A catist în măsura în care amîndouă temele
se referă la aceeaşi idee a Î ntrupării, iar A catistul fiind imnul prin care se sărbătorea victoria
de la 15 august, era firesc ca aceşti trei termeni să intre într-o strînsă corelaţie. Pe de altă
parte, coincidenţa dintre ridicarea asediului Constantinopolului la 15 august şi faptul că această
dată era şi marea sărbătoare a Adormirii Fecioarei a făcut ca în aceeaşi zi să se sărbătorească
de fapt două evenimente distincte. Î n gîndirea medievală de tradiţie bizantină, alegerea hramului
Î ntrupării însemna de fapt alegerea acelei zile de prăznuire a eliberării Constantinopolului
prin intervenţia Fecioarei, care era şi A dormirea ei. I ată deci explicaţia aparentei nepotriviri
între icoana de hram şi ziua de praznic, căci ni se părea nu numai firesc, dar chiar obliga
toriu să găsim o icoană a A dorntirii Fecioarei, dacă acesta era într-adevăr hramul. Gîndirea
subtilă, obişnuită cu speculaţii teologice şi hrănită cu texte patristice şi liturgice, a oamenilor
medievali culţi ştia să facă distincţia între două evemmente care se sărbătoreau în aceeaşi zi.
logofătul Giura -- hramul era Fecioara Întrupării, şi nu A dormirea
Pentru cititorul din 1 536
Fecioarei, şi o alegere de acest gen denotă erudiţie şi fineţe. Dar intenţia erudită a ctitorului
şi-a pierdut probabil sensuJ la scurt interval după moartea sa. A rămas în schimb data de
prăznuire a hramulu; , care coincidea cu sărbătoarea foarte cunoscută a Adormirii, şi aşa s-ar
explica de ce documentele vor indica hramul Adormirii la mănăstirea Stăneşti.
De ce a ales însă ctitorul un hram atît de neobişnuit, legat de o victorie, şi o imagine
iconografică cu Fecioara Î nvingătoare (Nicopeia) ? Pentru înţelegerea acestei probleme vom
fi siliţi să ne referim la concluziile articolului nostru 109 , pe care le vom rezuma succint.
Giura logofătul era rudă cu doi boieri care la începutul anului 1536 au complotat împotriva
domnitorului Radu Paisie : Toma ban şi Tudor logofăt din Drăgoeşti. Tăierea acestor boieri
a constituit un eveniment important pe plan politic intern, de vreme ce e consemnat de cro
nică 110 , dar, în primul rînd, a însemnat o lovitură dată familiilor şi rudelor lor. Fără să fi
fost implicat în complotul din 1 536, căci altfel ar fi fost nevoit să ia calea pribegiei, Giura
era un simpatizant al grupării conduse de boierii amintiti. Dovada acestei secrete adeziuni o
constituie însăşi hotărîrea lui Giura de a zugrăvi în naosul bisericii de la Stăneşti portretul
--

'

V . Grumel, Homelie de Saint Germain sur la deli
vrance de Constantinople, în Revue des etudes byzantines,
XVI ( 1958), p. 1 83 - 205 ; a se vedea şi recenzia lui V.
Grumel în aceeaşi revistă, p. 279 - 280, la comentariul şi
transcrierea Imnului A catist, publicate de Egon \Vellesz
în Monumenta l\fusicae Byzantinae Transcripta, Yol. I X,
The A katl1istos Hymn , Copenhaga, 1 957.
109 C. Dumitrescu, art. cit„ p . 2 1 4 - 2 1 8 ; de asemenea,
pentru cariera politică a lui Giura, a se vedea Dan Pleşia,
ioe

Istor ia Ţării Romaneşti. 7 290 - 7 690. Letopiseţul
Cantacuzinesc, ediţie critică întocmită de C. Grecescu ş i
110

D . Simonescu, Bucureşti, 1 960, p . 4 8 . Textul letopiseţu
lui pomeneşte de „banul Toma şi Vlaicul logofătu l",
confuzia intre numele lui Tudor şi \'laicu datorindu-se ,
probabil, redactării textulu i la o dată îndepărtată de eve
niment. De asemenea a se vedea şi Istoriile domnilor
Ţării Româneşti. ediţie critică de C. Grecescu , Bucu
reşti, 1963, p. 46.

Contribu/ ii . . .
1s

-
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1 1 1 . După cum se şti :
biserica a { ? st � ic � ată în vara :71
postu m al lui Tudor din Dră. goeşti
:
_
�
toamna anului J S3G, d e ci la un 111terval foarte scurt clupa ta1erea celor d01 bo1en, sub impresia
puternică a acestui enniment . Starea de spirit a lui Giura nu este greu de reconstituit în lumina
datelor documen tare de care dispunem. Cariera politică a logofătului se opreşte în penultimul
an al domniei lui Vla d V int il ă : 1 534. S-a r putea să fi fost simpatizant al grupării conduse
el e V îlsan logofă tul, pe ai cărei aderenţi Aloisio Gritti e nevoit să-i predea lui Vlad Vintilă 11 2 .
Aşa s-ar putea explica de sti tuirea lui Giura din funcţia de logofăt ispravnic pe care o îndeplinise
pînă atunci : într-ade\·ăr , episodul Gritti se situează în iunie 1 534, iar ultimul document în care
Giura e logofăt ispravnic este din mai 1 534 1 13• După moartea lui Vintilă (iunie 1 535) , ucis de boierii
pe care se pregătea să-i taie (probabil Craioveştii) , e înscăunat Radu Paisie. Dar la numai
cîteva luni, în ianuarie-februarie 1 536, domnia lui e tulburată de complotul condus de Toma
ban şi Tudor din Drăg0eşt i 114 • Ce doreau aceştia (în afară de schimbarea domnului) e greu de
spus. Am putea bănui că promovau o politică antiotomană, dacă ţinem seama că Radu Paisie
a fost un domn plecat turcilor. Oricum, ca rudă şi partizan nedeclarat al boierilor răsculaţi, Giura
s-a aflat , desigur, într-o poziţie primej dioasă. Aspiraţiile lui secrete de natură politică nu se
putuseră realiza, iar domnia îl privea cu suspiciune. Dar momentul de acută primej die tăierea şefilor grupării- e depăşit, şi Giura se poate considera oarecum scăpat de ameninţare.
Senzaţia de u şurare pe care trebuie să o fi resimţit se amesteca însă cu nemulţumirea insucce
sului suferit pe plan politic, o revoltă mocnită îndreptată împotriva domnitorului Radu Paisie.
Acest complex de sentimente îşi găseşte însă o supapă de siguranţă, o modalitate de
expresie într-o formă specific medievală, a cărei importanţă nu trebuie subapreciată, pentru că
face parte integrantă din ideologia feudală : sentimentul religios. Pentru locul şi momentul
istoric la care ne referim , singura posibilitate de explicare a fenomenelor rămînea încă aceea dată
de religie prin intervenţia supranaturalului, aşa încît nu trebuie să ne surprindă faptul că eveni
mente legate de sfera social-politică îşi găsesc expresia în sfera aparent abstractă a religiei 115•
Astfel, ideea lui Giura de a introduce în pictura bisericii sale anumite imagini purtă
toare ale unui mesaj precis, adresat forului care, în gîndirea contemporană, deţinea rangul
suprem, nu este decît o practică obişnuită în evul mediu.
Sub imperiul primej diei, el alege pentru biserica sa un hram cu o valoare apotropaică :
aşa cum Fecioara a intervenit în salvarea Constantinopolului asediat, tot aşa trebuia să inter
vină si în favoarea lui Giura, a familiei sale si a înlăturării amenintării
sub care se afla din
.
partea duşmanilor.
După cum am arătat, comemorarea victoriei asupra asediatorilor se făcea la Constan
tinopol prin cîntarea Imnului A catist, rugăciune de mulţumire şi, în acelaşi t imp, invocaţie
de izbîndă. Giura ştie acest lucru şi zugrăveşte în pronaosul bisericii A catistul, transpunerea
în imagini iconografice a unei cîntări liturgice, avînd astfel şi avantaj ul unei „rostiri" perma
nente, faţă de cîntarea periodică a imnului la anumite date, prescrise de calendarul liturgic.
Ctitorul crede însă că rugăciunea sa adresată Fecioarei nu va fi ascultată decît dacă el îşi
îndeplineşte obligaţiile faţă de divinitate. Printre acestea, cea mai importantă este pocăinţa
pentru păcatele săvîrşite cu voie sau fără voie. Psalmul 50 (51 ) , numit şi Psalmul de pocă'

'

111 F ap t u l cit Tudor logofăt, şi nu Toma ban, este re
pr ezentat la Stăneşti , d eş i amîndoi erau rude cu Giura,
se explică, credem, prin împrej urarea că aici, la Stăneşti,
t rad i ţia <1-:' ctitorire aparţinea de fapt strămoşilor Vilaiei
şi as tfel rudele ei (Di mitra şi Tudor) aveau prioritate faţă
de rudele lui G iura (Toma ban fiindu-i acestuia cumnat
de soră vi tregă) .
112 Istoria României, I I , Bucureşti ( 1 962), p. 656.

ua D.I.R., B., XVI, voi. II, doc. 1 58, p. 1 60.
114 Şt. Nicolaescu, Domnia lui Radu Vodă Paisie . . . ,

Craiova, 1 938.
115 A se vedea, în această problemă, Sorin Ulea, Ori

ginea şi semnificaţia ideologică a picturii exterioare mol
doveneşti, I, în SCJA , X ( 1 963) , nr. 1 , p. 57 - 93 ; idem,
în Istoria artelor plastice în România, voi. I, p. 366 - 380.
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se căie7te şi cere iertare. Ilus
intii este tocmai rugăciunea ce a mai indicată pentru omul care
lui David, deoarec e Psalmul
tr� r� a acestui psalm se face prin scena iconografică numită Căinţa
) . La capătul celor 24 de
„Anexa"
(vezi
50 se referă Ia păcatul comis de David cu Bethsab eea
po
strofe-imagini ale A catistului din pronaos , Giura pune să fie zugrăvit şi Psalmul de
aibă
ascultare
să
iertat
ş1
căinţă pentru a preciza că speră ca, asemenea lui David, să fie
.
48a)
pentru dolean ţele sale (fig. 73 şi
Dar ctitorul nu se mulţumeşt e cu aceste intervenţi i. El mai are ceva de spus, ş1
aceasta 0 va face tot în limbaj iconografic, aşa cum vom vedea din analiza temei Deisis.

în registrul inferior al naosului, deasupra draperiilor, în absida de sud, în partea dinspre
altar, e amplasată compoziţia Deisis 116, în redactarea mai specială denumită Regina stă de-a
dreapta ta, cu Iisus mare arhiereu, Fecioara regină şi Ioan Botezătorul (fig. 26) . Precizăm că în interpre
tarea noastră asupra picturii de la Stăneşti nu restrîngem Deisis-ul la scena celor trei personaj e
amintite, ci considerăm aceasta doar ca nucleul şi punctul de convergenţă al reprezentărilor
din registrul inferior al naosului. Interesul special al acesti�i desfăşurări pe pereţii absidei de sud,
pilaştrii de vest, pe peretele de vest şi în absida de nord stă în prezenţa, alături de numeroa
sele personaj e sacre, a două personaj e laice, care nu sînt ctitori, şi anume a lui Tudor logofăt
şi soţiei sale Dimitra (fig. 27) , zugrăviţi pe partea dinspre nord a peretelui de vest . Am făcut
aici această precizare pentru a nu se pierde din vedere caracterul de ansamblu al registrului
inferior, întrucît descrierea iconografică ne obligă la o tratare segmentată.
Tema Deisis - rugăciunea de intercesiune - e reprezentată astfel la Stăneşti : în centru,
pe un tron impozant, e aşezat Iisus în costum de arhiereu (pe cap are o mitră brodată cu perle
şi pietre preţioase - de fapt o coroană imperială bizantină - , e îmbrăcat în saccos cu cruci
înscrise în cerc şi un omofor) . Capul e înconj urat de nimbul cruciger cu o wv, mîna dreaptă bine
cuvintează, iar stînga ţine deschisă cartea cu inscripţia 11 7 : n 'J' f &i\Krn"i'H ou,d 1\\0Ero HdC1HAl4HTE l4r( o )Tou
Picioarele se sprij ină pe un piedestal de marmură, Chipul blînd cu trăsături mărunte, fin dese
nate, e încadrat de o barbă scurtă în colier şi de părul adunat spre spate.
La dreapta lui Iisus (în stînga scenei) , Fecioara în picioare, întoarsă către Iisus, i se
adresează atît prin gestul mîinii drepte, cît şi cu lunga inscripţie de pe rotulul desfăşurat din
mîna stîngă 11 8 : njlHii1\\H rH j\\OflfH0if 1Wrjlf CKOfN\ lJ.liAPf 41'0 Mrlt npocHW rpt:WHH.\\ cn(d)CEH0if njlOC'l'H Ciil4 1\\0!f
Costumul Fecioarei nu este acela obişnuit, cu maforion şi tunică, ci un costum împărătesc,
întrucît ea apare în ipostază de regină. Pe cap poartă o coroană de tip deschis, cu
pietre preţioase, aşezată peste un văl alb dungat, ce cade pe lîngă obraj i pînă pe umeri .
Maforionul s-a transformat într-o pelerină brodată cu perle şi tivită cu ·fir care acoperă umerii
şi pieptul şi cade amplu peste braţe. Lorosul imperiat brodat cade vertical peste tunica lungă,
..•

• ••

116 Despre Deisis, a s e vedea G . J . Hoogenwerff, L'Ico
_

nologie et son importance pour l' etude systhernatique de
l'art chretien, în Rivista di archeologia cristiana, Roma,
V I I I ( 1 93 1 ) , p. 63 - 65 ; V. Lazarev , Novîie pamiatniki
vizantiskui jivopisi, în Vizantiskii V rernennic, IV ( 1 95 1 ) .
p . 1 22 - 1 3 1 ; articolul lui Th. von Bogyay î n Reallexi
kon zur Byzantinischen Kunst, Band I ( A - D) , Stuttgart,
1966, col. 1 1 78 - 1 1 86 ; Christofer 'Valtcr, Two notes
an tlte Deis-· �. în Revue des etudes byzantines, XXVI ( 1 968) ,
p. 3 1 1 - 336. Asupra variantei iconografice Regina stă
de-a dreapta ta sau Fecioara regină , a se ve dea, mai jos,
notele 1 24 - 1 29 .

117 Traducerea inscripţiei : „Veniţi binecuvîntaţii ta

tălui meu şi moşteniţi < împărăţia> cea pregătită
< vouă> " .
Mulţumim, cu acest prilej , tov. prof. univ. G . l\Iihăilă,
şi , mai ales, tov. Ion Radu Mircea, cercetător la Institutul
de studii sud-est europene, pentru preţiosul ajutor acor
dat prin descifrarea inscripţiilor slavone din biserica de
la Stăneşti . Eventualele greşeli în transcrierea textelor
slavone ne aparţin.
118 „ Primeşte, Doamne, rugăciunea mamei tale care
stă înaintea ta, căci mama te roagă pentru mîntuirea
celor păcătoşi, fiule sfînt . . . .
"
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pe care se mai zăreşte urma „thorakionului" oval, însemn caracteristic pe costumul împără
teselor bizantine 119, O notă insolită o aduc trăsăturile Fecioarei : o faţă puternic modelată,
cu pomeţii proeminenţi, sprîncenele în arc frînt, nasul scurt cu linia frîntă, gura mică şi băr
bia rotundă şi greoaie. Fără a avea nimic frumos, figura are o individualitate şi o realitate neaş
teptată între celelalte imagini.
În dreapta tronului, Ioan Înaintemergătorul - întors către Iisus în atitudine simetrică
cu aceea a Fecioarei - ţine cu dreapta rotulul desfăşurat cu textul rugăciunii sale : tkl\HWH H
MEHE Kp(c)THTM'k cKoJN tlc11:tWdHHE np'ksp 'k X' 120 • E drapat într-un amplu himation .
Inscripţia din partea superioară a compoziţiei este : U.PD. u,p lt.c rKUJIJIHi" H rD. rcnoAKtlEIJIHM
H KMHKH djlX'HJpEH.
Textul se traduce astfel : „Împărat al celor ce împărăţesc, Domn al celor ce domnesc
şi mare arhiereu", urmat de monograma iC xc . Fecioara are siglele obişnuite Mp ev. iar Ioan
iTH 1w npA4f = Înaintemergătorul.
Aşa cum preciza I . D. Ştefănescu 121 , tema Deisis are un dublu caracter : liturgic
şi eshatologic (sau funerar) . Caracterul liturgic e legat de invocarea la sluj ba pregătirii speciilor
a versetului 1 1 din Psalmul 44 : „ . . . Şi împărăteasa stă la dreapta ta, îmbrăcată şi î mpo
dobită cu aur şi ofir' ' . Caracterul eshatologic derivă din faptul că Deisis-ul e nucleul temei
ample a Judecăţii de apoi, a celei de-a doua Parusii. În acest sens, vom cita o reuşită formu
lare aparţinînd lui Al. Embiricos 122 : „Tout ce qui n'est pas priere, exaltation de l'âme, a ete
elimine de cette sequence et il n'y subsiste que l'idee de l'intercession de ces Patrons reveres
en faveur du genre humain . Aussi ces figures sont-elles campees dans un espace intemporel, sans
> evoque le Jugement Dernier non point
la moindre indii;ation du decor. La grande Deisis <
dans ses aspects exterieurs, terrifiants ou grandioses, mais dans sa seule spirituali te abstraite" .
.

•

•

Î n secolul al XIV-lea, în Serbia şi Macedonia şi, desigur, î n Grecia, reprezentarea temei
Deisis înregistrează o modificare de ordin iconografic, care reflectă o îmbogăţire a conţinutului
simbolic 12 3 . Costumului antic pe care îl poartă Iisus i se substituie costumul imperial sau
saccosul de mare arhiereu, iar Fecioara apare în veşminte de împărăteasă bizantină. Desigur
că modificările în formă şi conţinut s-au produs sub influenţa ideologiei isyhaste, dar - aşa
cum arată V. Lazarev - în această formă, tema devine „o apologie indirectă a puterii auto
crate" 124 (laice) în care se simte influenţa ceremonialului de curte. Urmărind aceeaşi idee a
iconografiei impenale în pictura medievală sîrbă, Pavle Mij ovic 125 pune în evidenţă modul
de interpretare a Psalmului 44 în cupola bisericii de la Treskavac ( 1 334 - 1343) şi în registrul
inferior al naosului şi pronaosului bisericii mănăstirii Markov (circa 1 370) . În ambele cazuri,
dar mai ales la Markov, personaj ele din cortegiul Fecioarei regine din Deisis, îmbrăcate unele
în costume bogate de curteni contemporani şi între care figurează nu numai sfinţi militari
şi martiri, ci şi sf. Constantin şi Elena şi alte categorii de sfinţi, precum şi un cleric, sînt
de fapt asimilate cu „fiii reginei " . „Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi : pune-i vei domni peste
tot pămîntul" (Ps. 44, 18) . Ceea ce este însă important aici este sublinierea aspectului tem118 J . Ebersolt, Les arts somptuaires de Byzance,
Paris, 1923, p. 75.
1 20 „ Auzi-mă şi pc mine , botezătorul tău " .
12 1 I. D. Ştefănescu, Noiwelles recherches, Paris, 1929,
p. 126 - 1 28.
122 Al. Embiricos, L' Ecole Cretoise (Derniere phase
de la peinture byzantine ) , Paris, 1 967, p. 138.
123 G . Millet, Byzance et non /'Orient, în Revur arclufo
logique, XI ( 1 908) , p. 173.
124 A pud Sorin Ulea, î n Istor ia artelor plastice în Ro-

mânia, I, p. 354 ; a se vedea şi V. Lazarev, Old Russian
murals & mosa ies, Londra, 1 966, p. 1 73 ; idem, în Ge
schichte der Russischen Kunst, Dresda I I , 1 958, p. 1 46 ;

III, 1959, p. 66.
125 P. l'\'lijovic, L'iconographie imperiale dans la pein
ture serbe medievale , în Starinar, XVI II ( 1967) , p. 1 03 1 1 7 (cu rezumat francez, p . 1 1 8) ; d e asemenea, Lazăr
'.\lirkovic, Peut-on interpreter Ies fresques du monastere

de 1\farkov par la Biographie de Saint Basile le Nouveau ? ,
în Starinar, XII ( 1 96 1 ) , p . 77 - 90.
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poral
laic - în reprezentare, crearea unei paralele între împărăţia cerească şi împărăţia lu
mească.
La rîndul să u, Sorin Ulea consideră tema Deisis în această formă (care se mai ch eamă
şi Rege al regilor) , aşa cum apare la bisericile lui Ştefan cel Mare (Sfîntul Ilie - Suceava, Voroneţ) ,
ca „ . . . deosebit ele semnificativă prin implicaţiile sale politice . . . " 1 26 • „ Prin simbolica ei am
plasare în contrapondere cu tabloul votiv, tema IIPEACTJ U,dJlHU,J avea menirea să devină tocmai
unul din aceste mij loace de influenţare. Ea trebuia să arate tuturor celor care intrau în bise
ricile respective că domnia Moldovei nu era decît reflectarea pe părnînt a domniei cereşti ,
că pentru voie,·od, alesul lui Dumnezeu , şi pentru familia sa se rugau neîncetat Fecioara şi
Ioan Botezătorul şi că întreaga ţară datora suveranului ascultare şi supunere desăvîrşită" 1 2 7 •
Dar biserica de la Stăneşti nu e ctitorie domnească, şi totuşi. Deisis-ul apare în forma
„imperială" . Există încă din secolul al XI V-lea biserici în Macedonia 128 şi Bulgaria 129 care
sînt ctitorii modeste şi totuşi conţin tema Deisis în această formă nouă. Limbaj ul simbolic
e întotdeauna plurivalent şi o temă ca aceasta poate fi adaptată unor intenţii diverse. Credem
a fi găsit înţelesul prezenţei acestui tip mai special al Deisis-ului în naosul de la Stăneşti, în
împrej urarea neobişnuită a zugrăvirii lui Tudor logofăt din Drăgoeşti şi a j upîniţei sale, Dimi
tra, pe peretele de vest al naosului, către nord (fig. 27) . Aşa cum remarca Şt. Andreescu „ pla
sarea într-un loc neobişnuit a portretelor din biserica de la Stăneşti < e vorba de cele din naos >
are o semnificaţie cu totul aparte, o situaţie similară nemaiîntîlnindu-se alt undeva în pictura
Ţării Româneşti în veacurile al XIV-lea - XVI-lea. Locul aşezării acestor portrete are deci
semnificaţia unui mesaj politic şi în acelaşi timp uman" 1 3 0 • Într-adevăr, în Ţara Românească
- în secolele XIV - XVI - , atunci cînd întîlnim portrete în naosul bisericilor, ele aparţin
domnitorilor ctitori , deci unor muritori cu o situaţie privilegiată în raporturile cu divinitatea,
căci voievozii erau consideraţi unşii lui Dumnezeu 1 3 1 . Dar nişte simpli boieri, care nu sînt nici
ctitori, nu pot aspira în mod normal la cinstea de a figura într-un loc atît de sacru - naosul în rînd cu sfinţi de prim rang. Care ar putea fi înţelesul acestui fapt neobişnuit în biserica de
la Stăneşti ? E sigur că, zugrăvindu-i în acel loc, ctitorii n-au comis o încălcare a normelor
religioase ; acest lucru e în afara oricăror îndoieli pentru epoca de care ne ocupăm, ştiut fiind
că abecedarul oricărui feudal îl constituie o solidă educaţie religioasă, iar Giura ctitorul era
logofăt, deci cu atît mai mult cunoscător al canoanelor. Boierul Tudor din Drăgoeşti putea fi
însă asimilat unui martir, căci, aşa cum am arătat, pierise tăiat de către Radu Paisie la înce
putul anului 1536 i az . Din punctul său de vedere şi al rudelor sale, Tudor din Drăgoeşti nu
era un complotist împotriva domniei existente, ci un luptător pentru o cauză dreaptă. Şi în
fond acest punct de vedere subiectiv ne interesează. Astfel, Giura pune oarecum semnul echiva_

126 Sorin Ulea, în Istoria artelor p!astice în România,
I, p. 354 - 455.
121 Ibidem, p. 355.
128 În afară de reprezentarea amintită de la mănăs
tirea Markov, vezi reproducerile următoare : S. Pele
kanidis, Kastoria. alburn, pi. 1 50/B (Aghios Athanasios
tou Muzaki - 1 385) şi pi. 1 72/B (Aghios Nicolaos Ma
galeiou - sec. XV - XVI) ; de asemenea, Deisis-ul din
1 36 1 în biserica Fecioarei de la Zaum (Ohrida), la R. Lj u
binkovic şi 1\1. Corovic-Lj ubinkovic, La peinture me
dievale a Ohrid, în Zbornik na trudovi (Ohrida) , 1 96 1 ,
p. 134.
129 V. Pandurski, Les peintures murales dans le mona
stere d' Ilenei pres de Sofia, în Izvestiia na Inst. za iscust
voznamenie (Sofia) , X I I I ( 1 969), p. 5 - 3 1 , fig. 6, 7. A se

vedea şi menţiunea lui V. Lazarev în Storia delta pittura
bizantina, Torino, 1 967, p. 43 1 , nota 1 72, despre Deisis-ul
de la biserica Mboria lingă Korea - circa 1 390 şi acela
de la mănăstirea Kovalevo - 1 380 (U.R. S. S . ) , azi dis
trusă - la p. 437, nota 2 19.
l30 Şt. Andreescu, Identificarea portretelor din naosul
bisericii de la Stăneşti ( Vîlcea) , în M.0. , XX ( 1968), nr.
1 - 2, p. 80.
131 A se vedea, în acest sens, şi !nvăţăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Theodosie, traducere după versiu
nea grecească de Vasile Grecu , Bucureşti, 1 942, p . 23, 25.
132 Şt. Andreescu, art. cit„ şi C. Dumitrescu , A numite
aspecte . . . , p. 2 1 4. A se vedea şi Şt. Nicolaescu, Domnia
ltti Radu- Vodă Paisie, Craiova, 1 938, şi Ion Radu Mircea,
Un neam de ctitori olteni : boierii Drăgoeşti, Craiova, 1 9 -t-1 .
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Fig. 27. Tudor logofăt şi j upîniţa Dimitra, peretele de vest al naosului (clişeu N. Ionescu) .

lenţei între sfinţii canonizaţi şi Tudor „martirizat" de Radu Paisie : Tudor şi Dimitra figu
rează între sfinţi, simetric aşezaţi faţă de perechea Constantin şi Elena, de partea cealaltă a uşii.
Să ne oprim puţin la înseşi imaginile lui Tudor şi a soţiei sale. Pînă astăzi ele au sufe
rit grave deteriorări, mai ales figurile, iar inscripţia dintre personaj e e lacunară, fapt care a
îndemnat pe Şt. Andreescu la o încercare de reconstituire a textului. Reconstituirea sa este
j ustă, confirmarea venindu-ne din relatările lui Al. Odobescu , scrise la o dată cînd inscripţia
era mai puţin alterată. Iată textul publicat de Odobescu 1 3 3 : , , . . . n M�t.$H p.isH TKOH Tt! Aopn. . . .
t.oro*E'J'n. H mt;n<11mu,<1 Ero AHMH-r p.i " . Traducerea uşor de întregit sună astfel : „ < Doamne Iisuse
Hristoase > , miluieşte pe robul tău Tudor < fost > logofăt şi j upîniţa lui Dimitra " .
1aa Al . Odobescu, Monastirile închinate . , I I I, î n Columna lui Traian, IV ( 1 873) , nr. 1 1 , p. 207.
.

.
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Personajele sînt reprezentate în picioare, faţă în faţă, cu mîinile ridicate în gest de rugă.
Chipul lui Tudor logofăt mai lasă să se v� dă că este � orb� de un om de vîrstă mijloci: . � esi
.
�
gur, nu poate fi decît portretul convenţ10nal al unm boier dm vremea aceea. Îmbracammtea
lui si
' a sotici sale e asemănătoare cu a ctitorilor din tabloul votiv. Deasupra capetelor celor
doi soţi a � are imaginea lui Iisus Emanuel bust, binecuvîntînd cu amîndouă mîinile, într-un
segment de lumină. Compoziţia tabloului e întru totul asemănătoare cu aceea din pronaos, în
care apar l\Iogoş ban şi Mogoş spătar şi unde avem de-a face cu portrete funerare ; inscripţia
dintre Tudor şi Dimitra este în acelaşi spirit cu aceea dintre cei doi Mogoşi : o invocaţie de
mîntuire a sufletelor, Deşi nu avem nici un temei documentar prin care să putem dovedi că
Dimitra a murit la foarte scurt interval după Tudor, tipul de compoziţie a portretului şi in
scripţia constituie totuşi indicaţii în acest sens : la data zugrăvirii, nu numai Tudor murise,
ci si Dimitra. Astfel, portretele celor doi soţi au în primul rînd un caracter funerar, de „veş
nic ă pomenire". Dar credem că, alături de această destinaţie, dublul portret a fost zugrăvit
în naos, şi nu în pronaos (unde s-ar fi găsit loc, dacă aceasta ar fi fost intenţia ctitorului) ,
în alt scop, pe care-l vom explica mai j os.
Pe acelaşi perete de vest, în partea dinspre sud, sînt zugrăviţi sfinţii împăraţi Constantin
şi Elena, care susţin o cruce cu două braţe transversale inegale. Constantin poartă o coroană
închisă, la fel cu aceea a lui Iisus din Deisis. E îmbrăcat cu o dalmatică brodată cu perle ;
marginile sînt decorate la fel cu lorosul cu care este încins, cu repetarea unui motiv hexagonal
între două şiruri de perle. Costumul Elenei e întru totul asemănător, doar că pe dalmatică, î n
partea de j os, e aplicat thorakionul. Coroana împărătesei este de tip deschis.
Prezenţa în naosul bisericilor ortodoxe a sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena este
aproape obligatorie, fiind simbolul instaurării oficiale a dreptei credinţe, al colaborării strînse
dintre imperiul ceresc şi imperiul temporal, devenit prin aceasta monarhie de drept divin .
Statuile acestor împăraţi , susţinînd crucea, se înălţau în epoca preiconoclastă pe edificiul Milion
clin Constantinopol, unde erau reprezentate şi sinoadele ecumenice, expresia triumfului dreptei
credinţe 1 34 . Pe de altă parte, Constantin se află în fruntea Cavalcadei sfinţilor militari, figu
rată atît în frescele de la Pătrăuţi, Bălineşti şi Arbora 1 35 , cît şi în alte biserici în Macedonia
şi Grecia 136• Evocînd şi invocînd o victorie realizată în numele credinţei, această temă icono
grafică cuprinde în fond aceleaşi elemente pe care le avem ş1 în registrul inferior al naosului
de la Stănesti : Constantin si sfintii militari.
'

'

.

În absida sudică, în continuarea Deisis-ului, spre vest , se înşiruie trei sfinţi militari :
sf. Mina, sf. Teodor Stratilat şi sf. Teodor Tiron (fig. 47) , iar în absida nordică, de la vest
către est, un sfînt neindentificat, apoi sf. Nichita, sf. Nestor, sf. Dimitrie, sf. Gheorghe şi sf.
Procopie (fig. 48) . Ceea ce atrage imediat atenţia este atitudinea belicoasă a acestor sfinţi,
fiecare din ei reprezentat nu într-un repaus maiestuos, ci sugerînd o stare de alertă (fig. 28) .
Toţi sînt înarmaţi cu cel puţin două arme : suliţa cu flamură şi sabie sau sabie şi arc cu tolbă,
cînd nu le au pe toate trei. La acestea se adaugă scuturile de diverse forme, ţinute pe braţ
1 34 A. Grabar,

Les fresqucs des escaliers

a

Sainte Soplzie

rope orientale dans l'art, în Melanges Clz. Diehl, II, Paris,

de Kiev et l' iconographie imperiale byzantine, în L ' A rt

1 930, p. 1 9 - 27.
l 3 6 La Ohrida, în biserica Sf. Constantin şi Elena,
unde pictura cu Cavalcada datează. din secolul al XV-iea ;
a se vedea R. Ljubinkovic şi M. Co�ovic-Ljubinkovic,
art. cil . , p. 1 38, 1 4 1 (\'czi nota 1 28) . Pentru r<'prezentarea
Ca,·alca<lei în Grecia - destul de frecventă - , infor
maţii dintr-o comunicare a lui Sorin Ulea din 1 969.

de la fin de l' A ntiquite . . , voi. I , p. 258 ; Christopher
.

\Valter, Les dessin carolingiens dans un manuscrit de
·

Varceil, în Cahicrs archeologiques, XVII I ( 1 968),
135 Sorin Ulea, în

p. 1 06.

Istoria artelor plastice în România,

voi. I , p . 353 - 354 , 357 ; A . Grabar, Les croisades de l'Eu-
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Teodor T i ro n ; absida de s u d , reg i s t ru l
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i n ferior ( c l i şeu

K

Ionesc u ) .

sau pe umăr, c[un;l şile d e zale <le tip antic roman , mantiile fluturînd agitat, picioarele apărate
1 ;
de· încăltăminte a din fîsii înfăsurate pînă la j umătatea gambei, iar uneori un soi de cnemide 3 .

A. Grabar remarca 13 8 că o anumită categorie de medalii bizantine, numite „Constanamulete cu imaginea sf. Constantin şi Elena, ţinînd crucea - , datează tocmai din
tina "
timpul împăraţilo r bizantini din secolul al X-lea, care au fost însemnaţi conducători de arm_ate
şi au purtat lupte numeroase pentru apărarea imperiului împotriva „păgînilor" arabi . Deci
luptele duse sub semnul apărării credinţei coincid cu punerea în circulaţie, pe scară largă, a
imaginilor purtătoare de biruinţă - sub forma medalioanelor - a celor doi sfinţi împăraţi.
Aceste constatări ne îndreaptă din nou gîndul la momentul istoric în care a fost pic
tată biserica Stăneşti . Credem că nu e lipsit de importanţă faptul că Ţara Românească era
atunci teatrul unor lupte permanente între facţiuni boiereşti care se constituiau şi se destră
mau, al căror scop mărturisit era înscăunarea sau alungarea unui domn , dar care în fond erau
expresia unor mărunte interese de grup, pentru satisfacerea cărora erau folosiţi înşişi duşmanii
din afară ai ţării 13 9 • Această stare de lucruri nu e proprie numai primei j umătăţi a veacului
al XVI-lea după domnia lui Neagoe, acum însă ea coincide şi cu reluarea ofensivei turceşti
sub Soliman Magnificul. Parcă cuprinşi de panica pierderii totale a drepturilor <le exploatare
sub ameninţarea transformării ţării în paşalîc, feudalii caută să-şi facă fiecare parte mai bună
şi, sub pretextul înlăturării unui domn preaplecat Porţii, sau, dimpotrivii., al unuia prea inde
pendent, se taie între ei cu înverşunare uo _ În acest vălmăşag de ambiţii şi aspiraţii se plasează
atît complotul din 1 536, la care Giura nu ia parte făţiş, precum şi acela condus de Şerban
banul din 1539 141 , la care Giura va participa efectiv, alături de iiii lui Tudor din Drăgoeşti,
în încercarea <le răsturnare a lui Radu Paisie. Acesta vine însă cu ajutor turcesc, şi r,�belii
fug care. pe unde apucă, Giura murind la scurt timp în pribegie 142• Nu intenţionăm să vedem
în Giura un „campion al luptei antiotomane", totuşi coincidenţa faptelor ne obligă să-l socotim
în rîndul acelor boieri care , măcar în intenţii, se arătau împotriva supunerii pasive faţă de
pretenţiile turceşti.
Astfel începem să înţelegem de ce în biserica de la Stăneşti, Giura introduce o Deisis
de un anumit tip, în care intercesiunea capătă o nuanţă mai specială , legată de puterea laică ,
de „apologia puterii autocrate" (vezi p. 1 9 8 ) , aluzie la dezideratul unei domnii puternice, care
să poată asigura triumful luptei împotriva duşmanului „păgîn" din afară şi a facţiunii adverse
din interior.
'

'

'

_

Înţele�em de ce în continuarea aCf..:.tei reprezentări apar sfinţi militari înarmaţi pînă
în dinţi, păzitori efectivi ai lăcaşului, dar şi chezaşi ai unei intercesiuni pentru o victorie reală.
În acelaşi sens st: roagă împăratului ceresc unşii lui Dumnezeu - împăraţii creştini Constantin
şi Elena - , a căror protecţie am văzut că e invocată cu prilejul luptelor duse sub semnul ere1
37 Modelele cele mai apropiate în spaţiu şi timp ai
acestor sfinţi militari sînt sfinţii pictaţi de Dobromir la
Argeş în 1 526 ; cf. V. Brătulescu, Frescele din biserica
lui Neagoe de la A rgeş, Bucureşti, 1 942, pi. X şi urm.
Asemănări importante în atitudini, tipologie a figurilor

şi costume pentru sfinţii militari de la Stăneşti întîlnim
la biserica Sfîntul Nicolae-Anapavsa, Meteore, pictată
în 1 527 de Teofan Cretanul ; cf. reproduceri în Calen
dar 1968, publicat de Emporiki Trapeza tis Ellados, cu
o prezentare de A. Xyngopoulos (fig. 49) . Mulţumesc, cu
acest prilej , cercetătoarei Maria Ana Muzicescu, care
mi-a pus la dispoziţie acest calendar, împreună cu un
bogat material bibliografic.

A. Grabar, La precieuse croix de la Lavra de St.
A thanase au Mont A thos, în Cahiers archeologiques, XIX
l as

( 1 969) , p .
l ao

1 1 6.

Istoria României, I I , p. 649 - 658.

Vezi, în această privinţă, relatările lui Anton Ver
ancic ( 1 504 - 1 573) , contemporan şi cunoscător al eve
nimentelor din aceste părţi, în Călători străini despre
ţările române, voi. I , îngrijit de Maria Holban, Bucureşti ,
1 968, p. 407.
m Istoria României, voi. II, p . 657 ; Şt. Ştefănescu,
Bănia în Ţara Românească, Bucureşti, 1 965, p . 2 1 3 I
219.
142 Şt. Nicolaescu, Domnia lui Radu- Vodă Paisie . . .
140
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dinţei. La capătul acestui cortegiu de intercesori activi apare Tudor logofătul, purtătorul de
cuvînt al mesaj ului, martir al cauzei pentru care Giura va lupta la timpul său.
Împotriva acestei interpretări s-ar putea obiecta că Deisis-ul, sfinţii militari, sf. Con
stantin şi Elena figurează în aproape toate bisericile ortodoxe. E adevărat, dar nu trebuie să
uităm că cel puţin două detalii nu se întîlnesc în mod obişnuit : Deisis-ul într-o redactare ico
nografică specială şi prezenţa unui laic - boier - în registrul inferior al naosului . Acest ultim
detaliu ar fi de aj uns pentru a ne atrage atenţia că ne aflăm în prezenţa unei intenţii anume.
Actul gratuit îşi are locul mai puţin decît oriunde într-o biserică, adică în locul în care totul
e reglementat canonic şi acolo unde omul vine în calitate de solicitant. Fie că se roagă pentru
iertarea păcatelor, pentru sănătate, pentru victorie, cel care se roagă cere prin definiţie ceva.
Şi pentru ca rugăciunea să aibă sorţi de izbîndă, ea trebuie să fie sprijinită, amplificată de
„intercesori", ale căror raporturi cu divinitatea sînt mai uşoare decît ale muritorilor. Acesta
este şi s�nsul Deisis-ului - rugăciune în care diverse categorii de sfinţi, aşezaţi după rang
sau după eficienţă într-o problemă anume, intervin în favoarea solicitantului.
Am văzut care sînt principalii intercesori în Deisis-ul de la Stăneşti, dar alături de
personaj ele principale mai apar cîţiva sfinţi aşezaţi în porţiunile de pereţi dinspre vestul naosului.
Pe faţa dinspre naos a pilaştrilor de vest sînt zugrăviţi, la sud, sf. martir Iacob Persanul (sau
Iacob Tăiatul) , iar la nord un alt sfînt martir al cărui nume nu s-a păstrat. Pe porţiunea dintre
pilaştri şi peretele de vest, deasupra firidelor, sînt două perechi de martire figurate în bust,
cu cîte o cruce în mînă : la sud, sfintele surori Minodora şi Nimfodora 14 3 , la nord sf. Olimpiada
şi o sfîntă cuvioasă al cărei chip şi nume s-au şters cu desăvîrşire. Sf. Olimpiada, diaconeasa,
„gloria văduvelor " , după formularea dicţionarului hagiografic 144, născută la Constantinopol
prin anul 368, de neam nobil, rămasă văduvă şi supusă persecuţiilor din partea autorităţilor
imperiale, a fost canonizată pentru deosebita virtute şi pietate de care a dat dovadă. Zugră
virea acestei sfinte văduve în imediata vecinătate a portretului Dimitrei - văduva lui Tudor
din Drăgoeşti
ni se pare semnificativă.
-·

La capătul acestei examinări a registrului inferior al naosului avem, credem, toate ele
mentele necesare reconstituirii şi înţelegerii ideii de care a fost călăuzit Giura atunci cînd a
hotărît să zugrăvească biserica de la Stăneşti. După ce a cerut iertare pentru păcatele sale
(Căinţa lui David) , după ce a rostit rugăciunea de mulţumire pentru trecerea primejdiei (Imnul
A catist) şi după ce s-a pus sub protecţia unui hram aducător de izbîndă viitoare (Fecioara
lntrupării şi A catistul) , lui Giura îi mai rămîne să aducă un omagiu - „in memoriam" - celui
care plătise cu viaţa lupta împotriva unei anume stări de lucruri. Procedînd astfel, ctitorul
înţelegea să arate că preia ideea acestei lupte, că deocamdată „se roagă" împreună cu Tudor
figurat în registrul Deisis. La scurt interval - trei ani - după expunerea iconografică a acestei
adeziuni, socotind că momentul faptelor a sosit, Giura trece la luptă făţişă.

IV. MEŞTERUL ZUGRAV. CONCLUZII
Problema identităţii meşterului zugrav principal, a tehnicii şi stilului său, a formaţiei
sale este una din cele mai importante şi, în rîndurile care urmează, vom încerca să lămurim
diversele ei aspecte.
143 Gherasim Timuş,
reşti, 1 898, p. 582.

Dicţionar aghiografic,

Bucu

144 Ibidem, p. 622 - 623.
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Trcbuil' să su bliniem de la început că analiza tehnicii şi a colo ritului picturii de la
Stăneşti este foarte anevoioasă datorită degradării la care a aj uns decorul mural în decursul
timpului 145. Astăzi nu mai ave� <lecit o palidă � magine a : eea ce e�� ansamb � ul de la S � ă
nesti, multe detalii de tehnică picturală nu se mai pot surprinde, curaţ1rea nepriceputav a p1c
:
tm ii înlăt urînd o parte din culorile de suprafaţă.
Pictura din 1536 a fost executată pe următorul suport : un prim strat de tencuială,
gros de 1 - 1 , 5 cm, în care s-au amestecat paie tocate mărunt. Peste acest strat s-a întins un
al doilea, foarte subţire - mai degrabă o peliculă - , cu granulaţie fină, în compoziţia căruia
s-au introdus fire de cînepă mărunt tăiate, care să asigure coeziunea suprafeţei pictate şi să
împiedice coj irea stratului de culoare. Pictarea s-a făcut pe acest suport neted şi umed. Cu cit
zugravii au lucrat mai repede şi au terminat pictarea înainte de uscarea t encuielii , cu atît mai
bine s-au fixat culorile şi au rezistat de-a lungul timpului.
Din examinarea atentă a picturilor din 1 536 se vede clar că nu sînt opera unei smgure
persoane ; şi este firesc să fie aşa, zugrăvirea unei biserici fiind o întreprindere dificilă, care
necesită lucrul în echipă 146 •
S-a început prin conturarea siluetelor şi prin desenul draperiilor, trasate cu penelul
în culoare brun-roşcată. Acolo unde îmbrăcămintea are un ornament geometric, ca la feloanele
ierarhilor, tencuiala a fost în prealabil zgîriată într-o reţea, alcătuind pătrăţele. Apoi s-a întins
culoare de fond - albastru vînăt - şi culorile locale, întîi cele mai închise, apoi cele mai des
chise, obţinîndu-se în felul acesta şi modeleul. Părţile puternic luminate ale faldurilor au fost
retuşate în culoare albă, unele detalii din platoşele metali ce ale sfinţilor militari sînt lucrate
în grisaille, iar perlele de pe veşmintele mai somptuoase sînt stropi de culoare albă ce se ridică
u�or în relief pe supra faţa netedă a picturii. Culoarea pielii este un ocru-gălbui cu umbre brune.
Figmile feminine au o carnaţie mai deschisă, prin adăugarea unui strat de culoare albă, astăzi,
ele cele mai multe ori , coj it. Trăsăturile sînt desenate mărunt, cu un penel foarte fin, în culoare
brună. La unele figuri se mai pot surprinde urme de roşeaţă pe obraz şi pe b uze.
Desenul este elementul principal în modul de expresie artistică a zugravilor de la
Stăneşti. De la el se porneşte în schiţarea conturelor, prin desen se realizează detaliile inte
rioare, draperiile şi tot în mod grafic se delimitează zonele de umbră şi lumină. Figurile cu
trăsături mărunt caligrafiate sau cu riduri pronunţate, în cazul figurilor de bătrîni, îşi reali
zează valoarea expresivă exclusiv din grafie. Modeleul prin valoraţie nu e ignorat de meşteri,
dar (atunci cînd se mai păstrează) el e suplimentar desenului.
Caracterul şi gradul de abilitate în desen ne aj ută să distingem, în cuprinsul ansamblului ,
părţile lucrate de meşterul principal şi acelea lucrate de calfe, credem, în număr de două. Meş
terul stăpîneşte bine desenul, ductul său este sigur, corect, cursiv, fără naivităţi, dar şi fără
spontaneitate. Totul e meşteşug şi abilitate, procedeu învăţat şi reprodus. Senzaţia dominantă
în faţa personajelor sale, chiar atunci cînd sînt în mărime naturală, este aceea de mărunt,
de migală. Puţine piese din ansamblu au oarecare valoare monumentală : Pantocratorul, prou;; O primă deteriorare se datorează fumului de la
luminări ; stricarea îndelungată a acoperişului ş i infil
trarea apei de ploaie a determinat apariţia unor concre
ţiuni calcaroase în diverse locuri la suprafaţa picturii.
Restaurarea arhitectonică a bisericii, în 1 937, ·a sistat
acest proces. Din iniţiativa şi îndemnul preotului paroh
D. Popescu s-au strîns apoi de la localnici fonduri pentru
restaurarea picturii. Lăudabilft în sinc, această acţiune
rlus<"t la cap[tt prin intermediul şi sub supravegherea unui
delegat al Comisiei monumentelor istorice, n u a dat re
zultatele dorite. Nepriceperea pictorului, angajat pentru

efectuarea restaurării, în materie de curăţire a picturii
murale a dus la o deteriorare ulterioară. A se vedea arhiva
D.M. I . , fond. C.M. I . , dosar Stăneşti-Vîlcea.
U& Pentru modul în care se desfăşura lucrul în echipă,
indicaţii preţioase în articolul unui vizitator al mănăs
tirilor de la Athos în secolul trecut : Dominique Papety,
Les peintures byzantines et les couvents de l'A thos, în Revue
des deux mondes, XVII I ( 1 847) , p. 769 - 789, în special
p. 78 1 - 782 ; a se vedea. şi V. Grecu , Cărţi de pictu1'ă
bisericească bizantină, p. 93.
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feţii din turlă, evangheliştii Matei (fig. 10) şi I oan în pandantivii de est , Fecioara orantă din
conca altarului. Celelalte porţiuni pictate de meşterul principal sînt : partea sudică a regis
trului inferior din absida altarului, Deisis-ul (fig. 26) şi sfinţii militari din absida de sud (fig. 28) ,
sf. Constantin şi Elena pe peretele de vest al naosului, sfinţii călugări (fig. 2 1 , 22) , arhanghelii
(fig. 23) şi portretele de ctitori din registrul de j os al pronaosului. Intervenţia sa este evidentă
şi în cîteva din ultimele scene ale A catistului (fig. 20) din pronaos şi în unele compoziţii din
altar şi naos, pe pereţii de sud.
înclinăm să atribuim uneia din calfe cele mai multe scene de să.rbători din naos, sfinţii
ierarhi din partea de nord a altarului şi sfinţii militari din absida de nord. Desenul acestuia
e mai puţin abil şi execuţia într-un ritm mai lent· a determinat, probabil, şi deteriorarea mai
accentuată a picturii în decursul timpului.
în sfîrşit, o mînă inexpertă, cu vizibile stîngăcii, a lucrat Bunavestire şi Naşterea de
pe arcul mare de est, Patimile şi cîteva scene din A catist în registrele superioare, adică tocmai
suprafeţele mai greu accesibile privitorului.
Proporţiile trupului omenesc în picturile de la Stăneşti le vom aprecia, aşa cum speci
fică erminiile, în funcţie de raportul dintre cap şi restul corpului. Proporţia este de 1 /7, 1 /6 ;
totuşi, canonul de 1 + 7 e rar la Stăneşti, în general tendinţa e către 1 + 6, capetele fiind astfel
cam mari în raport cu trupul.
Fizionomiile nu sînt stereotipe ; respectînd tipologia prescrisă pentru diversele figuri
de personaj e sacre, zugravii reuşesc să le individualizeze. Nu putem şti în ce măsură portre
tele ctitorilor corespund modelelor reale, dar este vizibil efortul de surprindere a. unor trăsături
particulare şi totala lipsă de idealizare a figurilor.
Modul de tratare a draperiilor este sec şi liniar. Pliuri ţepene, întrerupte în unghiuri
ascuţite în mod convenţional, fără o raţiune determinată de forma şi poziţia corpului. Jocul
pliurilor e în primul rînd decorativ, totuşi această tratare nu anihilează corporalitatea siluetelor.
Monotonia succesiunii de sfinţi din registrul inferior sau a profeţilor din turlă e înlă
turată prin atitudinile variate, prin poziţia diferită a mîinilor, prin rotulurile desfăşurate şi
fluturînd liber, utilizate şi ca element decorativ de ritmare.
Zugravii de la Stăneşti nu stăpînesc ştiinţa compunerii scenelor. În cadrele dreptunghiu
lare sau pătrate, în scenele cu multe personaj e, dispunerea lor e stîngace, înghesuită, fără
accente 147 • Acolo unde, dimpotrivă, spaţiul e mare în raport cu numărul personaj elor, stîn
găcia se exprimă prin răzleţirea grupurilor sau indivizilor, prin lipsa de coeziune. Acest e defi
cienţe se datoresc de fapt transpunerii unor scheme compoziţionale concepute pentru pictura de
icoane şi pentru ilustrarea manuscriselor şi tipăriturilor. Dimensiunile unei icoane se aleg anume
pentru scena pe care pictorul doreşte să o reprezinte, dar, atunci cînd se pictează un perete,
cadrul e dej a fixat. Stabilirea programului iconografic, forma şi dimensiunile pereţilor deter
mină o „parcelare" a suprafeţei ce urmează a fi pictată. Cînd meşterul e înzestrat, el poate
să adapteze compoziţia cadrului de care dispune, dar cînd e doar un meşteşugar, el se mulţu
meşte să transpună modelul din caietul său pe perete fără modificări. Cel mai bine se poate
sesiza acest procedeu în decorul concelor absidelor de sud şi nord ale naosului. Suprafeţele
concave ale concelor pun probleme speciale decoratorului, o compoziţie în triunghi sau semicerc
fiind aici cea mai adecvată. La Stăneşti au fost alese două scene a căror schemă compoziţio 
nală era potrivită : Cina cea de taină şi Pogorîrea S.f. Duh, ambele compuse în semicerc . Dar
modelul din caiet, cu arhitecturile din fundal concepute pentru umplerea unui cadru dreptun
ghiular, era destinat unei suprafeţe plane . Omiterea lor ar fi însemnat adaptarea la suprafaţa
semicircular-concavă a peretelui şi înţelegerea unei probleme de decor monumental şi de vizua1 47 Fapt subliniat încă de I. D. Ştefănescu,

La peinture

.

. .,

p. 355.
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litate. Zugravul nu înţelege problema şi distruge unitatea compoziţiei prin copierea tale quale
a modelului : arhitecturile laterale din fundal, în loc să strîngă şi să încadreze compoziţia, creează
pe suprafaţa concavă linii divergente, în opoziţie flagrantă cu nevoia de centrare pe care o
simte ochiul fixat pe concă.
:Merită să fie subliniată o caracteristică a modului de a sugera adîncimea şi perspectiva
în unele scene -- prin reprezentarea mobilelor din primul plan - paturi, fotolii, sarcofage într-o poziţie oblică, care înlesneşte redarea în perspectivă liniară. Acest sistem de sugerare
a spaţiului se întîlneşte în pictura postbizantină în secolul al XV-lea, la K remikovci, Poganovo
etc. , şi A. Grabar I4B arăta că e vorba de asimilarea unor influenţe din pictura italia nă a
Renaşterii timpurii. Acelaşi autor remarca; la monumentele amintite şi la Boboşevo, delimi
tarea spaţiului în ultimul plan, prin arhitecturi foarte simple : ziduri a căror monotonie e între
ruptă doar de turnuleţe sau edicule. E o trăsătură comună şi picturii de la Stăneşti. Scenele
în care arhitecturile sînt mai complicate sînt acelea care obligă la sugerarea unor cetăţi, palate
sau interioare somptuoase (Intrarea în Ierusalim (fig. 16) , Judecata lui Pilat, Căinţa lui David,
Naşterea Fecioarei etc.) . În asemenea cazuri întîlnim portice, loggii, edificii cu etaj , dar tratarea
lor e stîngace, înghesuită. În general însă zidurile din fundal sînt străpunse doar de ferestre
sau uşi dreptunghiulare, în care sînt agăţate d raperii înnodate, motiv vechi, transmis prin arta
paleologă. Tot un motiv pitoresc, de tradiţie elenistică, reluat de arta paleologă şi perpetuat
ulterior, sînt vellumurile de culoare roşie sau albă, cu un desen vărgat, ce flutură întinse între
două turnuleţe. Ornamentele arhitecturilor sînt cornişele în zigzag, capitele de pilaştri în motiv
de acant, dar, mai ales, aproape nelipsit, un ornament geometric mărunt din cîteva trăsături
subţiri de penel. Nicăieri motivele de reliefuri, statui, herme, îndrăgite de epoca paleologă. Şi
la arhitecturi, ca şi la mobilier, se percepe aceeaşi tendinţă, nerealizată decît parţial, de a
reprezenta edificiile şi obiectele în perspectivă liniară. Desigur, prin aceasta nu vrem să spunem
că zugravii de la Stăneşti erau preocupaţi de probleme de perspectivă şi că faptul e insolit .
Ei nu sînt decît purtătorii unei maniere picturale întîlnite încă la sfîrşitul secolului al XV-iea
în monumente: din Bulgaria şi, apoi, în secolul al XVI-lea, în cele de la Meteore şi Athos.
_

Peisaj ul e realizat, în mod convenţional, fie prin <limburi domoale - colorate în ocru
şi verde palid - ale căror margini sînt presărate cu plante firave, fie prin obişnuitele stînci
prăpăstioase, reprezentate „cubist" în trepte şi ridicîndu-se în piramidă în extremele funda
lului (Botezul, Învierea lui Lazăr, Plîngerea, Sosirea magilor etc.). Deosebirea dintre solul scenelor
de interior şi al celor din exterior este culoarea, roşie-închis în primul caz şi verde în al doilea.
În reprezentarea sfinţilor pustnici în peisaj ul deşertic, culoarea solului este un ocru-roz, suge
rînd nisipul. Cerul e întotdeauna de un albastru-vînăt. Şi, fiindcă vorbim de culori, se impune
să ne oprim asupra calităţilor cromatice ale ansamblului. Paleta utilizată e bogată, dar efectul
originar al culorilor nu-l mai putem decît bănui. După spusele acelora care au văzut monumen
tul acum cîteva decenii, s-ar părea că tocmai armonia delicată şi transparenţa de acuarelă
constituiau calitatea deosebită a picturii de la Stăneşti. Din fericire, icoanele de h ram de la
exterior s-au păstrat bine şi ne oferă adevăratele valori. Buclele blonde ale îngerilor, tunicile
lor de culoare portocalie sau verde-transparent, aripile cu pene în nuanţe delicate de roz, gal
ben, roşu şi alb, lorosul cu motive aurii hexagonale pe bandă albastră, fondul icoanelor, verde
în partea de j os şi albastru-închis deasupra alcătuiesc o plăcută îmbinare cromatică . Icoana
centrală cu Fecioara şi Iisus este prin definiţie mai convenţională în colorit : maforionul Fecioa
rei e roşu-închis, iar rochia albastră ; Iisus are un himation galben cu retuşe albe peste cămă
şuţa albastră.
148 A. Grabar, La peinture . . . Bulgarie, p. 35 1 - 353.
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Motivele decorative de pe marginile nişelor, cu palmete, vrej uri , panglici răsucite sau
în zigzag şi mărunte rozete, sînt un prilej de ornamentaţie policromă fără stridenţe. La moti
vele cu panglici, segmentele îndoite sau răsucite sînt colorate alternativ în două sau trei culori,
realizîndu-se astfel un efect de relief. Predilecţia pentru aceste motive ne apropie, o dată mai
mult, de pictura monumentelor bulgăreşti de la sfîrşitul secolului al XV-lea, dar şi de aceea
mai veche a secolelor XIII - XI V din spaţiul balcanic. A. Grabar le socoteşte o preluare a
elementelor decorative din arta preiconoclastă 149 • Acelaşi lucru se poate spune şi despre mas
cheronul ce se află în centrul unui chenar ornamental de pe bolta pronaosului. Măştile sau
capetele din gura cărora ies vrejuri sînt un motiv elenistic, reluat atît de arta paleologă, dt
şi de decoraţia renascentistă italiană 150 • Î n arta de tradiţie bizantină a sud-estului european
din secolele XV- XVI, reintroducerea acestor tipuri de chenare ornamentale se face şi pe
calea primelor tipărituri slave de la Cetinj e şi Veneţia 1 51 •

Din analiza iconografică a scenelor de la Stăneşti (vezi „Anexa") se desprind cîteva
observaţii. Î n primul rînd, maj oritatea analogiilor stabilite ne leagă de monumente tîrzii (sec.
XV-XVI), de pe teritoriul Bulgariei, Macedoniei greceşti, dar mai ales de acelea de la Athos
şi Meteore din secolul al XVI-lea 152 • Nu întîlnim caractere arhaice în iconografia Stăneştilor,
ci, dimpotrivă, schemele cele mai noi şi frecvent utilizate la începutul secolului al XVI-lea şi
care vor cunoaşte o ulterioară predilecţie, unele din ele în forma pe care o capătă acum,
altele continuîndu-şi evoluţia prin asimilarea unor noi elemente de provenienţă occidentală.
Sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVI-lea constituie un moment important
în istoria artei de traditie bizantină în Grecia si în Balcani. Este momentul cristalizării unor
tendinţe şi impulsuri grefate unor vechi tradiţii, asimilării unor factori de provenienţă diversă,
este de fapt momentul deplinei constituiri a iconografiei şi stilului pe care personalităţi artis
tice, provenind din Creta, au contribuit în a le face cunoscute sub denumirea de „şcoala cretană' ' .
A m putut stabili, î n cursul studiului iconografic (vezi „Anexa"), cîteva analogii între
scenele şi personaj ele de la Stăneşti şi acelea de la biserica Sf. Nicolaie Anapavsa de la Meteore
(fig. 28, 29 ; 33, 34) , primul monument la care e atestată, în 1 527, activitatea pictorului Theo
fan din Creta, cel care e considerat, atît de tradiţie, cît şi de istoriografia modernă de artă,
drept artistul care a contribuit la cristalizarea noului stil. Pe de altă parte, analiza imnurilor
A catist şi de Crăciun a pus în lumină prezenţa unor elemente provenite din iconografia monu
mentelor mai vechi din Serbia, pe care reprezentările din secolul al XVI-lea de la Athos le
ignorează, dar care se regăsesc aproape la fel în pictura din 162 1 a Trapezei Hilandarului,
veche ctitorie sîrbească. Aceste constatări, în aparenţă contradictorii, fac necesară o incursiune
în peisaj ul artistic balcanic al secolelor XV- XVI, pentru a putea urmări curentele artistice,
aria lor de răspîndire, durata şi succesiunea lor. Numai astfel vom putea înţelege căror împre
j urări şi căror influenţe îşi datorează formaţia meşterul principal de la Stăneşti.
Dar mai întîi să precizăm, în măsura posibilului, cine este şeful echipei de la Stăneşti.
Hazardul nu ne-a fost prielnic, întrucît numele lui s-a şters din inscripţia votivă a bisericii. L a
sfîrşitul pisaniei din pronaos (fig. 2) , în colţul din stînga, j os, se mai poate citi doar [ „ . ] fP.t'T'tJA ' . . 11
[.s]wrp $oll4no THH TprOKHllCTS. Este evident că primele şase litere sînt transcrierea fonetică
'

.

.

148 Ibidem, p. 326 - 327, fig. 41 şi 42.
160 A . Grabar, La d�coration des coupoles a J(arye

Ca mii et Ies peintures italiennes du Dugento, în Jahrbuch
der O sterreichischen Byzantinischen Gesellschaft, VI ( 1 957) ,
p.

1 1 2 , 1 20, 1 2 1 , fig. 7 .

m

Cf.

reproducere

la

Dejan

:Medakovic,

srîpskih stampanih kniga X V - X VI I

Grafica
veka, Belgrad,

1 958 (rezumat german, p. 249 - 263 ) , CXXV planşe .
152 A se vedea şi concluziile l u i I . D. Ştefănescu , La

peinture,

p.

107 .
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a formulei gr ceşti „x_dptY. -rr):J ' ' , adică „mîna lui " , şi nu aşa cum au crezut Şt. Meteş, V . Bră
tulescu, Drăghiceanu etc. m numele zugravului, pe care îl citeau Eratudi . I . D. Ştefănescu
nu era de acord cu această lectură şi propunea Iraklios 1 54, deşi nicăieri nu apar un K şi un d .
Cercetătorii C . Bălan şi H . Chirca, descifrînd pisania, au înţeles c ă n umele zugravului începe
abia de la litera ;1, , iar primele litere aparţin formulei greceşti în transcriere. Specificaţia „ mîna
lui . . . < cutare > zog rafos" începe să fie frecventă în secolul al XVI-lea în semnăturile meşte
rilor şi , chiar atunci cînd zugravul este grec, ortografia şi prescurtările sînt diferite de la caz
153 A

19 şi 20.

se

ved ea, î n l u cra rea, ele faţă TntrodHcere, n otele

lfi4 I. D . Ştefănescu , Les portraits

Fig. 29. Sfinţi m i l i tari : biserica Sf. Nicolaie-Anapavsa, Meteore, Greci a (reproducere după
Emporiki Trapeza tis Ellados, prezentare de A. Xyngopoulos) .
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. . .

, p.

1 5.

Calendar 1 968,

la caz . Astfel, ni se pare firesc ca un român care nu ştia greceşte sau avea cel mult vagi
noţiuni de limbă, dar în nici un caz de scriere greacă, să fi redat incorect formula pe care
ştia că o foloseau colegii săi de breaslă din spaţiul sud-balcanic. Numele zugravului are ini
ţiala D ; restul literelor s-au şters, cu excepţia unui mic semn s us în d reapta lui
D, şi către sfîrşitul numelui o literă neclară (ar putea fi un H sau un P) . Cercetă
torul C. Bălan înclină să creadă că numele zugravului era Dimitrie, cu atît mult mult cu cit
existenţa unui zugrav cu acest nume e atestată documentar cam în aceeaşi perioadă 155• De
altfel, din vechea pisanie a mănăstirii Bistriţa-Vîlcea ( 1 5 19) se ştie că, alături de Dobromir şi
Chirtop, a lucrat şi meşterul Dumitru 156 Nu sîntem însă de acord cu interpretarea pe care C.
Bălan o dă semnului de lîngă iniţiala D, considerîndu-1 un i. Nicăieri în pisanie sau în inscrip
ţiile de pe picturi nu am întîlnit un i aruncat ca un accent ascuţit lîngă o literă. Cînd e o
bară verticală, i are întotdeauna două puncte deasupra, î, iar în celelalte cazuri e redat prin
H . Semnul de lîngă D poate fi mai curînd un fragment din litera � . De altfel, forma românească
a numelui e Dumitru, nu Dimitrie. Oricum, nu ne putem pierde în conj ecturi asupra numelui ;
e cert că începea cu D şi avea - în funcţie de spaţiul disponibil - 6 sau 7 litere 157•
Următorul cuvînt este „zografos", adică din nou transcrierea în litere slavone a unui
cuvînt grecesc (cu terminaţia os) , şi nu echivalentul zograf sau zugraf. Ultimele cuvinte {1mo THH
Tj}roKHCT� ) . se traduc prin „ din Tîrgovişte" , „apo tin" fiind tot un grecism . Nu putem avea nici
o îndoială asupra locului de baştină al zugravului. El e din Tîrgovişte şi, probabil, român .
> zugravul din Tîrgovişte". Tran
Traducerea integrală a inscripţiei este „mina lui D <
scrierea incorectă a formulei greceşti care însoţeşte semnătura, la care se adaugă grafia inco
rectă în inscripţia Pantocratorului din turlă 158 , sînt argumente care ne îndeamnă să credem
că nu poate fi vorba de un grec stabilit în Tîrgovişte. Dar, în acelaşi timp, utilizarea unei
formule curente în mediul grecesc, folosirea termenilor de „zografos" , „apo tin" sînt indicii care
pot sugera că meşterul a frecventat această ambianţă artistică sud-balcanică şi, mai ales, sînt
expresia unei adeziuni de ordin moral la o anume zonă artistică ce se bucură de un prestigiu
deosebit în al doilea sfert al secolului al XVI-lea.
De altfel, aceste ipoteze se sprijină, în primul rînd, pe constatările de ordin iconografic
şi stilistic, fapt care ne aduce din nou la problema formaţiei meşterului. Ea nu poate fi rezol
vată prin simpla comparare a picturii de la Stăneşti cu picturile anterioare secolului al XVI-lea
din Ţara Românească, adică ansamblul de la bolniţa Bistriţei ( 1 520 - 1 52 1 ) şi fragmentele de
frescă de la biserica Mănăstirii Argeşului ( 1 526) , sau cu aceea imediat posterioară de la bolniţa
Coziei ( 1542- 1 543) , deoarece ar însemna să rezolvăm o necunoscută prin alte necunoscute.
Într-adevăr, pînă în momentul de faţă, aceste picturi nu au fost temeinic studiate şi ele soli
cită aceeaşi dezlegare a problemei formaţiei meşterilor respectivi. Desigur, între aceste picturi
şi aceea de la Stăneşti există, alături de deosebiri, o înrudire stilistică care ţine de stilul gene
ral al picturii postbizantine a secolului al XVI-iea. Dar, aşa cum remarca cercetătoarea M .
A. Musicescu 159, n u putem vorbi de un stil propriu picturii munteneşti din secolul al XVI-iea,
de o şcoală muntenească de zugravi, aşa cum, bunăoară, putem vorbi de o şcoală moldove
nească de pictură în aceeaş� vreme. Cauzele social-economice şi politice ale acestei evoluţii dife•

•

15 " Informaţii orale de la tov. C. Bălan, care se re
ferea la materiale în curs de publicare.
lăe N.

Iorga, Inscripţii, I I , p. 8 1 .
16 7 N u poate f i Dobromir, pentru c ă maniera d e la

Stăneşti nu e aceea a lui Dobromir I de la Argeş şi nici
aceea a lui Dobromir II de la Tismana ; nu poate fi nici
David de la Bolniţa Coziei din aceleaşi motive stilistice.
168 A rticolul o e scris cu w .

14

-

c.

.

•

.

•

•

159 A se vedea studiul ele sinteză Maria Ana Musicescu,

Evolution des etapes stylistiques de la peinture murale
valaque , în A ctes du premier Congres International des
Etudes Balkaniques et Est-Sud Europeennes, I I, Sofia,
1 969, p. 823 - 836, în special p. 825 -830, şi ele asemenea
< î n Tara Rom<î.nească, sec. X V

subcapitolul Pictura

XVI > , în
269 - 27 1 .

8,

Istoria artelor plastice

în Romdnia,

I,

-

p.
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renţiate pe plan a rtistic, pentru cele două ţări româneşti, au fos : j udicio s studiate În � art : a
.
introductivă a capitolelor referitoare la arta secolelor XV - XVI m Istoria artelor plastice in
România, vol. I 160 , fapt care ne dispensează de o expunere în acest sens. Dar existenţa în
prima parte a veacului al XV! -� ea în Ţara Româ� e : scă a � nor � eşte�i zu �ravi �i pictori de
.
.
icoane, ale d'tror opere -- în nnca parte -- a1 unse pma la noi pun m evidenţa mamere diverse,
diversă a acestor meşteri, ne obligă la o analiză separată a ansamblurilor şi a
deci formatia
.
operelor în raport cu pictura imediat anterioară şi contemporană din regiunile învecinate, cu
care Tara
Românească a avut vechi şi permanente legături politice şi culturale.
'
Nu putem căuta sursa de formare a zugravilor care au lucrat în Muntenia, în Moldova
vecină, întrucît - cu tot caracterul ei de „şcoală" - pictura moldovenească a veacurilor XV XVI este rezultatul cristalizării în forme proprii, ce ţin mai ales de impunerea unui anume
program, a unui limbai artistic legat de evoluţia generală a picturii de tradiţie bizantină.
Pictura moldovenească vădeşte permanentul contact cu ceea ce e mai nou în maniera post
bizantină, alături de unele influenţe occidentale venite prin filiera central-europeană. Oricît
de importantă şi vie, din punct de vedere artistic, ea rămîne un fenomen local, un fenomen
de convergenţă. Asemănările iconografice şi stilistice pe care le întîlnim între pictura din Mol
dova şi cea din Muntenia sînt tocmai acelea care provin din repertoriul iconografic comun şi
din unitatea de stil a picturii postbizantine a secolului al XVI-lea, considerată în ansamblul
ei, din sudul Peninsulei Balcanice pînă în Rusia.
O recentă sinteză asupra picturii ortodoxe din Transilvania 161 urmăreşte procesul de
evoluţie al picturii murale din bisericile româneşti din secolele XIV- XVI. În legătură cu pro
blema pe care o urmărim ne interesează în mod special picturile de la Densuş şi biserica Col
ţului din secolul al XV-lea 1 6 2, cu atît mai mult cu cît autorul le socoteşte drept rezultatul
pătrunderii şi asimilării unor influenţe venite din sudul Carpaţilor, din Ţara Românească, unde
tocmai din această epocă nu ni s-a păstrat nimic. Dar şi aici ansamblurile amintite vădesc
maniere deosebite, ceea ce exclude un centru comun de formare a meşterilor. O dată mai
mult, ne vedem siliti
' să căutăm aceste centre în sudul balcanic.
Cercetările recente în domeniul istoriei artei de tradiţie bizantină duc la concluzia că,
în tot cursul evului mediu şi pînă într-o epocă destul de recentă (secolele XVI I I - XIX), cir
culaţia meşterilor zugravi a fost deosebit de intensă. Şi este firesc să fi fost aşa, dacă ne gîn
dim că sistemul medieval de însuşire al oricărui meşteşug implică peregrinarea ucenicului prin
diverse centre în care meşteşugul său se bucură de o tradiţie deosebită sau în care îşi desfă
şoară activitatea meşteri renumiţi. Pe de altă parte, într-o vreme în care numai călătoria
- prin contactul direct cu opera - putea forma orizontul artistic al unui individ, ea se impu
nea cu necesitate. În condiţiile mai speciale ale cuceririi otomane în Balcani trebuie să ţinem
seama şi de imigraţia şi circulaţia meşterilor, lipsiţi de comenzi frecvente şi substanţiale în
regiunile cucerite, şi, mai ales, de lipsa unor centre cu adevărat urbane, în care viaţa meşte
şugărească să se poată dezvolta normal şi să capete un caracter sedentar. Chiar în regiunile
care nu au fost cucerite de turci, dar care, aflate la graniţa imperiului, au avut parte de
toate vicisitudinile unei permanent ameninţătoare vecinătăţi, situaţia nu diferă mult de aceea
din zonele cucerite. Independenţa Ţării Româneşti nu implica o stare cu mult mai privile
giată sub raport cultural-artistic faţă de vecinii supuşi de la sud decît în scurtul interval al
domniilor de la sfîrşitul secolului al XV-lea şi începutul celui de-al XVI-lea. Comunitatea de
suferinţă, aspiraţii şi interese între popoarele de la sud şi de la nord de Dunăre, întărită de
1 60 lstoria

rescu),

artelor plastice în România, I, (Em. Lăză

p. 227 - 235 ;

(Sorin Ulea) , p. 29 1 - 293.

16 1 Vasile

Drăguţ, Pictura murală din Transilvania,
Bucureşti, 1970.
162 Ibidem, p. 4 6 - 58.
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un factor comun ce nu trebuie neglij at În epoca medievală, acela al unei ideologii feudale corrtm1e,
de esenţă teologică : religia, au făcut ca şi expresia artistică să îmbrace aceleaşi forme, cu atît
mai mult cu dt era vorba de o artă religioasă. În aceste condiţii, „naţionalitatea" artistului
nu avea importanţă. Fie român, fie grec, sîrb, bulgar sau albanez, artistul exprima acelaşi
conţinut ideologic comun. Dar chiar şi atunci cînd îmbracă forme teologice, ideologia unei
epoci nu poate fi desprinsă de complexul vieţii sociale, de structură. Opera de artă ca feno„
men de reflectare suprastructurală va exprima tendinţele şi năzuinţele specifice epocii, şi, în
felul ei, pictura religioasă postbizantină este o artă pătrunsă de spiritul rezistenţei faţă de
opresori .

În ultimele decenii, preocuparea istoricilor de artă din ţările balcanice pentru epoca de
după cucerirea Constantinopolului ( 1453)', născută din nevoia de a lămuri problemele unei arte
a cărei valoare era supraapreciată de unii cercetători, în vreme ce alţii îi contestau orice cali
tate artistică 16 3 , s-a concretizat în apariţia unor importante studii ce contribuie la înţelegerea
ştiinţifică a unui fenomen artistic generat de anume cauze istorice. Savanţi ca M. Chatzidakis 1",
A. Xyngopoulos 165, S. Pelekanidis 166 , Sv. Radoj cic 16 7 , V. Dj uric 16 8 , Sr. Petkovic 169 şi alţii 1 10
18 3 V. Lazarev, în articolul K voprosu o greceskoj
maniere, italo-greceskoj i italo-kritskoj şkolah jivopisi, în
Ejegodnik Instituta istorii iskustva A kademii nauk SSSR,
1952, p. 59 - 9 1 , are meritul de a fi lămurit anumite con
fuzii care se făceau între „şcoala" italo-greacă a secolelor
XIV - XV şi „şcoala italo-cretană" ce aparţine secolelor
XVI - XVII. Dar, ridicîndu-se împotriva aprecierilor lui
S. Bettini şi Ph. Schweinfurth, el neagă orice valoare
artistică şcolii cretane, socotind-o un fenomen decadent.
Acelaşi punct de vedere este menţinut şi în Storia delia
pittura bizantina, Torino, 1967, p . 409 - 4 1 0, unde se

dă şi o amplă bibliografie asupra problemei în nota 265
la p. 44 1 - 442.
lM Manolis Chatzidakis, Contribution a l'etude de la
peinture post-byzantine, extras din L'Hellenisme Con
temporain, Atena, mai, 1953 ; idem, Considerations sur
la peinture postbyzantine en Grece, în Communaute et

diversite de l'art des pays balkaniques (XVr' . . . X VIlle
siecles) , Ier Congres international des etudes balkaniques
et sud-est europeennes, Sofia, 1966, p. 7 - 19 ; idem, A s
pu:ts de la peinture religieuse dans les Balkans ( 13001350) , în Proceedings of the Con/erence „ Balkans-Con
tinuity and Change", Los Angeles, 1 969, sub tipar, consul
tat în text dactilografiat.
185 Andrei Xyngopoulos, Shediasma historias tis thres
keutikis zograjikis meta tin halosin, Atena, 1 957 ; idem,
Ta mnimea ton Servion, Atena, 1957 ; idem, Mosaiques

et /resques de l'Athos, în Le Millenaire du Mont A thos,
963- 1 963, 1 1 , Veneţia < 1964> , p. 247 - 262.
188 S . Pelekanidis, J(astoria, Vizantinai toihografiai,
album, Salonic, 1953 ; idem, Vizantina kai metavizan
tina mnimea tis Prespas, Salonic, 1960.
167 Sv. Radojcic, recenzia cărţii lui A. Xyngopoulos,

Shediasma historias . . . ,

în

Byzantinische Zeitschri/t, III

( 1 960), nr . 2, p . 4 1 7 - 4 1 9 ; idem,

Une ecole de peintres
de la deuxieme moitie du xve siecle (text în sîrbă cu re
zumat francez), în Zbornik za likovne umetnosti, I, 1 965,
p . 69 - 104 ; idem, Rapports artistiques serbo-roumains
de la fin du XI Ve jusqu'a la fin du X VIie sieclt, în A ctes
du Colloque international de civilisations balkaniques,
Sinaia, 1 962, p. 23 - 30.

188 Vojslav Djuric. L'ecole de peinture de Dubrovnik,
Belgrad, 1 963 (tex � în serbo-croată şi rezumat francez,
p. 279 - 288) .
189 Sreten

Petkovic, Zidno slicarstuo na podr uciju
Peche Petrijarsije, 1557 - 1 614, Novi Sad, 1 965 (cu re
zumat englez) ; idem, Painting in Serbia, Macedonia and
Montenegro from the middle of the X V-th until the end of
the X VII-th centuries, î n CommimaiiU et diversite
Ier Congres international des etudes du sud-est europeen,
.

.

.•

Sofia, 1 966, p . 20 - 36.

1 70 Lazar Mirkovic, Die lkonen der griechischen Maler
in ]ugoslavien, în Pepragmena, Atena ( 1 955), p. 301 328 ; Constantin D. Kalokyris, A thos. Themes of ar
chaeology and art (On the occasion of the 1000-th anniver
sary 963 - 1 963) , Atena, 1 963 (rezu mat englez, p. 32 1 335) ; Andreas Stylianou, Some wall paintings of the
second half of the 1 5-th century in Cyprus, în A ctes du
X II� Congres international d' etudes byzantines, Ohrida,

196 1 , t. I I I, Belgrad, 1964, p. 363 - 369 ; N. Moutsopoulos,

The Churches of the Prefecture o/ Florina, Salonic, 1 966 ;

Th . Popa, Considerations generales sur la peinture postby

zantine en A lbanie, în Communauttî et diversite . .
Congres international des etudes du

sud-est

.•

Ier

europeen,

Sofia, 1966, p. 4 8 - 58, şi, în aceeaşi culegere, At . Bojkov,

Les monuments d'art en Rulgarie, p. 59 - 73.
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ţările lor, cît
au adus noi � 1 preţioase contribu ţii în studi ul picturii postbiza ntine atît pentru
ic.
si
' pentru întreg spaţiul balcan
în tabloul sintetic pe care vom încerca să-l schi ţăm ne vom folosi permanent de rezult atele la care au ajuns aceşti istorici de artă, scopul acestei treceri în revistă fiind precizarea
posibi lităţilor ele contact, influenţe şi formare pe care le-au avut pictorii zugravi care au lucrat
în veacul al XVI-iea în Tara Româneasc ă şi , desigur, cu referire specială la autorii ansamblulu i
de la Stănesti i ; i .
înce�cînd să cl arifice anumite aspecte ale picturii din a doua j umătate a secolului al
XY-lea, pe care importanta lucrare a lui A. Xyngopoulos asupra picturii greceşti postbizan
172,
tine le considera nesemnificative , cercetătorul sîrb Svetozar Radoj c ic, într-un articol din 1965
arată că pictura postbizantină nu este un fenomen unitar, strict grecesc şi că, în orice caz, în
sinul ei există curente diverse ce pot fi urmărite şi individualizate. Un grup de monumente
pictate (sau repictate) în ultimele decenii ale secolului al XV-lea : Schimbarea la faţă -- Meteore
( 1 483) , Sf. Nichita lîngă Skoplj e ( 1 483 - 1 484) , biserica mănăstirii Treskavac ( 1480 - 1 490) , bise
rica Sf. Nicolaie a monahiei Eupraxia - Castoria ( 1486) , capela de la Sf. Niculaie Bolnicki
1 499) prezintă caractere de program, icono
- Ohrida (circa 1490) , Poganovo (lingă Niş
grafie şi stil înrudite. Ceea ce surprinde în pictura acestor monumente este, pe de o parte,
conţinutul teologic savant, plin de simboluri, de aluzii şi trimiteri la textele scriptuare, ală
turi de o iconografie în care au pătruns elementele unui naturalism de origine gotică tîrzie
prin filiera italiană (fizionomii rebarbative, gesturi expresive, sugerarea mai precisă a spaţiului)
şi un stil primitiv, grosolan. Această contradicţie dintre insistenţa de conţinut în direcţia tra
diţiei ortodoxe şi încercarea de „modernizare" , prin introducerea unor elemente din arta occi
dentală (dej a depăşite în acel moment) , arată, după părerea cercetătorului sîrb, că „înaintea
î ntîlnirii între formele bizantine cu cele renascrntiste (stilul cretan) a existat una anterioară" 173,
dar, datorită mediocrităţii meşterilor, aceştia nu au fost capabili să asimileze împrumuturile,
şi acest scurt experiment se soldează cu un eşec. Ultimul din seria monumentelor amintite
-- biserica Sf. Ioan de la Poganovo ( 1 499) - demonstrează întoarcerea la schemele tradiţionale,
păstrînd însă caracterul unei pict mi „savante" practicate de meşteri care pe plan artistic nu se
ridică dincolo de rutina de atelier. Fără a atinge problema provenienţei meşterilor, Sv. Radoj e ic
sugerează că acest curent artistic şi pictar ea monumentelor aflate pe un spaţiu larg, între Mace
donia şi nord-estul Serbiei, s-ar datora protecţiei exercitate de sultana Mara, personalitate
influentă, fiica lui Vuc Brankovic şi mama adoptivă a sultanului Mehmet al I I-lea 1 74 • Concluzia
cea mai importantă a articolului este însă faptul că, după o scurtă perioadă de stagnare,
inerentă tragicelor evenimente marcate de căderea Constantinopolului şi de căderea cetăţii
Smederevo ( 1 459) , pictura bizantină - în această zonă apuseană a Balcanilor - vădeşte curînd
încercări de ieşire din impas prin experimentarea unor formule noi, hibride, ce oglindesc de
fapt contradicţiile în mentalitatea societăţii respective.
Într-un recent articol 175, A spects de la peinture religieuse dans les Balkans, M. Chatzi
dakis realizează o sinteză a etapelor şi curentelor picturii de tradiţie bizantină, pornind de
1 300
şi mergînd pînă la momentul de apogeu al „şcolii cretane" la o dată destul de veche
1550. Acest lucru îi permite considerarea fenomenului în evoluţia sa istorică şi sublinierea con-

-

-

noastrl'i. asupra picturii postbizantine
clin sud-estul european fiind aproape exclusiv livrescă
şi întemeiată pe reproduceri fotografice, este posibil
să ne fi înşelat î n uncie aprecieri sau analogii. Neputînd
171

Inform a ţ i a

avea o opinie personală asupra monumentelor pictate
din regiunea amintită, vom adopta, deocamdată, can
ci uziile

specialiştilor clin ţările respective.

Sv. Ra<loj cil�, Une ecole de peintres . . . , în Zbornik
licovne umetnosti, I ( 1 965) , p. 69 - 1 04.
1 7 3 Ibidem, p. 97.
m Ibidem, p . 75.
1 72

za

175

Raport sub tipar, cL nota 1 64 ; mulţumesc tov.

1\1. A . Mus i c es c u pentru aces t material, obţinut <le la

autor.
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tinuităţii sale dincolo de pragul artificial al căderii Constantinopolului. Noi ne vom referi doar
la concluziile privind secolele XV - XVI. Astfel, autorul reia în discuţie problema monumentelor
de care se ocupase în mod special Sv. Radoj cic 176 , arătînd că aceluiaşi curent artistic îi aparţin
şi alte picturi de la Castoria, de la Aiani şi Servia, încadrate în limite cronolog ice doar cu
puţin mai largi : 1 483- 1 5 10. În acelaşi timp, persistenţa unor trăsături iconografice şi stilis
tice provenind din vechea „şcoală macedoneană" , alături de caracterele proprii acestui curent
-- analizate de Radoj cic , precum şi asemănarea cu pictura de la Sf. Atanasie-Castoria din
1385, îndeamnă pe M. Chatzidakis să propună - desigur, cu rezerve - localizarea acestui
atelier fecund în regiunea Castoriei, de unde iradiază. Ecouri atenuate ale acestui stil hibrid
se mai pot surprinde în pictura unei capele de la Protaton-Athos, din 1 526, dată care mar
chează încheierea unei etape şi începutul activităţii în Grecia continentală a pictorilor cretani.
Înainte de a ne opri asupra personalităţii lui Theofan cretanul, este necesară însă o
succintă privire asupra picturilor de pe teritoriul Bulgariei de la sfirşitul veacului al XV-lea.
Aici, cercetările de dată veche ale lui B. Filov 1 77 , dar mai ales ale lui A. Grabar 1 78 rămîn
fundamentale sub aspectul sintezei, studiile recente ale istoricilor de artă bulgari încercînd să
rezolve mai ales problemele specifice fiecărui monument în vederea unei ulterioare priviri de
ansamblu. Totuşi At. Boj kov 1 79 încearcă o schiţă sintetică asupra picturii din secolele XV - XVI,
remarcînd că problemele puse de monumente ca Sf. Petru şi Pavel-Tîrnovo (sec. XV) , Draga
levci (post 1 476) , Boboşevo ( 1 488) , Kremikovci ( 1 493) , Orlica ( 1 491 - 1 495) , K alotino (sfîrşitul
secolului XV) depăşesc interesul local, ele căpătînd deplină semnificaţie în ansamblul picturii
balcanice. Cu decenii în urmă, Grabar atrăgea atenţia asupra diversităţii manierelor la monu
mentele sus-mentionate 180 , ceea ce ne aminteste că acelasi lucru se constată si la monumentele din Ţara Românească. Această analogie nu poate fi fortu ită, ci este expresia unor condiţii
social-economice întrucîtva asemănătoare în regiunile de la sud şi de la nord de Dunăre.
Grabar sublinia însă şi o trăsătură comună picturilor din Bulgaria de la sfîrşitul secolului al
XV-lea şi anume pătrunderea influenţelor din arta italiană a veacului al XIV-lea şi apariţia
unor tipuri iconografice ce vor fi frecvent utilizate în secolele XVI şi XVI I 1Bl . Aceste caractere
le apropie de monumentele din grupul Castoria - Treskavac - Poganovo ( 1 483 -- 1 5 10) , dove
dind că, alături de curente ca acesta, cu un specific mai pregnant, un fond comun de tradiţii
şi influenţe se poate exprima în mod diversificat, evident în limitele unui stil al epocii.
Imaginea care se desprinde pentru secolul al XV-iea, în Balcani, la capătul acestor
exemplificări regionale, este următoarea. Pictura şcolii morave, în care, după ultimele cercetări
ale istoricilor de artă sîrbi 182 , aportul meşterilor greci de şcoală thesaloniciană este indiscuta
bil, îşi prelungeşte existenţa pînă în primele decenii ale secolului al XV-lea. Artă rafinată a
unei societăţi feudale ce îşi trăieşte ultimele clipe de splendoare înainte de prăbuşire, ea dispare
o dată cu mecenaţii ei (înainte de 1 459) . Urmează o scurtă epocă de criză, de reaşezare a
raporturilor de suzeranitate în favoarea noului stăpînitor, dar în care feudalitatea locală, care
nu a luat în totalitate drumul pribegiei spre nord, este factorul activ, de legătură, beneficiind
de anume avantaj e, printre care şi dreptul de ctitorire al unor modeste lăcaşe de cult. Fără
a înceta nici o clipă, dar cu resurse modeste,· cu comenzi rare ş1. restdnse, activitatea zugravilo1
_
•

176

1 77

t

Sv. Ra.<l,ojcic, Une ec1le de peintres . . . , passim.
B.Jgdan Filow, L'ancien art bulgare, Berna, 1 9 1 9 ;

Geschichte der bulgarischen Kimst ( unter der
tarkischen Herrschaft und in der neueren Zeit) , Berl i n 

ic\�m ,

Leipzig , 1 933.
178 A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie,
Paris, 1 928 ; a se vedea şi A. Grabar şi Kristo Mijatiev,
Bulgaria, mediaeval wallpaintings, album UNESCO, 196 1 .

I

179
180

I

A s e vedea nota 1 70.
A . Grabar, La peintitre . . . Bitlgarie, p. 1 8 1 .

p. 286, 360.
Vojslav Djuric, Origine thessalonicienne des Jres
ques du monastere de Resava, în Zbornic radova vizanto
lojkog instituia, VI ( 1 960) , p. 1 27 - 128 ; idem, La peinture
de l'ecole de Morava, Belgrad, 1 968.
181

Ibidem,
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continuă şi în spaţiul de la sud de Dunăre şi în s� aţiul - ceva ��i sigur - de la no,:�· pentru
.
. .
ca în ultimele două decenii ale veacului să constatam chiar o activitate relativ mtensa m Mace
donia grecească şi sîrbească şi în vestul Bulgariei. Soluţiile încercate de meşteri în acest
moment pentru revigorarea artei de tradiţie bizantină sînt însă hibride, eterogene. Nivelul lor
artistic este, în general, scăzut, şi nu de la ei poate veni o reînflorire a artei balcanice. „ Sti
lurile" locale diverse, cu viaţă scurtă şi fără ecou, reflectă însă căutările în sensul unei arte
mai „moderne", mai în acord cu noile idei renascentiste, ce pătrund acum prin contactul pe
care refugiaţii greci îl iau cu civilizaţia italiană sau sîrbii, prin filiera dalmatină, dar care se
ciocnesc ireconciliabil cu tradiţia de gîndire pravoslavnică şi isyhastă, profund înrădăcinată,
şi care este şi ea o formă de supravieţuire şi rezistenţă a celor de sub stăpînirea turcească.
Adevărata înnoire se va produce abia în al treilea deceniu al secolului al XVI-iea şi se va
datora unor artişti proveniţi dintr-un mediu urban aflat timp de secole sub dominaţia vene
ţiană ( 1 204 - 1669) - Candia, capitala insulei Creta. Deşi la marginea lumii greceşti, în Creta
vor aj unge permanent ecourile artei bizantine metropolitane, din Constantinopol şi Salonic,
fie direct, fie prin filiera despotatului de la Mistra. Dominaţia veneţiană va favoriza o dezvol
tare a centrelor urbane, astfel încît arta ortodoxă din Creta va fi în primul rînd aceea a unor
pictori de icoane, ce-şi duc viaţa în mediul citadin 18 3 • Există şi o pictură murală în Creta în
secolele XV- XVI, dar - în raport cu numărul mare de pictori menţionaţi în arhivele Candiei,
în a doua j umătate a veacului al XV-iea şi apoi în veacul al XVI-lea - numărul bisericilor
zugrăvite este redus, în vreme ce icoanele, executate de meşteri cu o bună formaţie, ajung
să fie din ce în ce mai apreciate şi devin un adevărat articol de export . Unul din meşterii
cretani, Theofan Strelitzas din Candia, va aj unge în Grecia continentală şi va decora, în
1527 11'� . biserica Sf. Nicolaie Anapavsa de la Meteore. După părerea lui A. Xyngopoulos, la
Anapavsa se pot sesiza unele ezitări, o dublă manieră de tratare : în scenele Patimilor e certă
inspiraţia din tehnica icoanelor de şcoală macedoneană, iar în restul ansamblului o înrudire
cu pictura de la biserica Sf. Constantin de la Avdos�Creta ( 1 445) 185 • Datorită faimei de
care începuseră să se bucure meşterii cretani, datorită însăşi activităţii lui Theofan la Meteore,
el va fi chemat să lucreze la Muntele Athos . Autorii nu sînt de acord asupra datei la care
Theofa n începe să lucreze la Athos 186 , dar în mod sigur, în 1 535, i se încredinţează decorarea
catoliconului Lavrei. Aici stilul său apare deplin format, transpunerea compoziţiilor concepute
pentru icoane făcîndu-se în spiritul unei înţelegeri a decorului mural. A. Xyngopoulos numea
capitolul din lucrarea sa dedicată activităţii lui Theofan între 1 527 şi 1 535, „'H µqaA-Yj &.xµ-Yj ' ' ,
adică momentul î n care premisele unei arte sînt duse l a punctul lor de maximă dezvoltare ;
împrumuturile din iconografia „macedoneană" şi inspiraţiile venite din arta italiană a Renaş
terii, prin gravurile lui M. A. Raimondi 1 87, sînt acum perfect asimilate fondului tradiţional al
artei paleologe. Maturizată în mediul comunităţilor monastice de la Meteore şi Athos, arta lui
Theofan va fi model pentru generaţia contemporană şi pentru cele următoare de pictori cre
tani sau de alt neam, caracterizîndu-se printr-o mare puritate dogmatică, procedee tehnice
perfecţionate, o iconografie care, cu toate înnoirile, rămîne fidelă tradiţiei bizantine, expri
mîndu-se într-un stil elegant, plin de măsură clasică. Strălucirea şcolii monumentale cretano
athonite va fi de scurtă durată - abia cîteva decenii - , dar această densă activitate la Athos,
183 l\I. Chatzidakis, A spects de la peinture religieuse
dans les Balkans ( 1 300 - 1550), raport inedit.
184 A. Xyngopoulos, Shediasma historias . . . , p. 94 -

1 26.

186

Ibidem, p. 96, 99.

18 6 I n vreme ce A. Xyngopoulos,

op. cit., p. 1 03 - 1 09,
socoteşte că trapeza J.avrei a fost pictată tot de Tbeofan

..

între 1 527 şi 1 535, C. Kalokyris, A thos . (cf. nota 1 70),
p . 326- 329, e de părere că data de 1 5 1 2 , păstrată prin
tradiţie ca anul pictării trapezei, este reală şi că Theofan
nu e autorul acestui ansamblu.
187 M. Chatzidakis, Marcantonio Raimondi 1md die
post-byzantinisch-kretische Malerei, în Zeitschrif t fiir
Kirchengeschichte, 1 940, p. 1 47 - 1 6 1 .
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Meteore şi alte centre din Grecia continentală a reprezentat un eveniment artistic a cărui impor
tanţă a fost înţeleasă de contemporani şi posteritate. La un secol distanţă de momentul ei
de apogeu, P aul de Alep l 8B vorbeşte cu un respect deosebit de arta pictorilor cretani, care
rămîne termenul calitativ de referire şi comparaţie pentru operele posterioare.
La capătul acestei priviri de ansamblu asupra peisajului artistic din Balcani între jumă
tatea veacului al XV-lea şi deceniul al I V-lea al veacului al XVI-lea, ne putem îngădui să for
mulăm unele concluzii, întemeiate pe asemănările şi deosebirile pe care ansamblul de la Stă
neşti le prezintă în raport cu monumentele din diverse regiuni, de-a lungul intervalului specificat.

În privinţa picturilor de pe teritoriul bulgar, amănunte de ordin iconografic, ca : Pla
tytera bust, în conca altarului, întîlnită la aproape toate monumentele din secolul al XV-lea ;
figurarea Trinităţii prin Cel vechi de zile, Iisus şi porumbelul (Dragalevci) ; tipul complex al
temei Iisus în mormînt ( Sf. Petru şi Pavel-Tîrnovo) ; modul de reprezentare al fundalurilor
arhitectonice (Boboşevo, Kremikovci) sînt tot atîtea elemente pe care le regăsim la Stăneşti.
Asemănările stilistice sînt însă restrînse şi neconcludente ; putem cita, cu rezerve, scenele d in
viata sf. Gheorghe de la Kremikovci 189 şi într-o oarecare măsură pictura de la Sf. Petru şi
Pa�el-Tîrnovo, caracterizat ă printr-un grafism accentuat 19 0 •
În grupul de monumente studiate de Sv. Radojcic , din concluziile autorului , din mate
rialul ilustrativ publicat şi din ceea ce noi înşine am putut vedea în Serbia şi Macedonia putem
găsi suficiente analogii iconografice, dar nu putem stabili legături stilistice apropiate. Un singur
monument - biserica Sf. Ioan Evanghelistul de la Poganovo ( 1499) , lîngă Niş - prezintă şi
unele similitudini (în special în registrul inferior) şi faptul nu e lipsit de însemnătate, întrucît
pictura de la Poganovo este ea însăşi mai aparte în grupul acestor monumente. O caracteris
tică a picturii de la Poganovo şi a celorlalte din grup pe care o întîlnim la Stăneşti (în sce
nele : Botezul, Cina, Femeile la mormînt) este explicarea unor scene cu texte relativ extinse
din Evanghelie, dar mai ales prezenţa profeţilor alături de evenimente pe care le comentează.
La Stăneşti, profetul David din Botez (fig. 37) şi din Trădarea lui Iuda (fig. 39) este incorporat
scenelor. Această subliniere a legăturii dintre Vechiul şi Noul testament, a valorii de prefigu
rare a imaginilor veterotestamentare este proprie picturii monumentelor de la sfîrşitul seco
lului al XV-lea. În proporţie redusă, ea se întîlneşte şi la monumentele picturii paleologe, fiind
o moştenire preluată din fondul mai vechi al artei bizantine, dar o regăsim cu predilecţie în
pictura cretano-athonită 191 . Legătura pe care pare să o facă Poganovo între monumentele
din Macedonia grecească şi sîrbească şi acelea de pe teritoriul Bulgariei îi conferă o importanţă
deosebită, pe care A . Grabar - în altă ordine de idei -- o sublinia încă de acum cîteva dece
nii 192 • Acelaşi autor semnala şi o înrudire evidentă a iconografiei de la Poganovo cu aceea
ulterioară de la Athos 19 3 • Poziţia geografică a mănăstirii Poganovo, la confluenţa unor dru
muri ce leagă sudul, vestul şi centrul Peninsulei Balcanice, precum şi data la care a fost pic
tată ( 1 499/ 1500) explică, credem, caracterul sincretic al picturii, existenţa unor elemente care
o leagă atît de trecutul, cît şi de viitorul apropiat ; este de fapt un monument de tranziţie.
În sfîrşit, aşa cum am remarcat, înrudirile iconografice pe care pictura de la Stăneşti
le prezintă cu prima operă cunoscută a lui Theofan cretanul la Sf. Nicolaie Anapavsa-Meteore ,
188

Voyage du patriarche iv! acaire d'A ntioche, traducere
de Basile Radu, în Patrologia Orientalis, t. XXII, fasc.
1 , p. 1 72. Vorbind despre pictura de la Golia, Paul de
Alep spune : „C'est l'ouvrage incomparable d'un habile
peintre ; nous n'avons pas encore vu un talent egal au
sien, au point que scs reuvres surpassent celles de la
Crete".

189 K .

Paskaleva, Scenes de la Vie de Saint Georges
de l'eglise de Kremikovci, în Izvestia na Instituta za izo
bra:itelnîi izkustva, IX ( 1966), p. 33 - 5 2 , fig. 1 - 9.
190 A. Grabar, La peinture . . . Bulgarie, p . 272 .
191 Ibidem, p. 340 - 34 1 .
193 Ibidem, p . 339.
193 Ibidem, p. 349.
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<lar si cu ansambluri mai tîrzii de la Athos 194 , pun problema modului în care pictorul <le la
Stăn�şti şi-a însuşit iconografia şi noul stil. Fenomenul de închegare a caracterelor „ stilului
cretan" se situează cu aproximaţie între 1 5 1 0 şi 1535, în spaţiul care cuprinde zona de nord
a ( �recici continentale, teritoriul Albaniei şi centrele de pe coasta Dalmaţiei, unde s-au întîlnit
infl uenţele picturii cretane de icoane, influenţele artei italiene, cu fondul mai vechi al artei
macedonene şi descendenţii ei bastarzi de la sfîrşitul veacului al XV-lea şi începutul celui
de-al XVI-lea. Această ambianţă s-ar putea să fi fost cunoscută şi de pictorul de la Stăneşti,
poate cu prilej ul unei călătorii la diverse centre monastice, între care Athosul şi Meteorele erau
şi locuri de pelerinaj care se bucurau de aj utoare materiale venite din Ţara Românească . Daniile
pe care domnii Ţării Româneşti le fac la Athos înregistrear,ă, începînd cu Vlad Călugărul,
căruia sultana l\Iara îi încredinţează protecţia Hilandarului 195, o curbă ascendentă, culminînd
în primul sfert al secolului al XVI-lca. Ţelurile politicii panortodoxe duse de Neagoe Basarab
se exprimă în daniile uimitor de numeroase pe care acest domn le face în primul rînd către
citadela monahismului din Peninsula Calcidică 196 , acolo unde tradiţia culturală ortodoxă se
păstrase cel mai bine în cuprinsul Balcanilor 19 7 • La un nivel mai redus, dar înc ă foarte impor
tant, donaţiile în bani, obiecte de cult cu valoare artistică etc. sînt continuate de voievozii
Ţării Româneşti din prima jumătate a veacului al XVI -lea (pentru a nu ne r eferi decît la
epoca ce ne interesează) 198 • Fără darurile băneşti substanţiale şi neîntrerupte pe care voievozii
şi chiar marii boieri din ambele ţări române le-au făcut la Athos, în primele trei pătrimi ale
veacului al XVI-lea, n-ar fi fost posibilă nici activitatea pictorilor de talent, care au fost che
maţi să lucreze acolo tocmai în această vreme. Circulaţia călugărilor de la Athos şi din alte
centre monastice către Ţara Românească pentru strîngerea subvenţiilor băneşti capătă acum
un caracter de regularitat e , întrerupt doar uneori de împrej urările politice mai speciale. Această
circulaţie a monahilor antrena, desigur, şi era un bun prilej de asociere la drum cu meşteri
zugravi (să nu uităm că mulţi zugravi erau călugări, iar cei laici erau şi ei foarte legaţi de
mediul bisericesc) care fie că plecau din Ţara Românetscă spre a-şi desăvîrşi meşteşugul în
centrele de la sud, fie că veneau din alte regiuni ale Balcanilor, cu ucenicia îndeplinită, şi
căutînd la noi (sau în alte părţi) comenzi din partea unor domni şi boieri care se arătau atît
de generoşi cu tot ceea ce ţinea de biserică.
În funcţie de existenţa unei circulaţii de acest fel, în ambele sensuri, nu ni se pare
hazardată presupunerea că meşterul de la Stăneşti şi-a putut desăvîrşi formaţia printr-o călă
torie cu caracter de pelerinaj la diverse mănăstiri din sud-vestul Peninsulei Balcanice. Trebuie
totuşi să analizăm şi altă ipoteză : faptul că e la curent cu noua iconografie s„ar putea explica
şi prin ucenicia într-un atelier din Ţara Românească , unde aceste înnoiri puteau pătrunde
prin mijlocirea icoanelor sau a caietelor de modele. Dar caietele de modele nu erau o marfă ,
ci se transmiteau de la meşteri la ucenici, şi ar însemna să deplasăm de fapt problema asupra
19 � .\ . Xyngopoulos, ,"lfosaiques et fresques de l'Athos,
în Le millenaire du },font A thos, I I , p. 247 - 262.
19 0 Vezi Glasul bisericii, XIX ( 1 960) , p. 498 - 502. Î n
•

legătură cu daniile româneşti la Muntele Athos, a se vedea
bibliografia în Bulletin de l'A ssociation internationale
des etudes du sud-est europeen, I ( 1 963) , p. 3 1 - 38, şi
Revue des etudes du sud-est europeen, II ( 1 964), p.
93 - 1 26.
1 9 6 A se vedea C. Grecescu şi D. Simonescu, Istoria

Ţiirii Româneşti, 7290 - 7690. Letopiseţul Cantacuzinesc,

ediţie critică, Bucureşti, 1 960, p. 30 - 33.

197 Ibidem, p. 37 - 38. Î n schimbul acestui sprij in
material, el primeşte u n omagiu, care - alături de sem
nificaţia politică - arc o însemnătate culturală. Eve
nimentul sfinţirii ctitoriei lui Neagoe de la Argeş a adu
nat pe pămîntul românesc personalităţile cele mai în
semnate ale vieţii ortodoxe, oameni care erau de fapt
exponenţii culturii de tradiţie bizantină din vremea lor.
198 A se vedea D.l.R., B., XVI , voi. II, doc. 46, 97,
98, 1 22, 1 24, 1 35, 1 37, 1 43 , 1 57, 1 79, 1 95 , 1 96, 263 ,
264.
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meşterului la care şi-a făcut ucenicia zugravul care în 1 536 picta Stăneştii. O altă cale de
pătrundere a noilor scheme iconografice erau tipăriturile slavone de la Cetinj e şi Veneţia ; dar
şi aici trebuie să ţinem seama de împrejurarea că tipăriturile lui Macarie de la Cetinj e ( 1 494 1495) 199 au gravuri foarte puţine, iar din cite se cunosc astăzi, abia în 1538 se tipăreşte
la Veneţia, de către Bojidar Vukovic , un Minei cu o ilustraţie bogată 2c o . Au existat însă gravuri
pe joi volante, cu reproduceri după icoane. Tehnica şi mij loacele transpunerii icoanelor prin
procedee tipografice sînt atestate documentar la Dubrovnik încă de la mijlocul secolului al
XV-iea, iar la K otor la începutul secolului al XVI-iea 201 • Aceste gravuri sud-dalmatine, volante,
erau probabil executate, mai ales, după icoane de tip bizantin, întrucît clientela ortodoxă,
mai periferică şi mai săracă, era cea mai indicată pentru o marfă ieftină,. şi uşor de transportat .
Clişeul unei astfel de gravuri, de lemn, avînd două feţe, pe avers Răstignirea şi I i sus în nz or
m î nt, pe revers patru compartimente cu sfinţi, se află la Hilandar. Dej an Medakovic :! o2 îl datează
în primul sfert al secolului al XVI-iea (remarcînd, printre altele, tipul de coroană al sfintei
Nedelia, care se reîntîlneşte la portretele votive din Muntenia) . Caracterele imaginilor de pe
clişeu sînt întru totul corespunzătoare noilor tendinţe iconografice.
Uşurinţa cu care au putut să circule gravurile de acest tip este un factor important pentru
explicarea rapidei pătrunderi a modelelor iconografice în regiuni depărtate, iar perisabilitatea
hîrtiei explică de ce nu s-au păstrat asemenea gravuri.
Cu toate acestea, dacă aşa cum se poate înţelege din cele de mai sus, existau şi în Ţara
Românească condiţii obiective pentru cunoaşterea şi însuşirea noilor tipuri iconografice (gravurile)
şi a stilului „mod�rn" (în această privinţă, icoanele propriu-zise erau modele complete) . atunci
cînd încercăm să stabilim formaţia zugravului de la Stăneşti nu trebuie să uităm grecismele în
formula care îi însoţeşte semnătura din pisanie. Amănuntul îşi are importanţa sa, fiindcă nici în
pisania din 1 5 1 9 de la Bistriţa, nici în pisania lui Dobromir de la biserica mănăstirii Argeşului
( 1 526) şi nici în aceea a zugravilor David şi Raduslav de la bolniţa Coziei (1 542) nu întîlnim o
asemenea formulă. La Bistriţa se folosesc termenii : ptiKd 1\\Horo rp1mJH<1ro i\ospo.\\Hp„. 20 3 • La Argeş,
Dobromir semnează : ptiKd AospoMHP H s orpdzfţ 204, iar la bolniţa Coziei găsim : H nHcdX' d3 1\\Horo
rp�WHdro A,dK'hlA H Cf:i11. Ero P<1Atkl\dK 205 • Deci, departe de a constitui o regulă, formula grecească e
mai degrabă o excepţie. Faptul ni se pare semnificativ şi ne îndeamnă să credem că meşterul de
la Stăneşti se revendica dintr-un mediu artistic pe care într-un fel sau altul îl cunoscuse.

O judecată de valoare în privinţa meşterului principal de la Stăneşti trebuie să se rapor
teze, în primul rînd, la opera zugravilor care au lucrat cam în aceeaşi epocă în spaţiul geografic
al Ţării Româneşti. Aici vom fi stînjeniţi de deteriorarea picturii din biserica de la Stăneşti, de
dispariţia culorilor superficiale, a tuşelor de lumină şi modelaj la figuri şi draperii, aşa încî t con
statările vor trebui să beneficieze de rezerva unui plus de calităţi pe care azi nu le mai putem sur
prinde. Comparaţia cu Dobromir, zugravul ales să decoreze o ctitorie domnească de prestigiul celei
de la Argeş, nu poate să-i fie favorabilă. Figurile lui Dobromir, chiar dacă sînt pătrunse de răceala
unui anume manierism academic, dovedesc însă înţelegerea decorului monumental, pe lingă o
ncontestabilă abilitate tehnică, o stăpînire deplină a meşteşugului.
199 D�jan :\ledakovic, Grafika srîpskih stampanih
kniga X V - X VII veka, Belgrad, 1 958, pi. I - VI.
2 0 0 Ibidem, pi. XXXVII I - LV.
201 Ibidem (rezumat german), p. 253.
202 Idem, L' lcâne gravee sur bois du Crucifiment a
Hilandar, în Zbornik radova vizantolojkog instituia, IV

p. 196 - 1 98.
N. Iorga, Inscripţii, II, p. B I .
20� V. Brătulescu, Frescele din biserica lui Neaf{oc
de la A rgeş, fig. 20.
2os N . Iorga, Inscripţii, I, p. 1 74.

( 1 956) ,
20 3
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() comparaţie mai potrivită , dat fiind că, în ambele cazuri, e vorba de ctitorii boiereşti,
ar părea să fie pictura - aparţinînd unui meşter anonim - de la bolniţa Bistriţei ( 1 52 1 ) . Dar, deşi
biserica e măruntă, picturile din interior sînt de o calitate care depăşeşte simţitor pe aceea de la
Stăncşti (j udecată nu numai în general, ci chiar pentru părţile pe care le-am atribuit meşterului
principal) .
în sfîrşit, ultimul termen de comparaţie, opera zugravilor David ş 1 Raduslav de l a bolniţa
Coziei ( 1 542- 1 543) , dovedeşte şi ea în ansamblu o calitate artistică şi o formaţie superioară
fată
' de Stănesti.
Deci î � tre picturile murale păstrate din perioada primei j umătăţi a veacului, e drept foarte
puţine, aceea de la Stăneşti se aşază pe ultimul loc. Faptul nu es te întîmplător. Între două ctitorii
domneşti - Argeş şi bolniţa Coziei - şi o ctitorie boierească, dar nu a unor boieri oarecare, ci a
Craioveştilor - bolniţa Bistriţei - , ctitoria unui boier de rangul al doilea, ca Giura, nu poate să
reprezinte decît nivelul resurselor acestui feudal. Alte resurse au domnia şi Craioveştii, alte resurse
are un logofăt al doilea, căci gradul demnităţii reflectă de cele mai multe ori şi gradul forţei eco
nomice a boierului respectiv. Aşa încît , tocmind un meşter cu pretenţii mai modeste (în funcţie de
mai modestul său talent artistic) , Giura nu făcea decît să-şi adecveze necesităţile posibilităţilor. Şi
este semnificativ că meşterul c din Tîrgovişte, deci localnic. :Meritul acestor boieri de rangul al doi
lea, care prin ctitoriile pe care le ridicau aspirau la consolidarea unor poziţii cîştigate şi la afirmarea
lor de prestigiu în sinul clasei dominante, este acela de a fi apelat, din lipsa resurselor mai importante,
la zugravi localnici 200. Comenzile lor, mai puţin pretenţioase decît ale domniei şi marii boierimi,
vor crea condiţiile dezvoltării treptate a unui nucleu mai important de zugravi localnici , dintre
care u n i i î�i ,·or dcsăvîrşi form a ţ i a în afară, alţii, cu timpul, vor găsi în ţ ară posibilităţi suficiente
ele „ învăţ ămînt " arti s t ic .
Ceea

cc nu înseamnă că mestcrii străini vor înceta să mai apară si să lucreze în Tara
H.omânea scă ; ci vor fi îusă mai rari .
S-a sugerat posiLilitatea existenţei unui centru de formare a zugravilor la Tîrgovişte 20 1 ,
datorită specificaţiei „apo tin Tîrgovistu" sau „ot Tîrgovişte" , pe care o întîlnim alături de numele
zugravului de la Stăneşti şi apoi al lui Dobromir I I 208 , zugravul d e la Tismana ( 1 564) , iar în secolul
al XVII-lea, la meşterul care semnează icoanele de la Arnota : Stroe ot Tîrgovişte. Faptul în sine
nu este imposibil, dar între maniera lui Dobromir I I şi aceea de la Stăneşti e o diferenţă care nu
ţine numai de calitatea artistică mai însemnată în cazul lui Dobromir II. În schimb, dacă Stroe,
zugravul icoanelor de la Arnota, este şi autorul picturilor murale din vremea lui Matei Basarab,
din această biseric5 (aşa cum s-a presupus) 209 , atunci ţinem să remarcăm că, în nişa diaconiconului
de la Arnota, una din rarel e porţiuni care au rămas neatinse de repictarea meşterilor din vremea
lui Brîncoveanu (Preda şi fiul său Ianachi) 210 , două figuri de ierarhi prezintă asemănări stilistice
şi de factură cu figurile de la Stăneşti . Aceeaşi tratare grafică şi măruntă, într-un desen corect cu
duct subţire, la un secol distanţă, ar fi un indiciu că la Tîrgovişte s-a perpetuat o anumită manieră
de lucru. Totuşi indiciul e prea singular şi numai el nu poate fi o dovadă în afirmaţia unei „ şcoli"
de zugravi la Tîrgovişte. Nu trebuie să uităm că, în această vreme, Tîrgovişte era capitala Ţării
Româneşti şi ca atare zugravii aveau tot interesul să specifice că proveneau din centrul urban
cel mai important şi că nu erau nişte meseriaşi rustici. În acest sens credem că trebuie înţeleasă şi în cazul Stăneştilor - precizarea „apo tin Tîrgovişte", şi nu ca indicaţie a locului de formare.
'

'

20 6 A se vedea l\I. A . l\Iusicescu, în Istoria artelor plas

tice în România, I, p. �70.

207 lstoria artelor plastice în România, voi. I I , Bucureşti,

197 0 , capitolul Pictura ( î n Ţara Românească), redactat

de Teodora Voinescu, p . 6 1 , 64.

,

o
2os

Rada Teodoru, J!fănăstirea Tismana, Bucureşti,

1 966, p . 24.
20 9 Vezi nota 207.
210 Inscripţie descifrată de noi în proscomidie.
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Ne-a mai rămas să spunem cîtcva cuvinte despre meşterul care a zugrăvit, către începutul
veacului al XVII-lea, Judecata de apoi pe peretele de est al pridvorului (fig. 30) .
Stilul său se deosebeşte net de acela al ansamblului din 1 536. Personajele sale sînt scurte,
cu capete mult prea mari (raportul între cap şi trup este de 1 /5)

;

fizionomiile sînt stereotipe, au

trăsături greoaie şi obrajii bucălaţi ; nasul lung, puternic coroiat, e desenat în continuarea sprîn
cenelor groase ce modelează arcadele şi umbresc ochii. Doar cîteva figuri sînt reprezentaţe frontal,
marea maj oritate, chiar atunci cînd trupul e redat din faţă, au capul în semiprofil. Contraste
puternice între părţile luminate şi cele umbrite, draperiile care urmăresc conturul membrelor dau
relief siluetelor.
Datorită infiltraţiilor, în partea superioară a peretelui, culorile s-au alterat şi domină un
brun roşcat. În partea inferioară, pictura e relativ bine conservată şi fondul ocru-galben al peisa
j ului deschide puţin culorile terne ale detaliilor în roşu-vi�iniu, brun, oliv sau un albastru-negri
cios. Impresia de ansamblu e plăcută tocmai pentru că nu are nimic strident.
Maniera acestui zugrav nu seamănă cu nimic din ceea ce cunoaştem în Ţara Românească
fie în secolul al XVI-iea, fie în al XVII-lea. Siluetele bondoace, aproape caricaturale, ne amintesc

Fig. 30. Jiidecata de apoi ; j umătatea din dreapta a compoziţiei pe peretele de est al pridvorului adăugat (clişeu
N. Ionescu) .
·
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Fig. 3 1 . Icoanele împărăteşti ale tîmplei bisericii Stăneşti (Vîlcea) (Clişeu N. Ionescu) .
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 32. Fecioara Eleusa ; detaliu din icoana împărătească (clişeu N. Ciuceanu) .

de pictura foarte rusticizată a unor biserici din Bulgaria de la începutul veacului al XVI I-iea 211
şi din Macedonia sîrbească din secolul al XVI-iea 212• Tipologia figurilor - cu nas puternic coroiat,
pomeţi proeminenţi şi bărbie scurtă şi retrasă - are ceva exotic. Tocmai această tipologie deose
bită ne-a făcut să remarcăm asemănarea cu !coana împărătească de la tîmpla bisericii Stăneşti :
Fecioara de tip Eleusa.
Icoanele împărăteşti de la Stăneşti au dimensiuni uşor diferite şi au fost lucrate de meşteri
diferiţi (fig. 3 1 ) . În vreme ce icoana lui Iisus are inscripţii în slavonă şi e datată 1 568, icoana
Eleusei are pe cartea deschisă a lui Iisus o inscripţie în greceşte, este nedatată, în schimb e foarte
clar semnată la partea inferioară, deasupra ramei, xcip Av3 pocL� �wypocq:io:;, deci „mîna lui Andrei
zugravul" . Inscripţiile, dar mai ales forma declinată a numelui „Andrain " , arată c ă
meşterul era grec . Chipul Fecioarei (fig. 32) şi al îngerilor di n partea d e sus a icoanei pre211 Cf. reproducere la B. Filow, L' ancien art bulgare,
Berna, 1 9 19, pi. XVI (biserica Sf. Gheorghe - Tîrnovo,
1 6 1 6) şi fig. 50 - 5 1 , p. 56 - 57 (biserica Mintuitorului

de la Arbănaşi, 1 632 - 1649) .
212 Biserica Matka Bogoridca lîngă Skoplje, cercetări
personale pe teren.
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zintă aceica�î trasături, au aceeaşi formă a feţei ca personaj ele din judecata de apoi. Î ntrucît
icoana nu e datată şi sigur nu e făcută o dată cu cealaltă, s-ar putea ca ea să fi înlocuit o icoană
mai veche, perechea celei datate 1 568. Tipologia asemănătoare ar putea fi o sugestie că meşterul
care a pictat pridvorul, la sfîrşitul veacului al XVI-lea, a lucrat şi icoana Eleusei. Pe de altă parte,
alături de inscripţiile slavone, există şi în pictura pridvorului o inscripţie grecească, aceea de pe
rotulul profetului Daniil : qo �ocv"f) LA e:&e:wpt!'J „ Eu, Daniil, am văzut . . . " . Acest fapt ar pleda
în favoarea atribuirii picturii pridvorului unui meşter itinerant, venit de la sud de Dunăre,
în pragul veacului al XVII-lea.
,

ANEXA
I O O N O G R A F I A*
TURLA
Pantocratorul e reprezentat în bust, binecuvîntînd
cu mîna dreaptă şi ţinînd cartea închisă în mîna stingă.
Nimbul cruciger poartă siglele o wv. De o parte şi de alta
a capului, inscripţia iC XC şi w ndHTGKP4TOp
I maginea
e încercuită de motivul decorativ al romburilor colorate
diferit, care sugerează lumina curcubeului. Î ntr-un cerc
concentric exterior este zgurăvită o inscripţie slavonă,
azi greu de descifrat, pe care I. D. Ştefănescu o traducea
astfel : „ Fii îndurător, cercetează cu grijă şi ascultă pe
toţi cei care trăiesc" 1 .
Tipologic, Pantocratorul de la Stăneşti se apropie
Meteore
de acela din biserica Sf. Nicolaie Anapavsa
( 1 527) 2•
In privinţa genezei iconografice a imaginii Pantocra
torului în arta bizantină, trimitem la formulările lui
A . Grabar 3•
•

Registrul circular de sub inscripţia Pantocratorului
cuprinde o friză de 12 serafimi şi heruvimi care ţin în
mîini ripidii. I n spaţiile libere dintre ei apar cuvintele
unei inscripţii greu de descifrat datorită proastei conser
vări şi marii înălţimi la care se află.
Al doilea registru, întrerupt de cele patru ferestre ale
turlei, e rezervat reprezentării arhanghelilor, opt la număr
(cite doi în fiecare interval dintre ferestre) , zugrăviţi
frontal, cu aripile desfăcute şi ţinînd suliţe şi discuri cu
monograma lui Hristos. Î mbrăcămintea lor somptuoasă
se compune clin două tunici suprapuse, una lungă şi alta
Analogiile iconografice pc care Ic vom menţiona
au rostul de a indica fa milia iconografică de care se
leagă imaginea respectivă de la Stăneşti şi nu au în
nici u n fel pretenţia de a epuiza analogiile posihik cu
nenumărate alte monumente.
1 I . D. Ştefănescu, L a peinture . . . , p. 329.
2 Cf. Calendar 1 968, Emporiki Trap e za t is Ellados.
3 A. Gra har, L' art religieux et l' empirc by zantin <t
l'epoque des Macedoniens, în L'Art de la fin de
I' Antiquite . . . , I , p. 1 56, 1 58, 1 59.
•

mai scurtă, ambele brodate c u perle şi cu margini late
ornamentate. O mantie prinsă pe umeri cade în falduri
ample. In picioare poartă papuci brodaţi cu perle.
I n al treilea registru inelar al turlei apar 1 2 din pro
rocii Vechiului testament. Zugrăviţi în atitudini largi ş i
avîntate, amplu drapaţi î n veşminte, fluturînd cite u n
rotul p e care e înscris textul proorocirii, e i alcătuiesc o
friză monumentală, lipsită de monotonie. De la vest către
est în j umătatea de nord a turlei, se pot descifra numele
profeţilor Ilie, Elizei, Daniil, Ieremia, David, iar în
j umătatea de sud, tot de la vest spre est, Zaharia, Iona,
Habacuc( ?), Solomon. Perechea de proroci din partea de
est ar putea fi Moise şi Aaron. Costumele lor sînt fie cele
antice cu hiton şi himation, fie costume imperiale c u
dalmatică ş i loros, mantie ş i coroană l a Solomon ş i David,
fie costumul de curtean bizantin pe care îl poartă şi îngerii
de deasupra, ca în cazul prorocului Danii!.
Friza profeţilor e una din cele mai bune realizări î n
pictura d e la Stăneşti, avînd reale calităţi d e monumen
talitate. Ea ne duce cu gîndul la friza profeţilor din biserica
Sf. Gheorghe din Sofia datată către începutul sec olului
al XV-iea şi deosebită tocmai prin dinamica gesturilor
şi lipsa de frontalitate a personajelor "· O analogie mai
apropiată în timp ne-o oferă prorocii din turla bisericii
Sf. Nicolaie Anapavsa- Meteore 5•
Trecerea între cilindrul turlei şi punctele sale de spri
j i n şi descărcare : cele două arce dublouri de la est şi vest
şi arcele mai îngu� te, alipite calotelor absidelor pe la sud
şi nord, se face prin pandantivi uniţi printr-un inel.
Decoraţia acestei zone cuprinde evangheliştii în pandan
t ivi, iar în spaţiile intercalare patru reprezentări : Man
dylionul la est, Keramionul la vest, Iisus înger al marelui
sfat la sud şi Tronul Hetimasiei la nord. Aceste patru
imagini sînt de fapt toate reprezcntrtri ale aceluiaşi perA. Graba.r, La peinture . . . Bulgarie , p. '248.
5 Reproducrre în Calenda1 1968, Emporiki Trapeza
tis- Ell a.dos.
4
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sonaj , lisus Hristos Cuvîntul (Logosul) în cele trei mo
mente : înainte de întrupare (Înger al marelui sfat),
în timpul întrupării (Mandylion - Keramion) şi după
întrupare, la cea de-a doua venire (Hetimasia) .
Iisus înger al marelui sfat (fig. 9) e figurat în bust,
avînd chipul de copil adolescent (Emanuel) cu nimb cru
ciger, cu aripi desfăcute şi binecuvîntînd cu amîndouă
mîinile. E drapat în hiton şi himation ; în stînga şi dreapta
capului, siglele iC XC şi deasupra inscripţia BEAHKAroTi.r
c41·kT AITAt.
(„Înger al marelui sfat") . I maginea îşi gă
seşte izvorul în prorocirea lui Isaia (9, 5). Într-un stu
diu asupra iconografiei Înţelepciunii divine ( Sophia) ,
A. Grabar 8 arată că aceasta poate apărea şi sub chipul lui
Iisus înger al marelui sfat, adăugind că în unele icoane
ruseşti tipul iconografic Hrist-Sophia e aşezat între re
prezentarea divinităţii atemporale şi aceea a întrupării
Cuvîntului, de unde rezultă că înţelepciunea divină este
imaginea Logosului promis întrupării . În corespondenţă şi
opoziţie cu această ipostază, în partea de nord este zugră
vit Tronul Hetimasiei 7, uneori interpretat ca simbol al
Treimii 8, dar mai ales al celei de-a doua veniri a lui
Hristos la J udecata de apoi 8• Tronul „pregătirii", cum
i se mai spune, e reprezentat, în cazul nostru, ca o ban
chetă pe care e depus veşmîntul lui Iisus, cartea legii
celei noi şi deasupra porumbelul Sf. D uh. În spatele
tronului, de o parte şi de alta, păzindu-l, apar doi sera
fimi. La picioarele tronului este zugrăvită cupa sau pa
tena - simbol al j ertfei. Inscripţia de deasupra este
o roTOB4 CTOAd.

Mandylionul şi Keramionul sînt două imagini numite
aheiropoiete (nefăcute de mina omenească) ale lui
Iisus. După legendă, Mandylionul 10 sau Sfînta Faţă sau
Maramă este pînza pe care Iisus şi-a imprimat chipul,
trimiţînd-o în dar lui Abgar, regele Edessei. Acesta a
pus la loc de cinste năframa, dar ulterior ameninţarea
păgînilor a făcut necesară zidirea lăcaşului unde era
atîrnată. Conform legendei, după trecerea primejdiei
înlăturîndu-se cărămizile care acopereau năframa, pe
una din ele se imprimase imaginea de pe năframă, şi
aceasta s-a numit Sfînta Cărămidă sau Keramion 11•
8 A. Grabar, Iconogyaphie de la Sagesse Divine et de
la VieYge, în L'Art de la fin de l'Antiquite . . . , J, p. 556.
7 Th. von Bogyay, Zur Geschichte de„ Hetoimasie,
în Akten des XI. Inte„n . Byz. Kongress ( 1 956) , Miin

chen, 1 958, p. 58 -61 .
8 Gordana Bahic, Les discussions chyistologiques et
le decor des eglises byzantines au xne siecle (Les ev2ques of/ iciant devant I' Hetimasie et devant I' Amnos) , în
FrUhmittelalterliche Studien (Berlin) , 1 968, Band I r ,
p. 368 -386, pl. XXI I I - XXXI, în special p . 378,
380.
• A. Grabar, La peinture . . . Bulgarie,
p. 227, 292 ;
L. Reau, Iconographie de l'art ch retien , tome, ier, Paris ,
1955, p. 54.
12 A . Grabar, La Sainte Face de Laon (Le Mandylion
dans l'art orthodoxe), Praga, 193 1 .
11 A . Grabar, L a precieuse croix de la Lavra de Saint
A thanase au Mont A t hos , în Cahiers archeologiqttPs, X I X
( 1 969), p . 1 1 3.

Ca orice temă iconografică, şi aceste două imagini
au fost supuse evoluţiei 12• La Stăneşti, năframa - o
pînză albă cu marginile în dungi roşii - e agăţată în
mai multe puncte la partea superioară, căzînd ca o dra
perie. Chipul lui Iisus e foarte deteriorat ; în stînga şi
dreapta apare monograma, iar la partea inferioară in
scripţia : CTH wcpl:lc (sfînta năframă) . Acelaşi mod de
reprezentare a Mandylionului apare la bolniţa Coziei şi
în Moldova la Humor (pentru a nu aminti decît două
exemple) .
În partea opusă, la vest, un dreptunghi reprezcntînd
cărămida încadrează figura lui Iisus cu nimb cruciger. La

partea superioară, de o parte şi de alta, siglele îC
la partea inferioară CTIA KEPAhlHAA (fig. 8) .

XC·

i ar

Evangbelişlii

În pandantivul de sud-est e zugrăvit Ioan, la nord
est Matei, la sud-vest Luca, iar la nord-vest Marcu.
Ioan Bogoslovul, aşa cum îl numeşte inscripţia, e re
prezentat aşezat într-o grotă ridicînd mina stingă şi capul
către stînga, de unde coboară trei raze de lumină. în
dreapta, un pupitru hexagonal pe care e desfăşurat
un rotul, iar deasupra atîrnă un coş cu suluri. Deşi scena
se distinge cu mare greutate, s-ar părea că Prohor n-a
fost zugrăvit.
Evanghelistul Matei este aşezat pe o banchetă către
dreapta şi scrie pe un rotul desfăşurat pe un suport de
pupitru. În spate, şoptindu-i la ureche, cu rnîinile îmbră
ţişînd umerii lui Matei şi indicînd rotulul pe care scrie,
apare un înger care aici nu e simbolul evanghelistului,
ci personificarea Inspiraţiei divine. Scena se petrece în
tr-un interior delimitat de un zid cu două edicule la ex
tremităţi. Inscripţiile sînt : c1-i.r MA01H şi deasupra înge-

.,.

rului AITAt. rHi. („ Îngerul Domnului"). Literele de pc
rotul s-au şters. Alegoria inspiraţiei divine sub forma în
gerului e un element de dată mai veche în iconografia
evangheliştilor 13• În general, atunci cînd <.: folosit, îngerul
apare alături de toţi evangheliştii (cu excepţia lui Ioan,
care îl are de obicei pe Prohor) . Aici, la Stăneşti, el apar e
însă numai lingă Matei.
Evanghelistul Luca stă pe un scaun-fotoliu cu spă
tar rotund şi scrie într-o carte (fig. 33) . În faţa lui se află
o măsuţă poliedrică cu un pupitru şi călimară. Un zid
cu turn şi două construcţii la extremităţi alcătuiesc fun
dalul. În spaţiul de deasupra e zugrăvită inscripţia CTbl
l\l:l.u Acest evanghelist seamănă cu omonimul său din
•.

12 A. Grabar, La p e inture . . . Bulgarie, p. 23 1 , 3 1 0 .
1 3 Ibidem, p . 277 ; Sorin Ulea, Gavril Ieromonahul,
autorul frescelor de la Bălineşti, în Cultura m oldove u eas cri
în timpul ltti Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 964, p. 4 H .

Exemple ale Inspiraţiei divine lîngă c\"anghelişti, în afa r{t
de Bălineşti, se întîlnesc, între altele, la bolniţa Cozi<· i .
la Manasija (Serbia) , 1 4 1 8 ; c f . V. Djuri c, Resava ( B clgra cl ) ,
1 963, fig. 9 , p . X V I I ; l a Athos : Molivoklissia ( 1536 ) .
Cutlumus ( 1 540 ) , Dyonisiou ( 1 547) ; cf. G . Millet, A thos,
pi. 154/ 1 , 1 59/ 1 . 1 95/ 1 . 2.
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Fig. 33.

Evanghelistul Luca ; pandantivul de sud-est (clişeu N. ·Ionescu) .
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Fig. 34 . Evanghelistul

Luca ;

biserica

Sf.

Nicolae-Anapavsa,

Mete6re, Grecia (reproducere d upă Calendar

1 968, Emporiki Txapeza tis E llados, prezentare de A.

biserica Sf. Nicolaie Anapavsa - Meteore a, atît ca fi
zionomie, cit şi ca poziţie şi decor (fig. 3 4 ) .
Evanghelistul Marcu e cel mai deteriorat. Are o
figură t înără, e îmbrăcat la fel ca şi ceilalţi în h i ton şi
himation şi aşezat spre dreapta pc u n scaun cu sp{ttar. ,
Î n fundal, acelaşi zid cu turnuri şi edicule. l n scripţia

M4PKO deasupra capu l u i .

cTl\J

14

15

-

Calendar 1 968, Emporiki Trapeza tis Ellados .

Xyngopoulos) .

Arcul dublon de est

Partea superioară a arculu i c rezervată Treimii

15

( fig. 1 0) , reprezentată la Stăneşti nu sub chipul celor

15 Prezenţa Tre i m i i în chei a arc u l u i de lîngă absida
altarului e j usti ficată , i de faptu l .că sacrificiul liturgic
ce se oficiază î n altar se adresează T.reim i i ; a se vedea
G. Babic, art. cit„ în nota 8 , şi I . D . Ştefănescu , Nouvel
/es recherches, p. 1 1 2 - 1 1 3 ; idem , La peinture . . , p. 9 4 .
.
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t re i îngeri ll in Fi loxcnia lui Avraam, c1 in iconografi a
,

16
mai explicită �i mai frecventă în arta postbizan tină
cu Hristos cel vechi de zile, Hristos Cuvîntul şi Sf. Duh
în chip de porumbel. Acesta din urmă apare în cheia
arculu i , cu aripile desfăcute, î nconjurat de lumina în
treită (două cercuri concentrice suprapuse unui romb).
De o parte şi de alta sînt zugrăviţi, spre sud, Cel vechi
de zile (foarte deteriorat) , iar spre nord I isus Cuvîntul,
amîndoi aşezaţi pe cîtc un tron-banchetă cn pernă. Iisus

HilHAoX'w(tt1) 0(1·)u,4

ţinc un rotul desfăşurat cu inscrpţia :
tt1Hpi. : „Am ieşit de la Tatăl şi am intrat în
& hi

nPHHAOX"

lume".
Pe căderile arcului sînt zugrăviţi, la sud prorocul
Ghedeon, iar la nord prorocul Zaharia, amîndoi j umătate
de figură, întorşi către absida altarului. Ghedeon ţine
în mîna dreaptă ridicată caierul de lînă prin mijlocirea
căruia a primit confirmarea misiunii sale ( J udecători,
6, 38- 40) şi care este unul din simbolurile virginităţii
Mariei. Cu stinga ţine un rotul desfăşurat cu o inscripţie
astăzi indescifrabilă (fig. 1 1 ) .
P e latura nordică, prorocul Zaharia (fig. 1 0), tînăr,
drapat în himation, ţine cu stînga un rotul desfăşurat
cu o inscripţie acum ilizibilă. I. D. Ştefănescu citea 1 7
începutul paragrafului biblic :
Să tacă tot trupul îna
intea Domnului, căci el s-a deşteptat din locul său cel
sfînt de odihnă" (Zah. 2, 1 7 ) . Î n stînga capului, inscripţia
np(oo)p[o]K 3 4;(4pî4 Ho(o)BH [ ? ] 18•
î n registrul următor sînt reprezentaţi în bust sfinţii
poeţi Teofan la sud şi Ioan Damaschin la nord. Ei poartă
veşminte călugăreşti. Teofan e desemnat prin inscripţia
cThl 91wiji4H TSopi.u,i. şi poartă un rotul cu următorul text :
HlK! BOAH APIBAI M4HOBIHÎIM1t. 6fc1·i. HM!... („ < Cel > care a
condus în vechime cu semnul dumnezeesc . . . ") (fig. 1 1) .
Ioan Damaschin propune textul : AOCTOHHOIC H4KOB!o. H CTHH.T.
(„ Se cuvinte cu adevărat . . . ", sau : „Drept este ca
într-adevăr . . . ").
Î n sfîrşit, în ultimul registru apare sf. Sava Sfin
ţitul lD : CThl G484 wc[a]4JHÎ1 (fig. 1 2), îmbrăcat în costum
de călugăr şi ţinînd în mina stingă un rotul cu inscripţia
„

&Mi. HTI noct.tlW4HÎI Cb. CMtPIHO M.T.APÎI c MHKPOTOCTH... („Lui
l B S. Dufrenne, Images du decor de la
prothese, în
Revue des etudes byzantines , XXVI ( 1 968), p . (297 - 3 10) ,
304 ; idem, Les programmes . . . de Mistra, p. 32, 39 ;
a se vedea şi Hans Gerstinger, Ober Herkunft und Ent
wicklung der A nthropomorphen byzantinisch-s lawischen
Trinitiits-Darstellungen des sogennanten Synthronoi - und
Paternitas (Otechestwo) Typus, în Festschrift W. Sas
Za!oziecky zum 60. Geburtstag, Graz, 1956, p. 7 9 - 8 5 .
1 7 I . D. Ştefănescu, La peinture . . . , p. 92.

1 8 Acest epitet : „cel nou" e o scăpare a iconografului.
Profetul Zaharia cel nou este tatăl lui Ioan Botezătorul
şi atunci cînd e figurat apare în haine preoţeşti şi cu chipul
unui om în vîrstă.
1 9 G. Babic, Les chapelles annexes, p. 1 45 , despre im
pcrtanţa cultului Sf. Sava al Ierusalimului, unul dintre
primii orînduitori ai vieţii monastice, autor al unui Ty
p i con. Prezenţa Sf. Sava al Ierusalimului (Sfinţitul)
pe pilastrul de lingă altar ar putea avea o semnificaţie
mai adîncă : ea se întîlneşte în acest loc la biserici de mănăs
tiri (ex . Cozia, bolniţa Bistriţei) .

Dumnezeu ascultare cu înţelepciune smerită şi s u 
punere . . . " ) .
Pandantul lui, sf. Nicolaie, îmbrăcat î n veşminte de
ierarh, binecuvintează cu dreapta ridicată şi ţine o carte
deschisă în stînga. Pe filele cărţii, inscripţia se distinge
cu greu şi sensul nu mai poate fi restituit.

SPAŢIUL ALTARULUI
Maica Domnului a Intruplirii

(h\p

ijT,

a-.. nn411Hl1)

Î n conca altarului e figurată în bust, cu mîinile ridi
cate în gest de orantă, Maica Domnului pe care inscripţia
de deasupra o numeşte a „ Î ntrupării". Î ntr-adevăr,
copilul Iisus e reprezentat în bust pe pieptul Fecioarei ,
neîncadrat de medalion, şi binecuvintează cu amîndouă
mîinile. Monogramele Fecioarei şi pruncului se află în
stînga şi dreapta capetelor lor.
De o parte şi de alta a Fecioarei sînt zugrăviţi arhan
ghelii în adoraţie : Mihail în stînga, Gavril în dreapta.
Sînt îmbrăcaţi în tunici lungi brodate şi încinşi cu lorosul
imperial. ( Inabilitatea meşterului la decorarea suprafe
ţelor curbe e evidentă şi aici în conca altarului : îngerii
reprezentaţi în picioare ar trebui să aibă o poziţie cit
mai aproape de verticală, dar ei sînt pictaţi ca şi cum ar
fi suspendaţi orizontal la înălţimea capului Fecioarei) .
Delimitînd conca, la partea inferioară e un chenar lat
în care s-a zugrăvit un fragment din textul slavon a l
Imnului A xion a l liturghiei : '14CHtHweA\ X1ptlaHMH, CA4BH
tHw1.t1 61ll P4C.T.lKIHÎAI ClP4ijlHM1t., 613 HCT4tHT4 6(or)4CAOBOPO>KAIW.T..T.
C1t.4J.T.1G11,1 T161 11t.H'141Mb. 20• Aşa cum arăta I. D. Ştefănescu,

textul exprimă dogma Î ntrupării legată de ideea in
tercesiunii Fecioarei 21 .
Maica Domnului de tip Platytera, Vlahernitissa sau
Znamenie, adică în poziţie orantă, bust sau figură întreagă,
cu Iisus pe piept (uneori în medalion) este o veche repre
zentare bizantină care redă cu pregnanţă ideea întrupării
Logosului. Î ntr-un articol consacrat I nţelepciunii di vine
şi Fecioarei, A. Grabar 22 se opreşte pe larg asupra
semnificaţiei imaginii Fecioarei de tip Znamenie ( = a
semnului - medalionul cu I i sus de pe piept), arătînd că ea
derivă din obiceiul de la curtea imperială bizantină, u nde
împărătesele şi marii demnitari erau obligaţi să poarte pe
veşmînt, l a înălţimea pieptului, o efigie a împăratului,
brodată. sau emailată, „semn" ( O'l) µihov) al supunerii
faţă. de suveran, faţă de autoritatea sa supremă. Astfel
au fost denumite în Rusia evului mediu -- Fecioară a
semnului - imaginile de tip Vlahemitissa, termenul
Znamenie
crl)µihov suprapunîndu-se cunoscutului pasaj
=

20 „Mai cinstită decit heruvimii şi mai slăvită fără
de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe
Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine te lăudăm ".
21 I . D. Ştefănescu, La peinture . . . , p . 92.
2a A . Grabar, Iconographie de la Sagt<sse Divine et
de la Vierge, în L'Art de la fin de l'A ntiquite . . . , I , p .
559 - 560.
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din !sa.ia. (7, 14) (Ma.tei, 1, 23) în ca.re se spune în mod
expres că „semnul" desemnează concepţia. viitorului
Emanuel. O a.nologie iconografică şi stilistică a. a.cestei
imagini întîlnim, intre multe altele, şi în a.lta.rul ca.to
liconului La.vrei, într-o mică ca.Iotă 2 3• La. noi în ţa.ră, cea.
ma.i apropia.tă iconografic de Stăneşti este Pla.tytera.
din conca. altarului bolniţei mănăstirii Bistriţa (Vîlcea),
zugrăvită cu ceva mai mult de un deceniu înainte, deci
şi foarte apropia.tă. in timp.

ln privinţa distribuţiei personajelor în cadrul compozi·
ţiei, pentru înşirarea la distanţe aproape egale a apostolilor
(spre deosebire de tipul iconografic în care apostolii for
mează două grupuri compacte) există nenumărate analogii.
Ne vom mulţumi să amintim Împărtăşania de la Sf.
Nicola.ie Domnesc-Argeş, de la mănăstirea Rama.ca
(circa 1 395) 2 8 şi pe aceea foarte frumoasă de la mănăstirea
Manasjia ( 1 4 1 8) 2 7• La Athos, o asemenea procesiune largă
şi liniştită a apostolilor o întîlnim la Dochiariou ( 1 568) 28 •

hnpArtăşanla apostollJor

Mellsmos

În centru, în axul absidei, sub un ba.Ida.chin, îndărătul
unei mese, Iisus, drapat în hima.tion, a.pare de două ori :
în stînga împărtăşind cu pîine, în dreapta. cu vin. Pe ma.sa.
aşternută cu o învelitoare brodată cu cruci e aşezată în
stînga o pa.tenă. în care e pîinea., iar în dreapta. Evanghelia
închisă. Intre cele două reprezentări ale lui Iisus, dincolo
de masă, a.pa.re un heruvin cu aripile desfăcute.
Împărtăşania. cu pîine : Iisus, întors către stînga,
întinde mina spre primul apostol (Petru) , oferindu-i
pîinea. Şa.se apostoli sînt reprezentaţi în stînga., da.r numai
cinci se îndreaptă. către Iis4s cu mîinile uşor ridica.te.
Ultimul apostol îndreptat în sens invers, cu spatele către
Iisus, este luda. El duce mîinile împreunate către gură,
aplecînd uşor capul ; gestul prin care respinge împărtă
şania este expresiv şi completează mişcarea. . a.vîntată
ca. de fugă. a a.cestui personaj , în contrast cu mersul
liniştit şi ritmul monoton al celorlalţi apostoli.
'
Împărtăşania cu vin : Iisus întors către dreapta ridică
cu amîndouă mîinile o cupă mare din care bea un tînăr
apostol, desigur Ioa.n. Ceilalţi cinci apostoli se înşiră la
distanţe egale. Fundalul scenei e un zid. In stînga şi
dreapta baldachinului, dea.supra zidului, două inscripţii
aproape şterse, desigur textele slavone ale pasajelor :
„Luaţi, mîncaţi, acesta este trupul meu", şi „ Beţi, a.cesta
este sîngele meu".
Remarcăm veşmîntul de tip antic pe care -I poartă
Iisus în locul costumului de mare arhiereu, lipsa îngerilor
diaconi - aşa cum apar în nenumărate alte reprezentări
ale Împărtăşaniei - , şi de asemenea lipsa apostolului
Pavel din Împărtăşania cu vin. În acest tip iconografic,
caracterul istoric al reprezentării este subliniat. Detaliul
naturalist al gestului lui Iuda şi ieşirea sa din scenă nu
constituie o nqutatc ; el se întîlneşte încă din secolul al
XIV-iea 24, pentru ca ulterior să fie reluat din ce în cc mai
frecvent în diverse variante 2s .

În registrul de jos al absidei altarului de desfăşoară
procesiunea liturgică a sfinţilor ierarhi şi diaconi spre
centrul absidei, acolo unde e zugrăvit simbolul jertfei
vegheat de îngeri. Intre cele două ferestre ale altarului, sub
un segment de lumină cu trei raze şi inscripţi a . c1 4rt11u,i.
slKTH („I ată Mielul lui Dumnezeu") se află pruncul Iisus
într-o cupă, acoperit de vălul roşu şi de asterisc. Cupa e
aşezată ·pe o masă de altar cu învelitoare roşie. In

2 3 G. Millet, A thos, pi. 1 20/ 1 . Pentru îngeri, a se vedea
pi . 1 1 8/ 1 .
24 La biserica din Guverniotissa - Creta : M. Chat
zidakis, Rapports entre la peinlure de la Macedoine et
de la Crete au XIV• siecle, în Pepraginena, Atena, 1955,
p. 1 42 ; la Kastoria, la biserica Sf. Athanasios tou Muzaki,
1385 : S. Pelekanidis, J(astoria, pi. 1 44/B.
2 6 La biserica din Leskovec ( 1 426) în Macedonia sîr
bească : Radivoje Liubinkovic, L'eglise de l'A scension
du village de Leskovec, în Starinar, l i ( 1 95 1 ) , p. 204. în

glafurile ferestrelor, î ncad,rînd jertfa de pe altar sînt
zugrăviţi : la nord un înger cu sfeşnic şi un serafim cu
două ripidi i, iar la sud doi îngeri cu ripidii şi sfeşnic.
Îngerii au costume de diaconi - tunică lungă albă bro
dată şi un orar îngust, purtînd inscripţia 4rHo c . Deasupra
capetelor lor patru inscripţii identice 4ITAi. riii. (Îngerul
Domnului")
Pe latura nordică a absidei, de la est spre vest, se
înşiră sfinţii ietarhi Ioan Zlataust şi Grigore Bogoslav,
precum şi diaconul Ştefan (lîngă nişa proscomidiei) .
Am putea să-l socotim participant la procesiune şi pe Sf.
Petru din Alexandria, care, în veşminte de ierarh, figu
rează în compoziţia de lingă proscomidie (Viziunea lui
Petru din Alexandria) .
Pe latura de sud (fig. 13) figurează sfinţii ierarhi
Vasile cel Mare, Ciril din Alexandria, .diaconul Prohor,
sf. ierarh Ioan cel Milostiv (bust, în nişa diaconiconului)
şi diaconul Roman. Figurile -de pe latura sudică sînt mai
bine păstrate. Ierarhii sînt îmbrăcaţi cu stihar lung,
epitrahil, bederniţă, felon polistavrion şi omofor. Ciril
din Alexandria poartă căciuliţa pe care numai el şi sf.
Spiridon au dreptul să o poarte. Crucile feloanelor sînt
mărunte. Costumul diaconilor se compune din tunica
lungă de culoare închisă peste care e îmbrăcat stiharul
alb ceva mai scurt, brodat la margini, iar pe umărul
stîng atîrnă orarul lung şi îngust pe care e brodat cuvîntul
Moldova, la Dobrovăţ ( 1 529) şi la Sf. Gheorghe Hîrlău
( 1 530) , la Î mpărtăşania cu vin, Iuda e zugrăvit întorcînd
capul, dar gestul său are aici o nuanţă furtivă, neosten
tativă.
2d Branka l(nezevic, L'lglise du village de Ramata,
în Zbornik za Licovne umetnosti, IV ( 1 968) , p. 1 2 1 - 1 7 1
(rezumat francez, p . 166 - 1 7 1 ) , vezi schema iconogra
fică, fig. 2, p. 1 26 şi pi. 4 .
27 V. Djuril', Resava (Belgrad 1 963) , fig. 4 - 5, p .
VIII - I X .
28
G . Millet, A thos, p i . 2 1 8/2 ; 2 19/3.
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drHoc ( „ sfî n t " ) . Fiecare d i acon ţine o cădelniţă în m i n a
dreaptă, i a r î n mîna stingă Ştefan şi .J{oman ţin dtc o
carte, în v re m e cc Prohor, cu mina acoperită de o batistă,
susţine un ch ivot.
Cei patru ierarh i ridică cite un rotul desfăşurat pc care
s-au scris fragmente din rugăciun ile liturgice. Textele
sla \· onc se mai piistrează parţial la \'asile şi Ciril 2 0. Frag
mentul lui Vasile cel i\Iare este u rmr1torul : „ i\Iai ales pen
tru prea sfînta, prea curata, prea binccuvîntata < slăvită
stăpîna noastră de Dumnezeu născătoare şi pururea
Stăpîne Doamne Dumne
Fecioară Maria> ", iar la Ciril :
zeul nostru, cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile < înge
rilor şi ale arhanghelilor spre slujba slavei tale fă ca î m 
preună cu n o i s ă i ntre ş i sfinţi i îngeri care slujesc şi slă
vesc împreună cu noi bunătatea ta . . . > ", fragment din
rugăciunea Intrării 3o.
1lfelismos-ul fiind o compoziţie obligatorie a absidelor
în această vreme 31 , analogiile iconografice sînt nenumă
rate.

bisericii Sf. Petru şi Pa,·cl de la Tîrnovo 34 (sec. X V ) ,
precu m ş i l a Ohrida în bisericile S f . Dimitrie (sec . XI V )
XV) . Mai adesea
şi Bogorodica Bolniţka 35 (sec. XI V
însă întîlnim o redactare numai cu I isus şi Maica Domnului
ca în pictura moldo,· cneasci1 a secolului a l XV I-iea
( i\loldoviţa, Sf. D u m i tru-Suceava, Dobrovr1ţ) .
-

Viziunea sf. Pf'trn d i n J\lexnn llrln

„

Iisus

în

mormînt

Î n nişa proscomidiei e figurată o compoziţie cu trei
personaje j umătate de figură : I isus mort, Maria şi apos
tolul Ioan. Trupul lui Iisus iese dintr-un sarcofag drep
tunghiular. În stînga, îndărătul sarcofagului, Maica
Domnului susţine trupul lui I isus ; în dreapta se află
apostolul Ioan, figură cu trăsături juvenile (fig. 1 4) .
Deasupra capului lui Iisus se înalţă crucea, mai precis
partea superioară terminată în formă de T, încadrată
oblic divergent de suliţă şi de burete. De o parte şi
de alta a crucii se află inscripţia ci.H!Til (coborîrea),
deasupra capului Fecioarei monograma ;j; Su iar

deasupra lui Ioan cTH !--;;; G(o )rocAoBi.. . Pe glaful nişei, în
stînga şi în dreapta, se află cite un înger în costum
antic, cu mîinile ridicate în gest de adoraţie către scena
din fundal. Tot în glaf, sus la cheie, un serafim cu două
ripide.
Tema e cunoscută sub mai multe denumiri : Iisus
în mormînt, Le Christ de pitie, Pieta şi a fost pe larg
analizată de G. Millet 32 • în forma iconografică complexă
cu Maica Domnului şi Ioan, tema apare destul de tardiv
şi mai rar (în Georgia la mănăstirea Calendjicha ( 1 384 1 396) şi la Volotovo ( 1 363 - 1 380) în nordul U . R . S. S . 33) .
O Pieta de tipul celei de la Stăneşti se află în proscomidia
29 Sf. Vasile : H!IP1(A)How nP1·i. �1'-kH rHnp k GA(<1)B1Ht H
·
.
Sf. Cin!
: BA(4A)Ko NiG'E H.iwi. H>K1 llc1·.ie'JJ X: H1Gtc1X:'h. �HH eoH
3o Traducerea după I . Barnea, Sfîntul Ciril, patriarhul A lexandriei (studiu iconografic), Bucureşti, 1 946,
P·
a se vedea şi I. D Şt � fă ? escu, La peinture . . . , p . 94 .
S. Dufrennc, L ;enrzchissemen t du programme p
36 - 37.
� 2 G. M illet, Re..cherches . . , p. 483 - 488 ; a se vedea şi
S. Dufrennc, Images du decor de la prothese, în Rev1tl'
des :tudes byzantines, � XV I ( 1 � 68), p. 297 - 3 1 0.
3 V . Lazarev, Storia delia pittura bi::antina, Torino,
1 967, p. 374, 436, nota 1 26.
•.•

„.

�i

•

.

.

.

Temă cu dublu caracter, istoric şi simbolic, iar în
funcţie de locul în care c pictată ponderea revine unu i
aspect sau celuilalt : în contextu l sinoadelor ecumen ice,
lingă primul sinod de la Niceea, domină caracteru l istoric,
în vreme ce î n altar, la proscomidie sau diaconicon, se
impune sensul simbolic. Viziunea episcopului Petru din
:\lexandria ocupă Ia Stăneşti spaţiul de deasupra, d i n
stînga şi d e s u b nişa proscomidiei (fig. 1 4 ) .
În stînga, Petru CTH J l 1TPH i1 AE'l4[H]AP'kcKH, bătrîn
în haine arhiereşti , c întors către dreapta, cu capul şi
mîinile ridicate în gest de adoraţie. Deasupra sa e inscrip
ţia KTO 1'H PH3� cn(d)c1 p4:iAP<1 („Cine ţi-a rupt Mîntuitorule
tunica ? " ) , întrebare pe care Petru o adresează lui Iisus.
În dreapta, deasupra nişei, apare Iisus copil adolescent,
în.conj urat de mandorlă. Mina dreaptă indică textul
.ilpî.iH G13tlM1H'b, răspunsul lui I isus („ Arie cel nelegiuit"),
zugrăvit oblic în jos către Petru şi de la dreapta spre
stînga ( ! ) tocmai pentru a se înţelege că vorbele por
nesc de la Iisus. Sub mandorlă e un altar dreptunghiular,
pe care se află instrumentele slujbei euharistice : un potir
cu linguriţă acoperit de văl, asteriscul şi lancea. Deasupra
lui Iisus e un baldachin. Scena e mărginită în fundal
de un zid c u turn. Ereticul Arie e zugrăvit sub nişă,
în gura imensă a unui balaur (cu două capete ? ) , simbo
lul iadului. Lingă Arie o inscripţie cu numele său.
G. Millet a consacrat acestei teme u n studiu care
lămureşte toate implicaţiile ei 36• La Stăneşti, icono
grafia e de un tip evoluat, complex, care nu nesoco
teşte nici un detaliu capabil să amplifice sensul simbolic
al reprezentării. Vasul şi instrumentele liturgice sînt
euharistic. O
tot atîtea accente asupra înţelesului
repre zentare apropiată,

d ar

nu

atît

de

completă a

Viziunii o aflăm la mănăstirea Poganovo ( 1 500 ) 37.

34 A. Grabar, La peinture . . . Bulgarie, p. 272 -

273.

36 Cercetări

personale pc teren.
G. M illet, La vision de Pierre d'A lexandrie, în
Melanges Ch. Diehl, I I , Paris, 1 930, p. 99 - 1 1 5 ; a se
vedea şi lvanka Akrabova J andova, La vision de Saint
Pierre d'A lexandrie en Bulgarie, în Jzvestiia na bîlgars
kaia arheolog. inst„ XV ( 1 946) , p. 24 - 36. Unele pre
cizări la A. Grabar, Un rouleau liturgique constantino
politain, în L'A rt de la fin de l'Antiquite, I, p. 488, şi Ia
S. Dufrenne, L 'enrichissement du programme, p. 39 ; idem,
Les programmes . . . de Mistra, p . 33 - 34, cu referire
specială la Stăncşti la p. 54.
37 I. Akrabova ] andova, art. cit„ fig. 23.
aG
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Somn ul lui Iisus

Bunavestire

( Och i u l cel neador m i t )
Deasupra nişei diaconiconului, formînd pandant c u

J
_)

scena Viziunii s f . Petru d i n Alexandria, este zugrăvită
tema simbolică a Somnu l u i lui Iisus. Acesta, copil adoles
cent, se odihneşte vegheat de Fecioară si de un înger
{fig. 1 5 ) . Inscripţia de deasupra scenei, pe două rînduri,
cuprinde 38 ROCR4H4KO ll'i.R"h H R "hCT4Hd:io CK'Nlt\EH"h.
Analizînd pe larg această temă în legătură cu repre
zentarea de la Berende-Bulgaria (sec. XIV) . A. Grabar
sublinia caracterul ei simbolic 39. Î ntr-adevăr, ea deco
rează fie spaţiul din preaj ma proscomidiei, ca la Berende,
fie diaconiconul, ca la Peribleptos -Mistra, sau timpanul
intrărilor ca la M anasj ia ( Serbia) şi l a Tismana, pentru
a nu aminti decît cîteva exemple. Este ştiut că temele
simbolice îşi pot modifica sau extinde sensul în funcţie de
intenţia iconografului şi în raport cu spaţiul pe care-l
decorează, mai precis în raport cu simbolismul liturgic
atribuit d iferitelor părţi ale bisericii.
, Somnul lui I isus este o temă inspirată de unele pasaje
biblice (Gen„ XLIX, 9 ; Numere, XXIV, 9) , de Psalmul
1 20 ( 2 - 4) şi de texte din Fiziolog, precum şi de o para

frază a acestor pasaje care se rosteşte în :>îmbăta pati
milor : „Ca un leu, Mîntuitorule adormit . . . ". Grabar
precizează 40 că sensul temei este reprezentarea lui I isus
ca simbol al jertfei înviat după trei zile asemenea puiului
de leu (Fiziolog) . Î n această accepţie euharistică, scena

Fig. 35. - Bunavestire ; arcul mare de est, spre nord.
Tipul iconografic al acestei Bunevestiri este frecvent

la monumentele secolelor X I V

-

X VI„ Ţinînd seama de

îşi găseşte locul în altar. Atunci cînd este plasată în
timpanul uşii, accentul revine Psalmului 1 20 : „ Iată,

toate amănuntele scenei noastre,

nu va dormita nici va adormi cel ce păzeşte pe poporul
tău" şi „Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta . . . "

Plakidas- Iviron (Athos) 41

._

Din felul cum e amplasat la Stăneşti Somnul lui
Isus, faţă în faţă �u Viziunea sf. Petru din A lexandria,

apropierea cea mai

fidelă ne-o oferă o icoană de la biserica Sf. Eustatie
din secolul al

XVI-iea.

Din

aceeaşi familie iconog,rafică face parte şi fresca din capela
Sf. Gheorghe de la mănăstirea Sf. Pavel-Athos ( 1 555) 42 •

se deduce intenţia zugravului ..le a crea anume cores
pondenţe : în nişa proscomidiei accentul cade pe sufe
rinţă şi jertfă, î n vreme ce Somnul conţine tocmai aluzia
la Î nviere.
Asemănătoare în

detaliile

icono;;rafice şi

Naşterea lui Iisus

identică

Asemănarea iconografică cea mai deplină în compo

în textul in;,cr:jJţiei este reprezen'. at ;)a temei la bolniţa

ziţie şi număr de personaje ne oferă fresca de la Sf. Pavel
Athos ( 1 447) 43. Evident, există şi unele deo3ebiri. ! n

Coziei, acolo �nsă e amplasată de .J.supra· uşii naosului.
î n extremităţile de vest ale absidei altarului, lingă
pilaştri, in parte ascunse de tîmpla de lemn (adăugată
la o dată u lterioară picturilor) sînt două figuri : la Sud
sf. A lexie Omul lui Dumnezeu, iar la noru un personaj
în tunică lungă şi mantie, care, după inscripţia greu de
descifrat, pare să fie „D rep tul Iov" . Prezenţa lui Iov

î n apropierea proscomidiei este j ustificată de valoarea
de prefigurare a patimilor lui I isus pe care o are acest
personaj biblic, iar Alexie Omul lui Dumnezeu este u n
simbol a l umilinţei ş i renunţării.
38 „A adormit ca un leu şi s-a sculat ca un pui de leu " .
3 9 A . Grabar, . La peinture . . . Rulgarie, p . 257 -262.
4 0 Ib i dem , p. 26 1 .

'

acelaşi grup iconografic intră şi scenele de la Periblep
tos-Mistra (sec. XV) , capela Sf. Gheorghe de la Sf. Pavel
Athos,

catoliconul

Lavrei,

Dionisiou

( 1 547),

prec u m

şi cîteva icoane 44.
41 N. P. Kondakov, Pamiatniki hristianskogo iscusstva
na Afone, Petersburg, 1 902, p. 1 38, fig. 55 ; M illet, op.
cit„ fig. 24 şi p. 679.
42 G. M illet, Recherches, fig. 25, 27.
43 Ibidem, fig. 37.
44 N . P. Kondakov, op. cit„ în loc. cit. ; G . Millet,
op. cit.„ fig. 39. O iconografie asemănătoare cu aceea
de la Stăneşti, vezi la mănăstirea Zavale din Herţego
vina, pictată în 1 6 1 9 de George Mitrofanovici (cf. Doko
Mazalic, Slikarska umetnost u Bosni i Hercegovini u
Tursko doba, Saraj evo, 1965, p. 59, fig. 25) .
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Fig. 36. Naşterea lui Iisus ; arcul mare de est, spre sud.
Fig. 37. Botezul ; arcul m are de est, spre nord.
Întimp i n area

Domnului

Întîmpinarea din altar e asemănătoare cu scenele
respective de la Lavra 45, Dionisiou 46, paraclisul Sf.
Gheorghe de la Sf. Pavel-Athos 47 •
Botezul

.

În centru, în picioare pe o platformă dreptunghiulară
(cărămida „zapisului"), în mijlocul fluviului, se află Iisus.
De sub cărămidă ies capete de şerpi ce se înalţă pînă
aproape de mîinile lui Iisus. Pe malul din stînga, Ioan
Botezătorul ; deasupra lui se mai distinge cu greu u n
personaj , bust, cu coroană şi aureolă întinzînd un rotul.
Este profe�ul David, prezent uneori în scena Botezului
cu texte din Psalmi interpretate ca profeţii în legătură
cu evenimentul acesta (Ps. 2, 6 ; Ps. 1 13, 5 - 6) . S-ar ·
putea să fi existat şi alegoria Iordanului în partea infe
rioară, acolo unde s-a introdus ulterior birna de susţinere
a iconostasului. Se mai bănuie cu greu, în extremitatea
stingă j os, detaliul iconografic cu „securea la rădăcina
copacului" şi se zăresc fragmente dintr-o inscripţie ce
ar putea să fie textul evanghelic.
Aşa cum apare Ia Stăneşti, scena se leagă de repre
zentările de la Athos : catoliconul Lavrei, Dionisiou , ca
pela Sf. Gheorghe de la Sf. Pavel ; evident , nu este
vorba de identitate. Pe de altă parte, prezenţa cărămidei
„zapisului" şi a şerpilor sub picioarele lui Iisus ne în
dreaptă către pictura din Serbia în care pătrunderea
legendelor bogomilice e atestată încă din secolul al
XIV-iea. Legenda bogomilică a legămîntului lui Adam cu
45 G. Millet, A thos, pi. 1 1 9/5.
46 Ibidem, pi. 1 98/2.
47 Ibidem, pi. 188/3.

Satana 4 8 , scris pe o cărămidă ascunsă apoi pe fundul
Iordanului, e ilustrată la Gracanica 49, dar acolo Iisus
_
calcă pe o cărămidă sfărîmată în două, motiv împrumu
tat din scena A nastasis 50 (porţile iadului sfărîmate şi
aşezate în cruce) . Alt amănunt mai puţin frecvent este
prezenţa profetului David. El apare împreună cu pro
fetul Isaia în scena Botezului de la Peribleptos-Mistra
şi de la Sf. Nicolaie-Lavra ( 1560) 51 • Textul pe care-l
propune în aceste reprezentări este din Psalmul 1 13
(3) şi se referă la alegoriile Iordanului şi mării. Ambele
detalii (cărămida şi David) le întîlnim în Botezul de la
mănăstirea Poganovo, cu deosebirea că acolo David
nu e introdus în scenă, ci se află într-un medalion ală
turat 52•
SPAŢIUL NAO S ULUI
Învierea

lui Lazăr

Fără a recunoaşte o identitate, menţionăm ca ase
mănătoare sceneie de la Sf. Nicolae-Castoria ( 1 496) .
Theoskepastos-Trebizonda, Lavra, Dionisiou, paraclisul
de la Sf. Pavel, diptihul Opera del Duomo, o icoană de
la Sf. Eustatie Plakida-Athos etc. 53.
48 Em. Turdeanu, A pocryphes bogomiles et apocry
phes pseudo-bogomiles ( I I ) , în Revue de l 'Histoire des re
ligions, 1 950, oct. - dec. , p. 1 90. Mulţumesc l u i Răzvan
Theodorescu pentru semnalarea acestui articol.
49 G. Millet, Recherches, p. 1 99, fig. 1 72.
5 0 A . Grabar, La peinture . . . Bulgarie, p . 340.
5 1 G. Millet, Recherches, p. 2 1 1 ; idem, A thos, pi.
258/ 1 .
5 2 A . Grabar, op. cit . , în loc. cit.
53 G. Millet, Recherches, p . 239, fig. 208, 2 1 7, 232 ;
idem, A thos, pi. 1 24/ 1 ; 202/ 1 ; 1 87/4.
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· IntrlU'ea în

Aşa cum remarca A. Grabar 60, distribuirea aposto
lilor pe două registre începe să fie frecventă la monume n 
tele veacului a l X IV-iea : Ivanovo (Bulgaria) . S f . Nicolaie

Ierusalim

(fig . 1 6 )
Schema iconografică e asemănătoare celei din manu
scrisul Tetraevanghelului Iviron nr. 5 54 şi apoi pentru
reprezentări Urzii cu tripticul de la Triest (sec. XIV) 66
şi din nou cu scena corespunzătoare din icoana de la
Sf. Eustatie Plakida (lviron- Athos) . Unele analogii
întîlnim în catoliconul Lavrei şi la Sf. Gheorghe de la
Sf. Pavel 5 6 .

Domnesc - Argeş, Theoskepasthos - Trebizonda, An
dreaş (Macedonia sîrbească) etc . , la primitivii italieni
(Cavallini , Duccio), apoi mai tîrziu la Athos (Dionisiou ) 61 •
Dar în toate aceste reprezentări momentul ales este
acela în care apostolii îşi dezleagă sandalele. La Stă
neşti, acest detaliu lipseşte cu desăvîrşirc.
Prinderea lot Iisus

Cina cea de taină

Î ndărătul unei mese a cărei formă dreptunghiulară
sau ovală rămîne întrucîtva nedecisă, în centru e aşezat
Iisus între apostolii înşiraţi frontal. I n partea dreaptă,
I uda este „ interpolat" (termenul îi aparţine lui G. Millet) ,
întinzîndu-se peste masă, într-o poziţie neverosimilă .
Iisus î ntoarce capul spre stînga, unde se află Ioan, iar
cu mina stîngă arată către Iuda. Fundalul scenei e un
zid cu o construcţie semicirculară în centru. Deasupra
zidului apare inscripţia 4IJIE KTO

n.

COAHAâ MOHWM C'll P)l\K)I\

TâH ME nPtA4CTJ. („Cel care a întins mîna sa în < blidul

cu > sare, acela mă va vinde") .
Foarte asemănătoare este Cina de la Trapeza Lavre i 57•
Aceeaşi formă de masă, aceeaşi d ispoziţie şi gestică a
personajelor (Ioan este însă în dreapta) , aceleaşi forme
de vase. La Trapeză lipseşte fundalul arhitectonic com
plicat, iar mişcarea şi poziţia lui Iuda sînt realizate mai
firesc. Mai putem aminti şi scena de la Philotheou-Athos
( 1 540) 68 şi de la Markov Manastir din Macedonia 69
Spălal'ea pici oarelor

Fig. 39. Prinderea lui Iisus ; arcul mare de ves� spre sud.

Mai deosebită în această scenă este prezenţa, în cen
tru, deasupra capului lui I isus, a bustului unui personaj
încoronat. S-ar putea să fie David, dar pictura e atît
de deteriorată, încît o identificare certă este imposibilă.
Prezenţa lui David nu e neverosimilă. Evangheliile
citează aluziv texte din Psalmi în legătură cu episodul
prinderii lui I isus 62 .

Fig. 38. Spălarea picioarelor ; absida de sud.
G. Millet, Recherches, fig. 264.
55 Ibidem, fig. 261 , 262.
5S G. Millet, A thos, pi. 1 87/5.
67 Ibidem, pi. 145/ 1 .
68
Ibidem, pi . 9 1 / 1 .
6 8 G . Millet,
Recherc}1es, fig. 287, 292.

6'

Deşi cu un număr redus de personaj e, scena aminteşte
ca dispoziţie şi gestică a participanţilor pe aceea de l a
Poganovo 6 3 ş i unele reprezentări de l a Athos (Lavra
A. Grabar, La peinture . . . Bulgarie, p. 235.
61 G . Millet, A thos, pl. 202/3.
62 Matei, XXVI, 50 - 62 ; Ps. 40, 10 ; . Ps. 2 1 , 7 -8 ;
60

Ps. 26, 12.
ea Reproducere
în
p. 4 1 .

lzkustvo

(Sofia),

l fl67,

nr.

1,
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şi

D io n i s i o u )

G4 _

d e t eriorarea

R e g ret ăm

Cob o ! Î rtlu

p i c t u r i i pentru

dc! 1•c

cruce

mai
det a l i i l e p i tore şt i c l i n î m brădLm i ntca perso n a j el or cc

pot f i incă

băn u i te.

I i sus

Schem a compoz i ţ io n a l ă folosită, î n care capul F ecioarei

se află î ntre acela a l lui I i sus ş i acela al lui

j udctat

este c a ra c te r i st i dt

m atca ,

d e ar hierei

X I V - XVI,
tivii

itali e n i

receptivă

şi

apoi

I os i f din Ari

t i rz i i a secolelor

iconografiei

l a sugestiile ven i te de

de

l a Renaştere

Ga .

la primi

Un exemplu

occidental îl oferă d i p t i h u l nr. 2 de la Pi nacoteca d i n
Perugia

începînd
Xcnofon

. aceeaş i ,

@ CYi ,10\ftJ
( )/ 1' 7?!-�.::- 1ll)

F i g . -1 0 .

i

Protaton

(s ec .

( 1 5-14 - 1 563) ,

X V I I ) 6 7 . La Athos,

X I V ) , apoi Lavra

Dionisiou

( 1 547) 68,

( 1 535 ) ,

schema

e

D i o n i s i o u ne oferă o reprezentare aproape iden

P l i nr1crc a lui I isus
Temă

(

.

cu

t i c ă cu aceea de l a Stăneşti.

1

��

(a d o u a j u m ătate a s e c .

inspirată exclusiv d i n Evangheliile aprocrife.

_J

I isus judecat de arhierei ; arCL\l mare de
spre sud.

vest ,

Pictura foarte deteriorată ; se d i sti n g şapte pers o n aj e

:

I is u s , trei sluj itori şi trei preoţ i . I isus este al treilea d i n
sti nga . G rupul d i n dr�apta al preoţilor se

aseamănă ca

poziţie şi ges t u r i c u grupul preoţ ilor d i n scena

Primirea
arginţilor de către I uda. d i n friza Patim ilor de la Sf. Nicol ai c
Po p ă u ţ i (Botoşan i ) .

Judecata

lui Pilat
Fig.

c

4 1 . Plîngerea lui Iisus ; naos, absida de nord.

Scena c u prinde şase personaj e . A l doi lea d i n stînga
I isus, î n profil către dreapta, u n de este aşezat P i lat,

căruia un sluj itor î'i toarnă apă pe m î i n i . Între I is u s ş i
Pilat , s î n t s i l uetele a doi preoţi cu capu l

acoperit. Îndă-

rătul

în

tron u l u i ,

un

personaj

se apleacă

dreapta

lui•

Pilat şopti n d u - i la ureche. A rhite"cturile complicate d i n
fundal v o r să s u gereze palat u l Pretor i u l u i .
N u a m găsit analogii

apropiate

pentru

compoziţia

descrisă. Pc o schemă inversă şi c u o d istrib u ţ i e a perso

Îm:ă o dat ă · caracterele iconografice ne

apropie de

reprezentările tîrzii ale temei, aşa cum apar fa

Lavra,

d i te cu'-'.picturi italieneşti mai vechi (de .exem p l u

Tri p t i 

.Molivoklissia .

( 1 536) şi, mai ales, la Dionisiou 6 9, şi înru

c u l de ia Triest - se� ;. .

XIV)

Desigur, n ic i - cea

70 .

ap_ropiată redactare . (Dionisiou)

nu e

mai

identică c u scena

de l a Stăneşti.

najelor întrucîtva asemănătoare sînt construite compo
ziţiile de la Lavra şi de la Cutlumus 6 ° .

t 4 G . M i llet, A thos, p i . 1 26/2, 200/ 1 .
G.; I b idem, p i . 1 27/3, 1 62/2, 72/2 .

66

G.

M illet ,

G 7 Ibidem,

GB G.

p.

M i llet,

Recherches,
48 1 .

A thos,

pi.

fi g .

27/ 2 ,

5 1 4, 5 1 6.
1 28/2,

I bidem, p i . 1 27 / 4 , 1 54/2, 1 99/2 .
70 G . M i l let, .Recherches, f i g . 562 .

GD
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1 77/2, 200/2.

Femeile ln mormiut

!\ ( �
/ -.._,_

Fig. 42. Femeile la morniint ; naos, absida de nord.
Pictura e degradată în special în partea de jos, fapt
care nu ne îngăduie să afirmăm cu certitudine dacă scena
reprezenta o singură femeie la mormint sau două. Dacă
într-adevăr s-a zugrăvit o singură miroforă, faptul e

Fig. 43.

�A nastasis ; naos, absida de nord.

la capela Sf. Ioan Teologul ( 1 522) 74 de la mănăstirea
Mavriotissa-Castoria, la Peribleptos-Mistra ( 1 340) 75, la
Protaton ş i Xenofon l a Athos 76.

neobişnu it , de obicei ilustrîndu-se textele din Evangheliile
sinoptice. Doar Ioan (XX, 1 , 1 1 ) vorbeşte de o singură
femeie la mormînt. De altfel, şi prezenţa celor doi

Înălţarea

·

îngeri pare· să se lege de textul lui Ioan (XX, l2) . Sus,
între aripile desfăcute ale îngerului, e zugrăvit un text
pe trei rînduri, probabil un verset evanghelic, din păcate
foarte degradat. Particularităţile amintite nu folătură
însă asemănarea iconografică cu monumente ca Sf.
Nicolaie-Castoria ( 1 486) 71 , · iar la Athos : Lavra, Moli
voklissia, Dionisiou şi Dochiariou 72.

Anastasis
O schemă iconografică asemănătoare întîlnim la
Meteore în biserica Sf. Nicolaie Anapavsa ( 1 527 )'73,

71 Ibidem , p. 532, fig. 577.
72 G. M illet, A thos, pi.

73 Cf. Constantin D .

1 27/2, 1 54/2, 1 99/2, 230/ 1 .
Kalokyris, A thos, Themes of

A rchaeology and A rt (On the occasion of the 1 000-th anni
versary 963- 1 963) , Atena, 1963 (text grec, rezumat
englez), pi. 9/A .

Schemă frecvent întîlnită în pictura secolelor X I V XVI. O analogie mai strînsă la paraclisul Sf. Gheorghe
de la Sf. Pavel-Athos şi, de asemenea, compoziţia de la
Xenofon 77•
Pogorirea

Sî. Duh

Apostolii sînt aşezaţi pe o bancă semicirculară, î n
două grupuri egale. Podiumul pe care î ş i sprijină picioa
rele formează, în partea de jos a scenei, o arcadă polilo74 N . Moutsopoulos, The 1\ilonastery of the Virgin
lVlary Mav·riotissa at Castor·i a, Atena, 1 967 (cu rezumat

englez) .
75 G .. Mi llet, Monuments de Mistra, Paris, 1 9 1 0 , pi.
1 16/3.
76 G. Millet, A thos, pi . 5/ 1 , 1 73/3.
77 Ibidem, pi. 1 88/2, 1 69/4 .
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Fig. 44. !nălţarea ; naos, absida de noră.
bată sub care se adăposteşte alegoria Cosmosului 78. Dea
supra zidului fundal inscripţia ci.w1cTBl1 cT'ro A(8)X4 .
I coana împărătească cu Pantocratorul înconjurat de săr
bători de la Sf. Eustatie Plakida-Athos, publicată de
Kondakov 79, cuprinde o Pogorîre de acelaşi tip, cu o
arcadă polilobată deasupra· Cosmosului.
Naşterea

Fecioarei

Fig. 4 5 . Intrarea Fecioarei în templu ; naos, peretele
de vest.
Adormirea l\laicli Domnului

Scena cuprinde numai elementele iconografice esen
ţiale, existente în sursele apocrife ale imaginii 84. Redac-

Analogii mai strînse la Panaghia i Kumpelidiki
Castoria 80 (sec. XV X V I ) şi aceea de la Trapeza Lavrei81.
-

Intrarea Fecioarei

în temp l u

Amănuntele sînt conforme cu textul Protoevangheliei
· ,... Lavra pe o schemă
inversată şi ceva mai multe la -'- t:nofon 83•

lui Iacob 82• Oarecare asemănări

78 În legătură cu această alegorie, a se vedea A. Gra
bar, L' art religieux et l' empire byzantin a l' epoque des
Macedoniens, în L ' A rt de la fin de l'A ntiquite, I , p. 1 6 1 1 63, şi, în aceeaşi culegere, voi. I I , Sur les sou·rces des
peintres byzantines des XIII• et X I V• siecles, p. 867.
79 N. P. Kondakov, Pamiatniki hristianskogo iskusstva
na Afone, p. 1 38, fig. 55.
80 S. Pelekanidis, Kastoria, pi. 1 1 6/B.
81 G. M illet, A thos, pi. 1 40/2 (schema inversă).
82 Emile de Strycker, La forme la plus ancienne d u
Protevangile d e ] acques (Papyrus Bod mer 5 ) , Societe
des Bollandistes, Bruxelles, 1 96 1 , p. 97.
83 G. Millet, A thos, pi. 1 30/2 şi 1 83/ 1 .

Fig. 46. A dormirea Fecioarei ; naos, peretele de vest.
84 L. Wratislaw-Mitrovi c şi N. Okunev, La Dormi
tion de la Sainte Vierge dans la peinture medievale ortho
doxe, în Byzantinoslavica, I I I ( 1 93 1 ) , nr. 1 , p. 1 34 - 1 80.
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tări înrudite la Peribleptos-Mistra 86, Sf. Petru şi Pavel
Tîrnovo şi Orlica (Bulgaria) 88•

Pe latura de sud, sf. Varvara, cT44 G4PR4P4 (fig. 1 7) ,

străj uieşte intrarea. La sud, sf. Marina, CT44 M<I PHHd
în
plină acţiune, ridică mina dreaptă pentru a lovi cu cio
cănelul diavolul pc care-l ţinc de păr 93•
,

ARC U L D U B LOU DE VEST
PRONAOS

La partea superioară, pe intrados, trei busturi de
martiri în medalioane : la cheie sf. Eustratie, la sud sf.
Evghenie şi la nord, probabil, sf. Auxentie. Cei trei sînt
grupaţi de erminii 87 împreună cu sf. Oreste şi sf. Mardarie,
sub denumirea de Sfinţii cinci mucenici. Pe căderile arcu
lui, doi sfinţi tineri, cel de la sud poartă inscripţia „ Io
rest", deci cel de la nord ar putea fi Mardarie. Sub ei,
la sud, sf. Cozma din Majuma, iar la nord un melod ne
identificat. Prezenţa melozilor în acest loc, în dreptul
scenelor din Viaţa Fecioarei de pe peretele de vest, e
deplin justificată.
Pe rotulul sf. Cozma Tvoriţi citim următoarele 88 :
npinlc

AN.llJPI H4

6(0)1KECT1'BHI CA4BORI,

c [an\]llJEH44

H

Arhanghelii

Erminiile specifică textele pe care Mihail 94 şi Gavril 95
trebuie să le expună pe rotuluri. Î n cazul nostru, ele sînt
cu desăvîrşire şterse. Î n dreapta uşii către naos, arhan
ghelul Gavril, îmbrăcat în dalmatică şi încins cu lorosul,
înscrie numele celor ce intră î n biserică pe u n rotul. I ntr-o
atitudine plină de elan războinic, arhanghelul Mihail,
în stînga uşii, ridică o sabie. Remarcabil în această repre
zentare (fig. 23) este capul arhanghelului, individualizat
şi expresiv.

CA4BH44

>.[t]ao„.

I n registrul inferior, la sud, sf. Iacob Persul, iar la
nord u n martir neidentificat.
Partea vestică a arcului dubl ou şi a pilaştrilor nu mai
păstrează din decoraţie decît pe sf. Lavri pe pilastrul
de la sud, iar deasupra lui un alt martir în tunică lungă ;
pe pilastrul nord o sfîntă ( ? )

GLAF U L U�Il D I NTRE PRONAOS Ş I NAOS
llina lui Dumnezeu cu sufletele

credi ncioşilor

Imagine destinată în mod special intrărilor. Exemple
mai vechi : Kahrie Djami 89, sf. Climent-Ohrida, sf. Apos
toli - Salonic 80, Manasjia 81• Sursa se află în pasaj ul
biblic : „ Sufletele drepţilor sînt în mina lui Dumnezeu
şi chinul nu se va atinge de ele" (lnţelepciunea lui Solo
mon, I I I , I ) . La Stăneşti, Mina lui Dumnezeu iese
dintr-un segment de lumină ţinînd în căuşul palmei mai
multe suflete înfăşate în giulgiu. De o parte şi de alta a
Mîinii inscripţia 82 : nP[4)BA!HHX' Alicii PN.K4X' G(o)IKIH4.
80 Ibidem, pi. XVI .
88 A s e vedea At. Bojkov, Sur les relations mutuelles
entre l'art bulgare et l'art roumain aux XI V"-X VIJ•
siecles, în Izvestia za izobrazitelnîi izkustva, VII ( 1 964 ) ,
p. 7 6 - 77, fig. 28 - 29.
87 V. Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină,
p. 229, 336. A se vedea şi Gherasim Tiipuş, Dicţionar
aghiografic . . . , p. 276, 277.
88 „ Împodobită cu slavă dumnezeiască, sfîntă şi slă
vită Fecioară" .
8 9 G. Babic, Les chapelles annexes, p . 1 7 1 , 172.
e o A. Xangopoulos,
Thessalonique et la peinture ma
cedonienne, Atena, 1955, p. 52.
01
Ibidem, pi. 18/2.
82 „Ale drepţilor suflete în mina Domnului". ln ace
laşi loc (uşa spre naos) se află Mina cu suflete şi la Mol
doviţa, Arbore, Dobrovăţ etc.
•

Imnul de Crăciun

Este o reprezentare iconografică complexă derivată
dintr-un imn liturgic compus în cinstea naşterii lui Iisus,
ce se cîntă în noaptea de 25 decembrie 98 , dar şi în ziua
de 26 decembrie, întrucît el preamăreşte şi pe Fecioară,
şi prin extindere a căpătat în iconografie şi denumirea
de „ Sobor Bogorodiţi" 97 • Analiza lui G. Millet 98 derivă
nucleul iconografic din contopirea elementelor prezente
în temele Naşterii şi Închinării magilor. Sugestiile lui
A. Grabar oo sînt interesante în problema genezei icono
grafice.
Pe peretele de est al pronaosului, (fig . 48 b ) , dea
supra inscripţiei ctitorilor, imaginea centrală a Imnului,
Fecioara cu pruncul tronînd, îndeplineşte şi dubla funcţie
9 1 L. Reau, Iconographie de l' art chretien, t. III, 1 ,
Iconographie des saints ( A - Pl , Paris, 1958, p . 1 69 1 75 ; Gherasim Timuş, Dicţionar aghiografic, p . 545.
oi
V. Grecu, Cărţi de pictură bisericească bizantină,
p. 297.
8 6 Ibidem, p. 300.
98 „Ce vom aduce Ţie Hristoase, că te-ai arătat pe
pămînt ca un om pentru noi ? Fiecare din făpturile cele
făcute de tine mulţumită îţi aduce Ţie : îngerii - lauda ;
cerurile - steaua ; magii - darurile ; păstorii - mira
rea ; pămîntul - peştera ; pustiul - ieslea ; iar noi
(oamenii) pe Maica Fecioară" .
9 7 A s e vedea. E. Georgievskij-Druzinin, Les fresques
du monastere de Thirapont, în L' A rt byzantin chez les
Slaves , Premier recueil Uspenskij, II/ I , Paris, 1930, p .
1 2 1 - 1 34 ; Nathalie Sheffer, Religious chants and the
Russian icons, în Gazette des Beaux A rts, 1 945, martie,
p. 1 29 - 142 ; Konrad Onasch, Ikonen, Berlin, 1 96 1 ,
p. 36 1 , 374 - 375 ; A . Xyngopoulos, Thessalonique et
la peinture macidonienne, p. 50 ; idem, A u sujet d'une
fresque de l'eglise Saint Clement a Ohrid, în Zbornik radova
vizantolojkog instituta, 1963, p. 306, fig. 7, 1 7 .
ee
G. Millet, Recherches, p . 1 63 - 167 .
9 9 A. Grabar, Iconographie d e l a Parousie, în L ' .4. rt
de la fin de l' A ntiquite, voi. I, p . 576.
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SUD

Fig.

47

Imnul

a.

A catist, strofele 1 - 3 , 8 - 1 0 , 1 7 - 1 9 ; pronaos.

peretele de sud.
Fig. 47 b." Imnul A catist, strofele 7, 1 1 - 1 3 , 20 - 22 ; pronaos .
peretele de vest.
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Fig.( 48 a. Imnul A catist, strofele 4 - 6, 1 4 - 1 6, 23 - 24 şi Căinţa
lui David ; pronaos, peretele de nord.
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Fig. 48

b. Imnul de Crăciun ; pronaos, peretele de est.
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de icoană referitoare la hram (Întruparea)1°0. În j urul nişei,
peretele e împărţit în trei registre. În cel superior abia se
mai pot desluşi cite doi îngeri prosternaţi către centru.
în registrul mijlociu , în dreapta nişei, patru personaje :
alegoria Deşertului cu ieslea şi trei bărbaţi care par
să fie magii judecind după caseta pe care o oferă primul
<lin grup. La acelaşi nivel, la nord, o compoziţie analogă
cu alegoria Pămîntului - o femeie oferind o grotă în
minia.tură - şi trei bărbaţi, desigur păstorii. I nscrip
ţiile lămuritoare sînt ilizibile. Registrul inferior este rezer
vat „corului" celor ce intonează i mnul : la nord, ierarhi
bătrini, împăraţi şi împărătese, la sud călugări, tineri
laici şi cîteva femei drapate în maforion. Textul imnului
este scris deasupra capetelor lor. Semnalăm analogia evi
dentă în distribuţie cu I mnul de Crăciun de la Trapeza
Hilandar 101 , monument pictat la o dată ulterioară ( 1 62 1 )
bisericii vîlcene. Oarecare asemănări ş i în fresca cu acelaşi
subiect de la Dokiariou ( 1568) 102 . Asemănări în detalii
constatăm la Sf. Climent-Ohrida 10 3 : maiestatea severă in
atitudinea Fecioarei şi aceeaşi grupare a categoriilor de
personaje.
Imnul

fiecare printr-o scenă l o t . În pronaosu l Stăneştilor, s e 
nele se desfăşoară în trei registre pe bolta semicilindrică
longitudinală şi pe pereţii de sud, de vest şi de nord (fig.
47 a, b, şi 48 a). Inscripţiile din cuprinsul scenelor sînt
greu lizibile, clar ele reprezintă începutul fiecărei strofe
a Acatistului, cu excepţia Condac-u l u i 1 .
Strofa 1 (Icos 1 ) .

Analogii : Dokiariou ( 1 568) şi ,
Hilandar ( 1 62 1 ) 1os .

mai ales, Trapeza

Strofa 2 (Condac 2) .

Acatist

Cîntarc liturgică în cinstea Fecioarei şi a Miraculoase
întrupări, imnul se compune din 24 de strofe, ilustrate

Fig. 50 Imnul A catist, strofa 2 ; pronaos, boltă,
spre sud.
.

Analogii : unele asemănări la Decani ; cea mai apro
piată la Trapeza Hilandar 1os .
10 4

Fig. 49. Imnul A catist, strofa
1 00 Ibidem,

1 ;

pronaos, boltă, spre sud.

p. 5 72 - 573.

G. Millet, A thos, pi. 1 04/3.
10 2 Ibidem, pi. 250/ l .

101

10 3

Cf. reproducere la Dimitar Cornakov, Saint

ment a Ohrid, Belgrad, 1967, fig. 12, 13.

Cle

A se vedea O. Tafrali , Iconografia Imnului A ca
în
B.C.M.I., V I I ( 1 9 1 4 ) , p. 49 - 84 ; 126- 1 40 ;
tist,
153- 173 ; J . Myslivec, Ikonografie A katistu Panny Marie,
i n Seminarium I<ondakovianum, Praga, V ( 1932), p.
97 - 103.
Menţionăm aici că nu putem face trimiteri la toate
scenele pe care le cităm pentru comparaţi i şi analogii,
deoarece ar insemna să încărcăm excesiv aparatul critic
şi, pe de altă parte, în u nele cazuri , ne-am folosit de
note personale, luate la faţa locului, sau de fotografii
inedite. Pentru referiri la Serbia, a se vedea VI. Petkovic,
La Peinture serbe aiţ Moyen-Age, I , Belgrad, 1 930.
105 G . Millet, A thos, pi. 236, 99/ 1 .
100 Ibidem,
p . 99/ 1 .
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·

trofa 3 ( I cos 2)

Fia
„. 5l

Analogii

.
Imnul A catist, strofa 3 . pronaos, boltă,
spre sud.
•

.

.
·

D ecani
•

•

coz1a
.

şi

T rapeza

Hiland� "'·

Strofa 4 1os (Condac 3)

Fig.

--- _-.......:.

54 Imnid A catist. strofa
•

spre nord.

n •.

pronaos,

boltă .

u1 .
Analogii . cea m a1· asemănătoare Trapeza H ilandar
"
·

110
111

'

.
Ibidem p 1 . 1 55/ l , 99/
Ibidem, pi. 1 00f3.
3·
'
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trofa 9 ( !cos 5 ) .

trofa 7 (!cos 4 ) .

strofa 7 pronaos , t impanu l
,
Fig. 55. I mnu l A cat•st,
peretel ui de Yest.
,·

Erminia recomand ă zugrăvirea a „toate cele ale
2
naşteri i l u i Hristos, afară de magii" u . La Stăneşt i ,
n u este respectată .
restrictia
.
.
Protaton- Ath os ll 3 ,
Analogi i : Suceviţa (exterior) ;
.
·
· 114 .
mai ales în detaliul gestului tandru al F ec1oare1
Sfrofa 8 (Condac

5)

-

Fig.

57.-

I m n u l A catist, strofa 9 ; pronaos, peretele de sud.

Analogi i : Trapeza Hilandar 11 7 .

Strofa

10 (Condac G) .
-

-

-,;J__� #
�t(!
.......,

Fig.

58.

:

Imnul A catist, strofa 1 0 ; pronaos, perete)e de sud.

Analogii : Trapeza Hilandar 118 .
Strofa 1 1 ( I co s G) .

Fig. 5G. Imnul A catist, strofa

8 ; pronaos, peretele de sud .

S-ar părea că îngerul călare din mijlocul
ţiei este un element predilect iconografiei
Analogi i : Trapeza HiJandar 116 •

11 2 V. Grecu , Cărţi de p ictu1·ă

p. 2 I G.
na G.

compozi
sîrbeşti 115•

bisei•icească bizantină,

M i llet, A thos, p i . 1 0/2.
11 4 în gestul Fecioare i , 1i11et vede o influenţă

mitivi lor itali en i , pătrunsă în arta bizant ină :

a pri
G. Millet,

Reche1•chcs, p. 1 1 1 , 1 1 2, fig. 53, 54. Acelaşi amănu nt la
Brontochion - l\ l istra, cf. G. :M illet, 1\fonuments de J\llislra
(albu m ) , pi. 95/8.
m

Îl întîlnim la Deeani şi Markov.

110 G. Millet, A thos, pi. 1 00/2.

--- ---- ------ - · -- ---

Fig. 59. Imn ul A catist, strofo. 1 1 ; pronaos, peretele de vest.
ns Ibidem,
m

Ibidem, p i . 1 00/ 1 .
pi. 1 02/2.
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� �:

.
.
Analogii . a a tele sîrbeşti de la D ecam, MateJ· c '
.
.
e �aş1 formulă cu I1s "' d"' în •pate
Markov pre int
de Iosif. Cu acest d 'tarm in minu• ' T rapeza Hil andar 119
.
�to şi do data aceasta cel ma1 asemanător monumont.

�

Strofa 7 4 (C ondac

8) .

•

S"ofo 1 2 (Condac 7 ) .

Fi" g .

Fig.

60. Imnul A catist, strofa 1 2 '. pronaos, peretele

A catist ' stro fa

62. Imnul

de nord.

1 4 . pronaos, peretele
•

Analogii : cea mai apropiată la Trapeza

Lavrei 122

de vest.

.
. Trapeza Lavrei ş .1 Trapeza Hilandar
120..
�
Analo!l"ii
se află m braţele lui S'.meon.
'
cu deosebirea că acolo I isus
·

Strofa 15 ( Icos

8) .

•

Strofa 1J (I cos 7) .

Fig.

61.

Imnu!

.
A catist, strofa 13 . pronaos peretele
de vest.
•

·

.
Adorarea 1 Ul Hristos în ipostaza d e creator
A
. nalogii . aceeaşi· structură I a Trapeza Lavre·1• D okia121
nou şi Trapeza H 1landar
'
·

·

·

·

119 Ibidem

pi. 1 00/3 .
.
lb�dem , pi. 1 19/5 . 1 0 1 /3.
1
i2 Ibidem , pi. 1 4 7/ ll 236, 1 02/ 1 .
,

120

•

Fig.

63. Imnul

A catist ' stro fa

de nord.

1 5 ; pronaos, peretele

Strofa exaltă cele două na turi ale 1ui Iisus.
.
.
Analog1· 1· . rep r�zentările atho ni te prezmtă o compore, totuşi Trapeza L avrei 1 23 poate
o
ziţie în do ă reaist
. .
fl invocată ca aoalog1· e .

�

122 lb·idem , pi. 1 47/ 1 .
i2 1
Ib i.dem, �1 . 147/ 1 .
.241
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Strofa

16

Strofa 1 7 ( Icos 9) (fig. 65

(Condac 9) .

bis) .

Fig. 6-L Imnul A cati st , strofa 1 6 ; pronaos, peretele de nord.
Analogii : Trapeza Lavrei, Dokiariou
Hilandar 12 4 , de asemenea SnagoY.
I24

I bide m ,

pi.

1 4 7/2, 236/ 1 ,

Fig. 65 bis.

1 03,' 2 .

Imnul A catist,

şi

Trapeza

Fig.

6 5 . Irn11ul A catist,

strofa

17 ;

pronaos, peretele de sud

Strofa vrea să exprime dispreţul teologilor creştini faţă
de raţionalismul filozofiei antice, impermeabil la miraculos.

strofa 1 7 ; pronaos, peretele de sud (clişeu
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N.

Ionescu).

Ana1ogii : Trapeza Lavrei şi :bokiariou 125, Suceviţa
(exterior) .

Strofa 1 8 (Con dac 1 0) .

denumitea de Cortul M a·l cii 1.Jomnului, ta Markov Us,
fundalul scenei este un cort, iar în alte cazuri atitudinea
Fecioarei sugerează tema cunoscută în iconografia occi
d entală sub denumirea de La Vie1•ge au manteau (vezi
şi strofa 24).

Strofa 2 0 (Condao 1 1) .

Fig.

66. Imnul A catist, strofa 1 8 ; pronaos, peretele
de sud .

Anaiogii : tip de compoziţie adaptat din iconografia
Anastasistilui întilnit şi la Trapeza Lavrei, Dokiariou,
Trapeza Hilandar 126.

Fig.

68. Imnul A catist, strofa 20 ; pronaos, peretele
de vest .

Analogii : aceeaşi schemă ca la
Dokiariou şi Trapeza H ilandar i29•

Strofa 19 (Icos 1 O) .

Trapeza

Lavrei,

Strofa 21 (Icos 1 1) .

Fig.

67. Imnul A catist, strofa 1 9 ; pronaos, peretele
de sud.

Fig.
Tema strofei este Fecioara ocrotitoare.
Analogii : Dokiariou şi Trapeza Hilandar 121.
S-ar putea ca una din variantele iconografice ale
acestei strofe să stea la originea temei cunoscute sub
12s Ibidem, pi.
126 Ibidem, pi .
127 Ibidem, pi.

1 47/2, 236/2.
147/2, 236/2, 102/3.
236/2, 1 03/3.

69. Imnitl A catist, strofa 2 1 ; pronaos, peretele
de vest.

„Lumina" de care se vorbeşte în această strofă este
Iisus, iar „făclia" însăşi Fecioara.
128 VI. Petkovic, La pe·i nture serbe au Moyen-Age,
I, Belgrad, 1 930, pi. 1 45/b - l .
129 G . Millet, A thos, pi. 1 47/2, 24 1 / 1 , 1 03/3.

243
https://biblioteca-digitala.ro

Analogii : sch e m ă
Dokiariou 130 .

i d e n t i că

cn Trapeza Lavrei

�i

Sfrofa 22 (Condac 1 2) .

Strofa 24 (Condac 1 3) . („O Maică prealăudată < . . . > ,
primind acest dar acum, izbăveşte de toată ispita şi scoate
din muncă ceea ce va să fie pe toţi ce-ţi cîntă ţie . . . ")
Am transcris strofa aproape în întregime pentru că
este ep i l ogu l A catistului ş i pentru că pune în evidenţă
rol ul de interccsoare al Fecioarei.

„

Fig. 70. Imnul A catist, strofa 22 ; pronaos, peretele
de vest.
Scenă inspirat\ de legendele apocrife de influenţă
bogomilică 131 . Analogii : Trapeza Lavrei, Dokiariou 1 32 ,
Suceviţa.
Strofa 23 (Icos 1 2 ) .

Fig. 72. Imnul A catist, strofa 24 ; pronaos, peretele
de nord,
Analogii : un singur monument - din cele pentru
care am avut material ilustrativ - oferă o analogie
strînsă cu această scenă : Suceviţa. Acolo întîlnim ceea ce
este deosebit în iconografia de la Stăneşti : cortul, ele
ment care ni se pare important şi caracteristic pentru tema
ce va avea o largă circulaţie în Muntenia în secolele XVII 
-XVIII
Cortul Maicii Domnului. Suceviţa este monu
mentul moldovenesc care prezintă o iconografie mai deo
sebită în raport cu celelalte biserici din Moldova134, apro
piindu-se de iconografia athonită şi astfel_ pe alocuri şi de
aceea de la Stăneşti. S-a relevat de către alţi cercetători135
faptul că la Suceviţa s-a introdus şi o altă temă proprie
iconografiei sîrbo-athonite şi munteneşti : Cortul mărturiei.
Tabernacolul sau Co-rtul mărturiei, aşa cum a arătat
N. Beljaev 1 36 , este unul din simbolurile Fecioarei. Făcînd
-

Fig. 7 1 . Imnul A catist, strofa 23 ; pronaos, peretele
de nord.
Analogii : Decani, Trapeza Lavrei 1 33.
1 30 Ibidem, pi. 1 47/2, 236/ 1 .
1 31 Pau l Henri, Les eglises de la Moldavie du Nord,

des origines a la fin du X VI• siecle, text, Paris, 1 930,
p. 246 ; idem, Folklore et iconographie religieuse . . în Me
langes (Bibliotheque de l'Institut Franc;ais de Hautes
Etudes en Roumanie), Bucureşti, I ( 1 927) , p. 62 - 67 .
1 32 G . Millet, A thos, pi. 1 47/2, 236/ 1 .
1 33 Ibidem, pl. 1 47/2 .
„

134 Pentru analiza Acatistelor din Moldova, a se vedea
Paul Henri , Quelques notes sur la representation de l'Hymne
A kathiste, dans la peinture murale exterieure de Bukovine,
în Melanges (Bibliotheque de !'Institut Frans;ais de Hautes

Etudes en Roumanie), I I ( 1928) , p. 33 - 49.
135 I. D. Ştefănescu, Nouvelles recherches, p. 97.
1 36 N. Beljaev, Le Tabernacle du Temoignage " dans
la peinture balkanique du X I V• siecle, în L 'A rt byzantin
cl1ez les Slaves, Premier recueil- Uspenskij . I I/2. Paris,
1930, p. 3 1 5 - 324 .
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„

legătura cu epitetele Fecioarei din Acatist, acest autor se
mira că în ilustraţiile cunoscute de el ale imnului nu întil
nise o reprezentare mai explicită a acestui simboI 137•
Iată că Stăneştii şi Suceviţa confirmă această bănuială,
căci este evident că prezenţa cortului în ilustraţia ultimei
strofe nu e întîmplătoare, ci se leagă de echivalenţa pe
plan simbolic a termenilor cort - biserică - Fecioara.
Cu alte cuvinte, sensul reprezentării este legat de
ocrotirea credincioşilor la adăpostul bisericii, ca insti
tuţie şi ca simbol marial, mîntuirea lor fiind dobîndită
prin intercesiunea Fecioarei. Paul Henry observase înru
direa imaginii de la Suceviţa cu tema La Vierge au manteau
şi o socotea unică în spaţiul român�sc şi chiar oriental
creştin 138•
Ni se pare importantă apariţia la Stăneşti a unei teme
care ulterior va intra de sine stătătoare în repertoriul
iconografic muntenesc.
La Athos se preferă la această strofă o adorare a
Fecioarei cu pruncul 139 pe o schemă compoziţională ase
mănătoare, dar fără cort.

Î n legătură cu A catistul s-a scris 140 o literatură imensă.
Punctul de vedere mai nou şi bine documentat îl aflăm
la istoricul muzicii bizantine Egon Wellesz 141• La conclu
ziile sale ne-am raliat şi noi în cadrul unei comunicări
referitoare la semnificaţia A catistului în decorul pronao
sului bisericii din Stăneşti 142 şi nu vom mai reveni aici.
Î ntr-un articol mai recent, A. Grabar 143, ocupîndu-se de
reprezentările primei Parusii (ale Î ntrupării), se
opreşte pe larg la semnificaţia ilustrării Imnurilor
A catist şi de Crăciun, pe care le consideră printre realiIbidem, p. 323 în notă.
P. Henri, Quelques notes sur la representation de
l'Hymne A kathiste . . . , p. 42 ; idem, Les eglises de la Mol
davie du Nord . . . , p. 275. Amintim că reprezentarea de
la Suceviţa este de la sfîrşitul secolului al XVI-iea, deci
mai tîrzie decît aceea de la Stăneşti. A se vedea şi M. A.
Musicescu şi M. Berza, Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti,
1958, p. 88.
139 G. Millet, A thos, pi.
1 47 /2, 1 03/4 (Trapeza Lavrei
şi Hilandar) .
140 Pentru bibliografia mai veche, a se vedea articolul
citat al lui Tafrali în B.C.M.I., VII ( 1 9 1 4) ; de asemenea,
articolul citat al lui P.Henri, Quelques notes . . . , articolul
lui A. Chadzinikolau, A kathistos Hymnos, în Reallexicon
zur Byzantinischen Kunst, Band I, Stuttgart, 1966, p.
94 - 95.
m E. Wellesz, The „A kathistos" , a study in byzantine
hymnography, în The Dumbarton Oaks Papers, I X - X
( 1 956) , p . 1 4 3 - 174. Mai recent este atricolul lui V . Gru
mel, Homelie de Saint Germain sur la delivrance de Cons
tantinople, în Revue des etudes byzantines, XVI ( 1 958),
p. 183- 205 şi p. 279 - 280 (recenzie), în care se aduc
lămuriri suplimentare asupra legăturii dintre imn şi
sărbătorirea ridicării asediului Constantinopolului şi se
fac unele critici opiniei lui E. Wellesz.
1'2 C. Dumitrescu, A numite aspecte . . .
1 4 3 A . Grabar, L'Iconographie de la Parousie, în L'Art
de la fin de l'A ntiquite, I, p. 569 - 582, în special ultimele
pagini.

zările cele mai însemnate în acest sens. Fără a cunoaşte
la data respectivă concluziile lui Grabar, la aceeaşi
interpretare ajunsesem şi noi în comunicarea amintită,
pornind de la ideea că imnurile ilustrează hramul
bisericii Stăneşti - Î ntruparea.
Aşa cum s-a putut vedea din analogiile pe care le-am
citat , iconografia de la Stăneşti vădeşte strînse înrudiri cu
A catistele zugrăvite la Athos. Ciudat este însă faptul că, în
vreme ce primele 1 2 strofe seamănă izbitor cu omonimele
lor de la Trapeza Hilandar, ultimele 1 2 sînt mai aproape
de Trapeza Lavrei şi de Dochiariou. Imnul de la Stăneşti
nu seamănă cu cel de la Cozia şi nici cu cele de secol XVI
de la Snagov şi Tismana nu e identic, chiar dacă prezintă
unele puncte comune. Constatăm, în schimb, oarecare
analogii între Cozia, Snagov şi Tismana. Acest fapt scoate
o dată mai mult iconografia de la Stăneşti din cadrul
unei filiaţii locale, îndemnîndu-ne să-i căutăm originile
undeva, în sudul Balcanilor - Macedonia 144, Meteore,
Athos - , unde o sinteză a iconografiei de tip sîrbesc şi de
tip greco-cretan e firesc să fi avut loc. La aproape un secol
distanţă, 1 62 1 , călugărul sîrb George Mitrofanovici, care
pictează Trapeza Hilandar, foloseşte aceeaşi iconografie cu
pictorul de la Stăneşti pentru primele 12 strofe - tocmai
cele cu elemente sîrbeşti - , adoptînd şi în rest formule
care se îndepărtează de Trapeza Lavrei şi Dochiariou.
Mitrofanovici lucrează. 140 într-o perioadă ulterioară resta
bilirii Patriarhatului de la Pec ( 1 557) 146, eveniment care a
însemnat o reînviere a tradiţiilor sirbeşti în pictură, ce
coincidea cu o perioadă de decadenţă a tradiţiei pictorilor
cretani la Athos. Aceasta explică, poate, şi preferinţele
sale iconografice, ştiut fiind că Hilandarul era de secole un
centru de cultură sîrbă.
Consideraţiile de mai sus se aplică în aceeaşi măsură şi
iconografiei Imnului de Crăciun.

1 37

1 38

Căinta lui David

După ultima strofă a Imnului A catist, în acelaşi
registru, în spaţiul rămas pe peretele de nord pînă l a
colţul d e est, e zugrăvită scena cunoscută sub numele d e
Căinţa lui David. Ea s e referă la un pasaj din Vechiul
testament, din cartea a doua a Regilor (7 - 1 3) . David ,
păcătuind cu Bethsabeea, pune să fie ucis soţul acesteia,
Urie Heteul. Dacă păcatul de adulter se putea trece cu
vederea, omorul era un păcat mult mai grav şi treb uia
1" Foarte multe analogii iconografice
cu A catistul
de la Peribleptos (Sf. Clement) , Ohrida, vezi Cvetan
Grozdanov, Illustration des Hymnes de l'A cathiste de la
Vierge a l'eglise de la Sainte Vierge Peribleptos a Ohrid
< 1 365 > , în Zbornic Svetozara Radojcica, Belgrad, 1969 ,
p. 39 - 52 , 1 2 fig. + 1 schemă iconografică, rezumat
francez p. 53 - 54.
U & Sv. Radojcic, Monuments artistiques a Chilandari,
în Zbornik Radova vizantolojkog instituta, III ( 1955),
(p. 1 63 - 1 93), p . 1 93 .
ue
Sreten Petkovic, Zidno slicarstvo n a podruciju
Peche Patrijar§ije. 1557 - 1 6 14, Novi Sad, 1965, p. 223,
227.
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Fig. 73. Căinţa lui David ; pronaos, peretele de nord.
pedepsit. David fi i nd rege, numai un proroc putea să aibă
curaj ul de a - i denunţa fapta ; astfel, prorocul Nathan îl
ameninţă cu pedeapsa divină. Recunoscîndu-şi greşala,
Da\·id va fi mai puţin aspru pedepsit : în locul morţii sale
va fi pedepsit prin moartea copilului său nou-născut.
Acesta este subiectul scenei ; vom vedea care este înţe
l esul ei. .
Deasupra scenei se . mai poate citi inscripţia noKdHdHîE
;1,a
(Pocăinţa lui David). O altă inscripţie, care nu mai
poate fi descifrată, se întrevede pe cîteva rînduri în spaţiul
dintre David şi îngeri.
Analogii : Materialul ilustrativ pentru comparaţii cu
picturi avînd acest subiect e destul de redus. Cunoaştem
existenţa scenei în proscomidia de la Sf. Apostoli - Pec
(sec. X I I I )147. Aceea de la etajul narthexului Sf. Sofia Ohrida (sec. X I V ) 148 e de un tip complex în care apar, ca
la Stăneşti, David , Nathan, îngerul cu sabia, îngerul pro
tector - personificare a Căinţei (Metanoia) - şi încă u n
personaj tînăr. Dispoziţia e alta decît aceea d e l a Stăneşti .
La noi în ţară, în biserica Sf. Gheorghe din Hîrlău, pe
peretele de sud al pronaosului, sub primul Sinod ecu.

•

•

menic, este zugrăvită Căinţa lui David 149 ; ş i aici dispoziţia
·p ersonajelor este alta. Încercînd să găsim analogii măcar
în miniaturile manuscriselor, am întîlnit în reproducerea
miniaturii cu acest subiect din Biblia A rsenalului Paris
nr. 5 2 1 1 150 o redactare iconografică foarte asemănătoare
cu a noastră. Este dificil ca pe baza acestei analogii de
sursă occidentală să putem trage concluzii în privinţa
filiaţiei iconografice, totuşi faptul e interesant şi se leagă
de problema influenţelor occidentale în iconografia post
bizantină.
În privinţa sem �ificaţiei acestei scene, trebuie să
spunem că ea apare în Psaltirile cu miniatuti151 ca ilustrare
a Psalmului 50 (5 1 ) - psalmul numit „de pocăinţă" - şi
prin extindere ea poate i lustra această idee şi în afara
contextului psalmic sau biblic. Ca orice temă simbolică,
ea poate fi adaptată şi nuanţată ·în funcţie de intenţiile
i conografului, de locul în care acesta o plasează. Astfel,
dacă în p�oscomidia bisericii Sf. Apostoli-Fee, Căinţa
lui David poate fi interpretată ca o mărturie a îndurării
divine 152, în schimb la etaj ul narthexul u i bisericii Sf.
Sofia-Ohrida, plasată între sinoadele ecumenice, ea capătă,
conform interpretării lui Sv. Radojcic 153, semnificaţia
supunerii autorităţii laice (regale) în faţa autorităţii
bisericeşti (Sinoadele) şi sub oblăduirea înţelepciunii
divine . . Căutînd sensul reprezentării de la Stăneşti, am
pornit de la locul pe care ea îl ocupă la sfîrşitul Imnului
.A catist, rugăciune de mulţumire, dar mai ales invocaţie
de izbîndă, ş_i am socotit-o 154 drept explicarea scopului
acestei rugăciuni, aşa cum scena A sediul Constantino
polului este motivarea A catistelor de pe faţadele biseri
cilor moldoveneşti 155• Totuşi nu trebuie să pierdem din
vedere că accentul e pus aici pe pocăinţă, pe invocarea
iertării păcatelor (ctitorului) , sprijinită de . intercesiunea
· Fecioarei (vezi strofa 24 din A catist) , fără de care rugăciu
nea de biruinţă, de ieşire din impas nu poate avea sorţi de
împlinire (în mentalitatea medievală) .
149 Căinţa lui David este zugrăvită şi la Moldoviţa
în pridvor, pe unul din stîlpi ; cf. reproducerea la V.
Brătulescu, A rta veche românească, în A rtă şi tehnică
grafică, 1 938, nr. 4 - 5, p. 6, fig. 5 .
150 Cf. reproducerea la Eva Eszlary, On the develope
ment of early christian iconography, în A cta Historiae
A rtium (Budapesta) , V I I I ( 1 962) , nr. 3 - 4, p. 220, fig.
1 2 . Articolul se referă în întregime la iconografia Căinţei

lui David.
151

Kurt Weitzmann, Eine Pariser-Psalter Kopie des
în ]ahrbuch der Oster

1 3. ]ahrhunderts auf dem Sinai,

147 Janko Radovanovic, L'Iconographie des fresques
dans la prothi!se de l 'eglise des Saints-A potres a Pec, !n
Zbornik za licovne ·umetnosti, Novi Sad, IV ( 1 968), p. 62 - 63 , fig. 2, p. 47.
14 8 Cf. reproducerea la V. Djuric, The Church of St.
.Sophia in Ohrid, Belgrad, 1 963, pi. 4 4 , 45. O altă Căinţă
a lui David reprodusă la Gojko Subotic, Deux monuments
de la peinture murale du X V-e sii!cle a Ohrid, în Zborn.ik
.Svetozara Radojcica, Belgrad, 1 969, p. 3 1 5 - 333, cu re
zumat francez ; cf. schema pliantă p. 327.

·reichischen Byzantinischen Gesellschaft, VI ( 1 957) , p. 125 - 143, în special p. 1 37.
152 J. Radovanovic, art. cit., în nota 14 7.
153 Sv. Radojcic, La fresque de la Penitence de David
a Sainte Sophie d'Ohrid, în Starinar, I X - X ( 1958 - 1 959) ,
p. 1 33 - 1 36 (cu rezumat francez) .
154 C . Dumitrescu , A numite aspecte . . . , p . 2 1 7 - 2 1 8.
155 Sorin Ulea, în Istoria artelor plastice în România„
I, p. 367 - 370.
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Pe peretele d e nord, în porţiunea dinspre est s e înşiră
trei sfinţi pustnici : Petru al Athosului, Marco Tracul şi

Sllnlll din registrul Inferior
(al

pronaosului)

I n afara peretelui de est şi cu excepţia locurilor rezer
vate portretelor de ctitori, registrul inferior din pronaos
e consacrat sfinţilor cuvioşi - călugări şi pustnici. Şirul
lor se prelungea, desigur, pînă în colţul de est al peretelui
de sud, unde la o dată ulterioară s-au zugrăvit portretele
lui Stroe şi al Simei Buzescu. Dincolo de uşa zidită de la
sud spre vest se află patru sfinţi călugări : Antonie,
Eftimie, Teodosie Chinoviarhul şi Efrem Sirul (fig. 22) .
Sf. Antonie (cTbl l'IHAOHT!) ţine în stînga filacterul cu
inscripţia 168 : BHAtX" ctTH i;pa... nPOTP"hnH no AHu,t 3EMA H
6A41KIH!i.1

H1KI CHX° tli;p,„ ÎH.

Sf. Eftimie (cTbl 6t1THMT!) propune textul 157

:

EP4TÎI

nPtA W'IHM4 nPHC HO CMPT1' HMtHTE H MtKtl GOHTI CI H np(t)c(e.t1)„.
HEG6CHOE 1KIAHTE.

Sf. Teodosie (cTbl 01w,4,och WGIJl111<HT1Ai.) „începătorul
vieţii de obşte" ţine rotulul cu textul 158 : noMHH4HT1
GP4TÎI

K4KO

,4,tlWd WT

TtA4

p43A�'l4ET . CHI lpTO

Macarie cel Mare.
Pentru a sugera cadrul în care aceşti cuvioşi îşi petrec
viaţa în ţinuturi pustii, departe de lume, în locul benzii
monocrome care indică de obicei solul, apar indicaţii de
relief ondulat şi ierburi firave, culoarea solului fiind u n
ocru-roz.
Rostul prezenţei sfinţilor cuvioşi este legat de interce
siunea pe care o .îndeplinesc în folosul păcătoşilor. Pe de
altă parte, exemplul vieţii ascetice pe care au dus-o fiind
cea mai sigură cale de dobîndire a vieţii veşnice, îndemnu
rile lor înscrise pe rotuluri sînt poveţe directe către călu
gări şi credincioşi.
Comparînd cuvioşii din pronaos cu aceeaşi categorie de
sfinţi din alte biserici, am constatat că particularităţile de
tipologie şi stil ne apropie mai mult de sf. Nicolaie
Anapavsa-Meteore şi întrucîtva de Trapeza Dionisiou şi
Dochiariou 1 61•

WT&ptlp4ET

CTP4WHOMtl CtlAHLJltl.

Glaîul U<jii de la

Sf. Efrem Sirul (cTbl 6i!IP1Mi. GHPHHi.) binecuvintează
·
cu dreapta, iar cu stînga ridică rotulul pe care scrie 15 9 :

sud

(as tăzi z i dită)

AIOGHMHU,H nA4'1!M1' ei. CErA• nOMHH41lJll 'ldC CMP(t.)Tt.Hi..

Pe porţiunea zidită a uşii, sub actuala fereastră s-au
pictat, Ia sfîrşitul secolului al XVI-iea, doi sfinţi care ar
putea să înlocuiască pc aceia care se aflau pe locul portre
telor Simei şi al lui Stroe. Calitatea picturii e foarte slabă,
desenul grosolan. Unul dintre sfinţi poartă în braţe o
icoană a lui Iisus, atribut care ne îndeamnă să-l identificăm
cu Ştefan Noul Mărturisitor.
In j umătatea de sud a peretelui de vest se află repre
zentată conversaţia sfîntului Pahomie cu îngerul (fig. 2 i).
Îngeru l , întors către Pahomie, ridică braţul drept, arătînd
cu degetul veşmîntul cu care e îmbrăcat : mantie cu glugă
şi rasă încinsă cu cordon ; este de fapt veşmîntul călugă
resc. Î n mina stingă ţinc rotulul cu inscripţia 1 80 :
Pl'l(1) •rr(1)A K1' l 14X°OMÎI : CHU,1 BHM OGP430h\ H HOKO.\\ n�AOG41T1'
WAt4TH CE.

Această scenă este aproape întotdeauna zugrăvită
lingă una din uşile pronaosului, constituind oarecum
un cap de serie în şirul sfinţilor călugări. Şi e firesc să fie
astfel, dacă ne gîndim la sensul reprezentării : conform
tradiţiei, Pahomie inspirat de înger a introdus costumul
monastic.
lj6 „Te-am văzut, frate < ? > . .
suferă pe fa.ţa pămîntului binele care pe acestea . . . .
167 „Fraţilor,
înaintea ochilor să aveţi întotdeauna
moartea şi de . . . să vă temeţi şi să doriţi prea sfînta,
cereasca . . . .
168 „ Amintiţi-vă, fraţilor, că sufletul de trup se des
parte şi că va răspunde la grozava judecată".
169 „Iubiţilor, plîngem mereu amintindu-ne ora morţii" .
180 „ A spus îngerul către Pahomie : î n acest chip de
călugăr se cuvinte să te îmbraci".
Pentru analogii cu scena de la Stăncşti, Pahomie şi
Îngerul, a se vedea G. Millet, A thos, pi. 1 93/ 1 (Sf. Gheorghe
la Sf. Pavel) şi 240/2 (Dochiariou) .
.

"

' '

I n cheia arcului, un serafim ţinînd două ripidii. Pe
latura de vest se mai păstrează un fragment dintr-o scenă
.
cu un animal patruped ce se îndreaptă spre un personaj
agăţat de crengile unui pom. Aceste amănunte indică cu
certitudine Pild� inorogului, cuprinsă în romanul medieval
·varlaam şi I oasaf. Sensul pildei este nesiguranţa şi înşe 
lăciunea vieţii pămînteşti, pîndită la tot pasul de moarte
(Inorogul) , roasă neîncetat de trecerea zilelor şi nopţilor
(şoarecele alb şi şoarecele negru ) , îndulcită de cîteva pică
turi de miere de pe frunzele copacului, al căror preţ va fi
focul veşnic al iadului, simbolizat printr-un balau r .
Aşezarea acestei scene la intrarea în biserică îşi are o sem
.
nificaţie lesne de înţeles. Cel ce intră. î n biserică e invitat
să reflecteze la deşertăciunea veacului şi să-şi obţină
mîntuirea prin rugăciune.
Pilda inorogului 1ez nu figurează în erminii, dar o
găsim în secolul al XVI-iea în Ţara Românească atît la
biserica bolniţa Coziei (glaful uşii dintre pronaos şi naos) ,
cit şi l a Tismana (în glaful uşii d e nord a pronaosului) .
Comparaţii iconografice n u putem face, întrucît l a Stă
neşti nu avem decît un fragment de scenă. Fragmentul de
inscripţie care s-a păstrat este următorul :
Deşertăciunea omenească.
· catc1ctl1TT1 [�]B'l1CK01
Pe latura de est a glafului a mai rămas un fragment
dintr-o cruce zugrăvită pe fond alb, asemănătoare cu aceea
din glaful uşii de vest a pronaosului. Descrierea pe care o
=

vom face e valabilă pentru amîndouă. Crucea are două.
braţe transversale orizontale, inegale şi o a treia oblică. la
G. Millet, A thos, pi. 2 13/3. 24 1 / 1 , 2.
Sv.. Radojcic , Une scene du roman de Ba'Ylaam
et ]oasaph dans l'eglise de Natre Dame de Ljeviska a Priz
ren, în Starinar, I I I - IV ( 1 952 - 1 953) , p. 77 - 8 1 .
101

18.z
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partea de jos. Deasupra barei mijlocii iniţialele iC it• iar
dedesubt HH Kd
Iisus Hristos învinge. Crucea se sprijină
pc un fel de postament în trepte, sub care apare un craniu ;
din postament se ridică, de o parte şi de alta, vrej uri vege
tale.
Această reprezentare derivă din cultul păgîn al arbo
relui vieţii, transpus în creştinism prin asimilarea crucii cu
„lemnul sfînt" ( pomul sfînt) de pe Golgota. Craniul de
sub cruce este craniul lui Adam. Sensul simbolic, aşa cum
arată şi inscripţia, este triumful lui Hristos asupra morţii,
asupra iadului, crucea fiind pomul vieţii veşnice.
Aşezată în pandant cu Pilda inorogului (pomul vieţii
lipsite de credinţă) , crucea, ca pom al vieţii întru credinţă,
se află în opoziţie simbolică cu Pilda 16 3 .
=

o spatulă sau o linguriţă ; al doilea, figură mai matură cu
barbă, e îmbrăcat în hiton şi himation, binecuvîntează
cu mîna dreaptă, iar în stînga ţine un sul. I nscripţia de
deasupra e neclară 166 • J udccînd după atributele sfîntului
tînăr, este evident un sfînt doctor anarghir.

Portretele de ctl torl

=

G lalul uşii de vest

Pe latura de nord, aşa cum am amintit, e zugrăvită
crucea cu vrejuri. l n cheia arcului, un serafim cu două
ripidii.
Pe latura de sud apare prorocul Iona ieşind din gura
chitului (fig. 24) . D in valurile învolburate ale mării se
ridică un peşte, mai degrabă balaur ; din gura lui iese pe
jumătate prorocul Iona ţinînd un rotul cu inscripţia 164
H UITBP"hr.!1T hll ICH R"h rM;6HHH„. MOPCKdro H PtK'W \l'6H„.M.
Lingă capul lui Iona se află inscripţia np(oo) p[o)K i wH4,

iar lingă capul monstrului KHT (balenă) .
Iona ieşind din gura chitului după trei zile este prefi
gurarea, simbolul , învierii lui Hristos şi constituie u n
motiv iconografic foarte vechi, folosit încă în decorul
catacombelor. Aici, aşezarea sa în pandant cu crucea
întăreşte prin repetare ideea de mîntuire.
La bolniţa Coziei, Iona face pandant Pildei inorogului.

Glaîul ferestrei de nord

Î n j umătatea de vest a glafului se află scena Proro
cului Ilie hi-ănit de corb ( Regi, I I I , 1 7 ) . Aşezat la gura unei
peşteri, I lie.îmbrăcat într-o sarică miţoasă peste tunica
galbenă, întoarce capul în sus spre dreapta, unde ar trebui
să apară corbul (pictura deteriorată) . Î n stînga, sus,
inscripţia 166 : np( oo )p[ o ]Ki. HAH1 np!Httlx. nHIJl8 UIT r4p84H4.
Poziţia lui Ilie e asemănătoare cu aceea din imaginea
de la Cozia mare. Figurată deseori în nişele pronaosului
(Cozia, Bălineşti etc.) sau în glaful ferestrelor (Arbore) ,
scena e un simbol iconografic al solicitudinii divine faţă de
cei aleşi.
Î n partea de est a glafului, doi sfinţi : primul tînăr,
imberb, cu o tunică scurtă brodată cu perle şi o mantie
prinsă pe umăr, ţine în mîna stingă o cutie, iar în dreapta

Principalul tablou ctitoricesc - votiv - se află pe
peretele de nord al pronaosului ; locul a fost ales cu grijă,
deoarece era în faţa intrării principale a pronaosului aceea de la sud - , iar privirea celor care intrau în biserică
se oprea pe tabloul votiv luminat din plin (fig. 3 ) .
Î n stînga, logofătul Giura, figură plăcută, încadrată d e
o barbă scurtă castanie, e întors către dreapta susţinînd c u
mîna stingă macheta bisericii, iar cu dreapta uşor ridicată
arătînd spre cer, în gestul de rugăciune şi ofrandă caracte
ristic. ln faţa lui, susţinînd biserica în partea opusă, e
j upîniţa Vilaia, soţia logofătulu i ; chipul e foarte individu
alizat, cu u n oval prelung şi nas puternic. Alături de Vilaia,
spre dreapta, se află fiica ei mai mare (dintr-o primă
căsătorie) , numită de inscripţia de deasupra Maria 167.
Are aproape aceeaşi înălţime cu Vilaia ; chipul ei e cam
şters, dar se vede bine că nu e o copie servilă a portretului
mamei. Figura e încadrată de un văl ce coboară pînă pe
umeri , iar deasupra o pălărie rotundă ca a Vilaie i. Î ntre
Giura şi Vilaia, sub macheta bisericii, sînt patru copii :
trei băieţi şi o fetiţă. Aceasta e chiar în dreptul Vilaiei.
Numele fetiţei a fost punctul de plecare al unor ipoteze
genealogice nej ustificate, întrucît s-a şters de mult de p e
perete, ş i nici chiar Al. Odobescu, primul care a vizitat
monumentul în interes ştiinţific, nu l-a mai putut citi 168.
Dintr-o confuzie cu numele celeilalte fete a Vilaiei, s-a
crezut că şi fata cea mică se numea Maria. Pe temeiul unor
ştiri documentare înclinăm să presupunem că pe fetiţă
o chema Vilaia, asemenea mamei 169.
Cel mai mare dintre băieţi poartă numele de Mogoş, la .
fel ca bunicul şi străbunicul din partea mamei. Al doilea e
Harvat, nume care era al tatălui vitreg al lui Giura, iar
cel mai mic e Preda. Ordinea în care sînt aşezaţi copiii
sub machetă, de la stînga la dreapta, este : Preda, Harvat,
Mogoş, apoi fetiţa.
Macheta bisericii pe care o susţin cei doi soţi redă cu
fidelitate aspectul originar al bisericii din 1 536. Faţadele
de cărămidă aparentă, cele două intrări ale pronaosului,
absidele poligonale, nişele de sub cornişa în dinţi de fie166 S-ar putea citi astfel CTH 4 ;A"h
UIHHCH4(M), dar fără
certitudine.
167 Inscripţia Atlp4 1!0 M(•)Pid
fiica ei Maria, am
constatat că se suprapune unei prime inscripţii, peste
care zugravul a revenit corectînd-o ; literele iniţial erau
•

=

HAX-�h„.

168 Al. Odobescu, Nlonastirile închinate . . . III
.
în Columna lui Traian, IV ( 1 873), nr. 1 1 , p. 207.
169 C. Dumitrescu, A numite aspecte .
p. 2 1 5, şi,
în lucrarea de faţă, la capitolul Ctitorii monumentului,
notele 33 şi 34.
.

163
164
165

A se vedea capitolul Ptogramul iconografic.
„Şi m-ai aruncat în adîncul . . . mării si
' . . ."
„Prorocul Ilie primind hrană de la corb" .
.
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.

„

„

răstrău, ţiglele acoperişului sint toate detalii caracteristice
care au fost consemnate .
La partea superioară a tabloului, deasupra bisericii,
se află un segment triplu de lumină din care ies de o parte
şi de alta mîinile Domnului, binecuvîntînd ofranda şi pe
ctitori. Inscripţiile lămuritoare sînt : p [llu,] i.. fiii. („mîinile
Domnului") ; deasupra lui Giura, în parte şters, dar încă
lizibil textul : >Klln4Hi. QllJl4 Aoroi!11n, iar deasupra Vilaiei
şi Mariei : >Ktln4HHU.4 G.HA4H4 A"k1J14 1!0 M ( 4)Jli• („jupîniţa Vilaia
[şi] fiica ei Maria" ) . Numele copiilor sînt înscrise
deasupra capetelor lor.
După cum se poate vedea, în componenţa tabloului
votiv nu intră nici un intercesor. Ctitorii adresează ofranda
lor direct către divinitate fără intermediul unui sfînt sau
al Fecioarei. Tipul de portret votiv fără intercesor are o
origine mai veche bizantină, şi el a fost u tilizat cu pre
dilecţie în Ţara Românească începînd din secolul al XIV
-iea (portretele lui Vladislav şi al soţiei sale din naosul
bisericii Sf. Nicolaie Domnesc - Argeş) şi în mod constant
în secolul al XVI-iea. Schema compoziţională folosită
la Stăneşti repetă pe aceea din tabloul votiv al
mănăstirii Argeşului, cu Neagoe, Miliţa şi copiii. Există
totuşi o deosebire în lipsa de frontalitate a poziţiei perso
najelor noastre, frontalitatea fiind la Argeş expresia solem
nităţii şi a rangului celor figuraţi.

Al doilea tablou se află pe peretele de vest, în vecină
tatea familiei lui Giura, şi reprezintă pc primii ctitori ai
lăcaşului de cult de la Stăneşti, pomeniţi şi în pisania
bisericii : Mogoş ban şi fiul său Mogoş spătar. La data
zugrăvirii bisericii, ei nu mai erau în viaţă. S-ar părea că
Mogoş spătarul, tatăl Vilaiei, murise încă din 1 5 1 6 1 5 17170 . Ca atare, nu poate f i vorba, după părerea noas
tră, de portrete executate după modele vii.
Mogoş cel bătrîn, banul, e în stînga, întors trei sferturi
spre dreapta, privind în sus şi ridicînd mîinile într-un
gest de rugăciune ; o barbă scurtă rotundă îi încadrează
chipul. Mogoş spătarul, în faţa tatălui său, repetă gestul
acestuia ; are un chip tînăr, cu trăsături frumoase înca
drate de părul buclat castaniu şi de barba scurtă rotundă.
Deasupra lor, în centru, un segment triplu de lumină în
care apare Iisus bust, binecuvîntînd cu amîndouă mîinile ;
între cei doi Mogoş e zugrăvită inscripţia, al cărei text
este o rugăciune pentru mîntuirea sufletului lor : 431'
Jl4G"b. TBOH BA(4)AKO V noMAt!H M1 Morow GH1w1 G4H H c(i.)HllMt!

(„Eu robul tău, Stăpine Hristoase,
milueşte-mă pe mine, Mogoş, fost ban, şi pe fiul meu,
Mogoş, fost spătar" ) .
Dacă mormintele banului ş i spătarului s-ar f i aflat în
pronaosul bisericii, am fi putut numi acest tablou „fune
rar", căci este vorba de pomenirea a două personaje dece
date. Ei sînt însă pomeniţi aici datorită calităţii lor de

iro Morow Gb.11w1 cn4T4Jlb.

1 70 A se vedea D. Pleşia, Contribuţii . . . , p. 408, şi
I , doc. 1 29, p. 1 29,

D . 1 . R . , B, XVI, voi.

ctitori ai lăcaşului. Ceea ce însă complică lucrurile c lipsa
din tablou a unei machete a bisericii : un asemenea detaliu
n-ar fi trebuit să fie neglij at dacă biserica de la Stăneşti,
în forma pe care o cunoaştem, ar fi opera lor. Dar în cazul
în care ei au construit o biserică care s-a distrus sau în
cazul în care ei au început construirea bisericii pe care o
cunoaştem, dar n-au apucat s-o ducă la bun sfîrşit, omi
siunea machetei este pe deplin j ustificată. Î n acest sens
glăşuieşte şi pisania. Giura, care ridică şi termină construc
ţia, apoi o pictează, arc tot dreptul să fie reprezentat cu
macheta bisericii. O situaţie analogă de reprezentare a
unui personaj care este ctitor „nominal", şi nu efectiv, se
află în pronaosul bisericii bolniţa Coziei, unde Mircea cel
Bătrîn şi fiul său apar în calitate de ctitori ai aşezămîntu
lui mănăstiresc ce data din secolul al XIV-iea ; ei nu pre
zintă nici o machetă a bisericii, pentru că nu sînt ctitorii
efectivi ai bolniţei din 1 542 - 1 543 171 •
Al treilea tablou de ctitori, în partea dinspre est a
peretelui sudic, are, fără nici o îndoială, un caracter fune
rar, intrucît se află în dreptul mormintelor celor reprezen
taţi : Stroe Buzescu stolnicul şi j upîneasa lui Sima. Data
la care a fost zugrăvit acest tablou se situează între anul
1602, cînd a murit Stroe, şi 1 6 10, an în care, conform
testamentului lui Radu clucerul Buzescu 172, mai erau încă
lucrări în curs la mănăstirea Stăneşti. S-ar putea totuşi
ca Sima stolniceasa, care s-a îngrij it de săparea şi sculp
tarea frumoasei pietre de mormînt a soţului ei, să fi adus
curînd după 1 602 un zugrav, cu atit mai mult cu cît, în
inscripţia cu ecou de cronică a pietrei funerare, menţio
nează la sfîrşit : „ Scriu şi eu j upineasa Sima a stolnicului
Stroe, deacă voi muri să mă grupaţi lingă dumnialui
aicia" 173, ceea ce dovedeşte că îşi alesese locul de veci şi,
probabil, înţelegea să-l marcheze şi altfel <lecit prin in
scripţia lapidară. Zugravul pe care l-a adus Sima nu era un
meşter îndemînatic şi nici nu stăpînea bine tehnica meşte
şugului : pictura lui a rezistat mai prost decît aceea din
1 536.
Soţii sînt reprezentaţi alături, frontal. Figura lui
Stroe e aproap� ştearsă ; părul castaniu cu un început de
calviţie şi barba, tăiată pătrat, încadrează figura cu tră
sături schematice, desenate cu un penel subţire. Silueta
greoaie e înveşmîntată cu o mantie cu broderii de aur cu
motive de frunze, conuri de brad şi flori de crin pe un
fond roşu-vişiniu. Dedesubt, tunica lungă dintr-o stofă
brodată cu motive hexagonale aurii pe fond cenuşiu .
Mîinile sînt aduse la piept şi în dreapta ţine o batistă.
Figura Simei, deşi tot atît de prost conservată, pare mai
bine individualizată. Pe cap are o pălărie-disc cu garnituri
aurii şi e îmbrăcată într-o rochie lungă cu mîneci largi şi un
ilic (sau sarafan) cu broderii în fir de aur. La poale se
distinge o piesă de costum (o fotă-şorţ ? ) cu dungi orizon171 P. Chihaia, Semnificafia portretelor din biserica
mănăstirii A rgeş, în Glasul bisericii, XXVI ( 1 967) , nr.
7 - 8, p. 796.
172 D .I. R . , B., XVII, voi. I, doc. 377, p. 424 - 426.
173 N. Iorga, Inscripţii, I, p. 1 70.
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talc. M î inile allusc la piept pa r î m p re u n ate într-un gest de
rugăciune, care nu mai e acela cunoscut din reprezentările
anterioare de pretuti ndeni : cu mî inile ridicate în invocaţie.
S-ar putea ca acest gest nou să reflecte o modificare a
practicilor rituale, survenită în cursul secolului al XVI-iea.

PIU DVOn l ' L AD;\UGAT
Judecata de apoi

Pc peretele de est al pridvorului adăugat se desfăşoară

Judecata de apoi, zugrăvită la sfîrşitul veacului al XVI-iea

sau începutul celui de-al XVII-iea, presupunem între anii
1 5 9 1 şi ± 1 605.
Divizată la mijloc, pe verticaiă, de o consolă a bolţii
cu penetraţii (peste care s-a pictat) şi de uşa pronaosului,
iar pe orizontală în trei registre, compoziţia rămîne totuşi
unitară (fig. 30) . î n registrul superior, de o parte şi de
alta a consolei, în timpanele create de boltă, se înşiră cei
12 apostoli aşezaţi pe două bănci cu spătar înalt în zigzag.
Dincolo de spătarul băncii apostolilor stau îngerii în cos
tume imperiale. Pe consola din centru, la partea superioară,
se mai zăreşte un segment de lumină. Î n mod normal,
în acest loc ar fi trebuit să figureze Iisus „dreptul j ude
cător" cu Fecioara şi Ioan Botezătorul, dar, consola fiind
prea îngustă, s-a renunţat la Deisis. Avem certitudinea că
Dcisis-ul nu figura pc bolta pridvorului, întrucît fluviul de

foc cc porneşte întotdeauna de sub picioarele lui Iisus
izvorăşte aici de sub Tronul Hctimasiei, simbol al Trinităţii
şi al celei de-a doua veniri a lui I isus, reprezentare menită
aici să compenseze şi lipsa lui Iisus din registrul superior.
Î n felul acesta, imaginea e mai conformă viziunii lui Danii!
- care spune „ un torent de foc se vărsa din el" - din
j ilţ (Danii!, 7, 1 0 ) . Hetimasia este z ugrăvită la baza con
solei în registrul al doilea, ca un tron cu spătar, pe care
stă porumbelul Sf. Duh. De pe acest tron se înalţă crucea,
care decorează consola ; în j urul crucii iniţialele iC ;:ii Hit K4 .
Sub tron e un piedestal pe care sînt înfipte cele patru
piroane ale răstignirii, suliţa, trestia şi buretele. O
aureolă întreită înconjură Hetimasia. î n jurul tronului
stau de gardă îngeri, iar de o parte şi de alta sînt proster
naţi Adam şi Eva : Adam în stînga privitorului (dreapta
tronului) , Eva în dreapta. Tot în apropierea Hetimasiei,
ceva mai sus, de o parte şi de alta, apare cite un personaj
dezbrăcat - cu o pînză în j urul şoldurilor ; cel din stînga
e bătrîn, cel din dreapta tînăr. Cite o inscripţie greu de
descifrat le indică categoria : tli;opt(?) Prin analogie cu
alte j udecăţi, ei trebuie să fie reprezentanţii cate
goriei infirmilor şi săracilor. l n acelaşi registru sînt
zugrăvite cetele drepţilor, în număr de şase : 3 în
stînga şi 3 în dreapta, înconj urate de marginile festonate
ale norilor pe care sosesc la j udecată. î n extrema stingă
(nord) e soborul sfinţilor ierarhi ; urmează un grup de
bărbaţi, unii purtînd coroane. Inscripţia s-a şters, dar e
probabil soborul prorocilor, cu David şi Solomon, sau,
poate, soborul „drepţilor împăraţi" . Al treilea grup din
stînga nu e înconj urat de nori şi cuprinde călugări, laici

şi femei. Spre deosebire de celelalte grupuri, figurate
numai 3/4, aici siluetele sînt î ntregi şi nu poartă aureole.
Sînt drepţii care nu au rang de sfinţi. Î n j umătatea de sud
a compoziţiei, primul sobor lîngă Hetimasie este al muce
nicilor, urmat de acela al sfinţilor cuvioşi ; ultimul sobor
e complet deteriorat (probabil cuvioasele femei).
Al treilea registru, în dreapta, este străbătut în dia
gonală, de la Hetimasie spre extremitatea dreaptă j os,
de fluviul de foc (Daniil, 7 , 1 0 ) , ce se varsă în gura balau
rului (iadul) . î n fluviu sînt cufundaţi păcătoşii, izolaţi
sau în grupuri, dar fără indicaţia categoriei din care fac
parte. La gura balaurului, un drac mare - Satana - stă
călare pe un animal şi ţine ceva în mina dreaptă
ridicată. Lingă el
viului, în stînga, e
im grup compact
Cîteva litere dintr-o

inscripţia Ki.H BEAHKo . . . Deasupra flu
Moise, care arată evreilor - ospH îndărătul său - tronul J u decăţii.
inscripţie cu text mai lung se zăresc
lîngă mina lui Moise. î n spaţiul rămas deasupra fluviului
sînt reprezentările legate de învierea morţilor, majori
tatea derivate din viziunile prorocului Danii! (7 şi 12).
Acesta este într-adevăr zugrăvit, în poziţie culcată,
ţinînd un rotul desfăşurat cu inscripţia grecească : <.yo
.!locvlJLA &-9'<-W?tlV. Spre dreapta, patru împăraţi, aşezaţi,
cu săbiile ridicate, sînt marii împăraţi păgîni care îşi
aşteaptă şi ei j udecata. Din inscripţii se mai poate citi
U,4P H4&tlKOAOHOCOP, U,4P t1Mtj4HAP1l, U,4P nEPCKH • • •

Î n peisaj ul uşor accidentat şi cu vegetaţie săracă, mai
apar personificarea Pămîntului (-"1MU.1'K4 cTH](HM ) , o femeie
aşezată pe un leu cu două capete. Deasupra capului
ţine un şarpe - simbol teluric. l n dreapta ei, un înger,
bust , suflă din trîmbiţă : .tHrnAi. TptlscH4 -'IEMAH
„îngerul
trîmbiţează pămîntului". Personificarea Mării (cTHXH1 4
MOPCK4), chemată la j udecată de alt înger cu trîmbiţă,
este aşezată pe doi peşti şi ţine în mină o corabie.
Î n j urul ei, marea, o pată albastră întunecată cu mar
gini festonate şi valuri albe. î n patru „colţuri" ale
mării sînt patru capete-profil (nu se mai păstrează
decît două), imaginile celor patru vînturi din vizi
unea lui Danii! (VII, 2) . Î ntre mare, personificări,
îngeri şi împăraţi forfotesc tot felul de animale care res
tituie membrele oamenilor pe care i-au înghiţit. Î ntre ins
cripţiile care le numesc se mai pot citi wTPHKi. („struţul") ,
BAi.Ki. („lupul") . Din trei sarcofage dreptunghiulare se
ridică trupurile înfăşurate în giulgiu ale morţilor. In
scripţia B4CKP!CE
„învierea (morţilor)" în dreapta, sus.
Sub fluviu, în colţul din stînga, e mina lui D umnezeu ,
=

• . •

=

ţinînd balanţa puternic înclinată spre faptele
bune, deşi de talerul celor rele s-au agăţat o mulţime de
drăcuşori. Un grup de îngeri cu lănci apără cîteva suflete
de asaltul dracilor. Alt grup de suflete a fost capturat de
diavoli şi e dus spre iad. O bandă orizontală îngustă deli
mitează partea de . jos a acestei zone a Judecăţii. Sub ea
apare o friză cu sufletele ch i nuite de draci, chinul fiind în
raport cu natura păcatului. Inscripţiile lămuritoare sînt
însă foarte deteriorate şi nu ne ajută. Siluetele păcătoşilor
dezbrăcaţi sînt de un galben-ocru, iar ale diavolilor sînt
negre. De la stînga spre dreapta se desfăşoară următoarele
ptl[�]4 Eo>Ki,
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episoade : un drac ară cu un plug la care sînt înj ugaţi doi
păcătoşi ; un păcătos stînd în picioare cu un drac ghemuit
alături ; o femeie aşezată e chinuită de un drac ce stă pe
genunchii ei ; o altă femeie, atîrnată orizontal cu o funie
de mijloc, e chinuită de u n drac care îi toarnă ceva

în gură ; aici se mai desluşeşte inscripţia AH
KAEB1T
fiind vorba deci de chinul clevetitorilor (calomniatorilor) ;
un bărbat încovoiat, cu o piatră de moară atîrnată de gît
şi cu un drăcuşor pe cap, este desigur, morarul necinstit ;
o siluetă şi un drac în gesturi neconcludente ; două perso
naje întinse pe un pat şi un drac deasupra reprezintă leneşii
care se scoală tîrziu : inscripţia Koil cnH1
„cei care
dorm".
Registrul al treilea din stînga uşii (nord) este rezervat
Raiului înconjurat de ziduri crenelate. La dreapta porţii,
o ceată compactă de drepţi aşteaptă ca sf. Petru, primul
de lingă poartă, s-o deschidă. La stînga porţii, în partea
superioară, într-un decor cu vegetaţie bogată - grădina
Raiului - , tronează Maica Domnului, adorată de doi
îngeri. Mai jos, cei trei patriarhi ; Isaac, Avraam şi I acob.
Nu se distinge dacă vreunul din ei ţine un suflet în braţe.
Lingă poarta Raiului e tîlharul cel bun. Sub aceste re
prezentări e un chenar lat cu o friză de palmete.
După cum s-a putut vedea din descriere, iconografia
Judecăţii de la Stăneşti nu cuprinde absolut toate elemen
tele acestei teme 174•, ci este adaptată suprafeţei relativ
restrînse şi de o formă mai deosebită a peretelui. Între
elementele care lipsesc : Deisis, Cel vechi de zile, Zodiacul,
l\loartea dreptului, Fecioarele înţelepte şi cele nebune etc.,
doar primul este important, lipsa lui constituind o abatere
•••

••• ,

=

m M.
Didron, 1Vlanuel d'iconographie chretienne
Le guide de la peinture, Paris, 1 845, p. 262 - 278 ; a se
vedea şi L. Reau, Iconographie de l'art chretien (tome
sec�nd), voi. II, Paris, 1957, p · 727 - 757, cu bibliografia
mai veche ; B. Brenk, Die :A nfiinge der byzantinischen
Weltgericl1tdarstellung, în Byzantinische Zeitschrift, LVII
• . •

( 1 964) , nr. 1 , p. 1 06 - 1 26.

de la regula generală. Dar, aşa cum am arătat, Hetimasia
înlocuieşte pe plan simbolic-figurativ prezenţa lui Iisus.
Redactările athonite ale J u decăţii de la Trapeza Lavrei,
Trapeza Dionisiou şi Dochiariou 175 oferă numeroase ana
logii iconografice pentru detalii şi chiar pentru schema
compoziţională de la Stăneşti. Mai neobişnuită - în
cazul nostru - este reprezentarea, în ambele părţi ale
registrului al doilea, a cetelor de drepţi. De obicei, ele sînt
grupate în partea stingă a compoziţiei. I.D. Ştefănescu
observa că modul de reprezentare al grupurilor încercuite
de nori este caracteristic Judecăţilor din Ţara Românească,
spre deosebire de Moldova, unde grupurile apar neîncer
cuite 176 . În Judecata de la Kremikovci, cetele drepţilor
sînt înconjurate de nori, şi tot aşa în picturile de la Athos ;
Grabar 177 arăta că ne aflăm în faţa unei formule elenistice,
aceeaşi care e folosită şi la Adormirea Fecioarei : apostolii
aduşi pe nori.
Interesantă este şi friza cu sufletele chinuite de sub
partea dreaptă a compoziţiei. La monumentele munte
neşti, pictate în secolele XVII-XVIII, chinurile sînt
introduse în compoziţie. La Dragalevci, chinurile erau
separate în careuri în partea de jos a Infernului 178 ; tot
în careuri sînt figurate chinurile la Dochiariou, însă în
cuprinsul compoziţiei.
Cei patru împăraţi păgîni, proveniţi din viziunea lui
Danii!, sînt reprezentaţi şi la Trapeza Lavrei.
Ţinînd seama de faptul că din Judecata de apoi zugră•
vită în pronaosul bisericii Sf. Nicolaie Domnesc-Argeş
(sec XIV) n-au mai rămas decît fragmente infime, Jude
cata de la Stăneşti este, deocamdată, compoziţia întreagă
cea mai veche din cele care ni s-au păstrat în Ţara Fomâ
nească.
175
176
177
178

G. Millet, A thos, pi. 1 49/ 1 , 2 ; 2 1 0/2 ; 248.
I. D. Ştefănescu , Nouvelles recherches, p. 146.
A. Grabar, La peinture . . . Bulgarie, p. 333 - 334.
Ibidem, p. 292 - 295.

A B R E V I E R I

Documente privind istoria României, B (Ţara Româ
nească) = D.I.R., B.
Istoria artelor plastice in România, I, Bucureşti,
1968
Istoria artelor plastice în România, I.
Pagini de veche artă ro,mânească, I, Bucureşti, 1970 =
= Pagini, I .
=

Mitropolia Olteniei
M .O .
Studii şi cercetări de istoria artei = SCIA .
=

Go rdana

Babil, Les chopelles annexes des eglises
byzantines, Paris, 1 969 = Les chapelles annexes

. . •

N . Dobrescu , Istoria bisericii romdne din Oltenia r„
timpul ocupaţiunii austriace ( 1 7 16- 1 739), Bucureşti .
1906 = Istoria bisericii ro m â ne din Oltenia.

Suzy · Dufrenne, Les programmes iconographiques des
eglises byzantines de Mistra, Paris, 1 970 = Les pro
grammes . . . de Mistra.
Suzy Dufrenne, L'enrichissement du programme icono
graphique dans les eglises byzantines du XIII e siecle,
în L'art byzantin du XIII e siecle ( Symposium de
Sopoeani - 1965), Belgrad, 1 967, p. 35 - 46
L'enri
chissement du programme . . ..
Carmen Dumitrescu , A numite aspecte din pictura
pronaosului bisericii Stăneşti-Vilcea şi semnificaţia lor,
în SCIA ( 1 969) , nr. 2, p. 209 - 2 1 8 = A numite aspecte . . .
Andre Grabar, culegerea de lucrări intitulată L'Art
de la jin de l'A ntiquite et du Moyen-Age, voi. I - II şi
voi. III - Ilustraţii, Paris, 1 968 = L'Art de la jin
de l'A ntiquiU . . . .
=
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Andrc

La pcinturc religicuse en Bulgarie,
La peinture . . . Bulga1'ie.

S. Pclekanidis, J<astoria. Vizantinai toi!tograjiai, albu m ,
Salonic, 1 953
Rastoria.

Andrc Grabar, L 'I conoclasnie byzantin (Dossier archeo

Dan Pleşia, Contribuţii la istoricul mănăstirii Stăneşti
( Vîlcea) şi al ctitorilor ei, în M.O„ X V I I ( 1965) , nr. 5 - 6,

Paris,

Grabar,

1928

=

logiq ue) , Paris,
Nicolae

1957 = L'lconoclasme . .

„

Iorga,

Inscripţii din bisericile
I şi II, Bucu reşti, 1 905 = Inscripţii.

României,

- Gabriel l\Iillct, Recherchcs sur l'iconographie de l'Evan

gile, ediţia a II-a, Paris, 1 960 = Recherches . .
- Gabriel Millet, Monuments de !'A thos, I

1'es, albu m, Paris,

-

„

Les peintu-

1 927 = A thos.

- Şt. Nicolaescu, Domnia lui Radu-Vodă Paisie şi a

Jiului său Ma1'cO Voievod, Craiova, 1 938 = Domnia
lui Radu Vodă Paisie . .
„

=

p.

407 - 4 1 7 = Contribuţii .

I . D. Ştefănescu, L 'evolution d e la peinture religieuse

en Bucovine et en J1loldavie. Nouvelles recherches,
Paris, 1929 = Nouvelles 1•echerches.
I. D. Ştefănescu , Les portraits des donateurs de l'eglise
de Stăneşti en Valachie, Paris. 1 93 1 = Les portraits . . .
I . D. Ştefănescu, La peinture religieuse en Valachie
et Transylvanie, depuis les origines jusqu' au XIxe
siecle, album şi text, Paris, 1 930 şi 1 932
I.a
peinture . . .
=

NOUVELLES RECHERCHES SUR LA PEINTURE DE STĂNESTI - VÎLCEA
,

RE SUME
La presente etude sur la pein ture <le l'eglise de Stăneşti (dep. de Vîlcea, en Oltenie)
est la premiere d'une serie que nous nous proposons d'entreprendre sur Ies peintures murales
du x vre siecle - conservees dans un nombre restreint d'eglises - sur le territoire de l'ancienne
Valachie.
L'inte ret de la peinture de Stăneşti reside d'abord dans le fait qu'elle n'a pas ete
repeinte au cours des siecles et, bien que Ies conditions dans lesquelles elle s'est conservee sont
loin d'etre satisfaisantes, l'ensemble iconographique se presente tel qu'il etait lors de la deco
ration de l'eglise, en 1 536, par Ies soins du logothete Giura.
11 fallait d'abord passer en revue et preciser Ies principales contributions de ceux qui se
sont occupes du monument de Stăneşti. En ce sens, Ies notes de voyage publiees au siecle
passe par le grand erudit que fut Alexandre Odobescu (v.n. 4) , sont d'une grande importance,
d'autant plus que Ies recherches plus recentes ont ignore ses precieuses informations.
Les etudes ayant trait a l'architecture du monument ont debute par un article de
Al. Traj anescu, paru en 191 1 (v. n. 9) . Pour placer l'eglise de Stăneşti dans le processus evo
lutif enregistre par le style de l'architecture roumaine, Ies travaux de G. Balş, Ghika-Budeşti
et Grigore Ionescu (v.n. 1 0 - 12) restent essentiels, mais dernierement, Emil Lăzărescu a apporte
de nouvelles contributions (v.n. 1 3) .
L e probleme de l a genealogie des fondateurs devait forcement etre aborde : apres Ies
suggestions de Al. Ştefulescu et de N. Iorga, en 1913 P. V. Năsturel poursuit le travail, mais
il avance une hypothese erronee sur l'existence de deux filles du meme nom de Maria dans
la famille du logothete Giura . Le genealogiste D. Pleşia a donne recemment une importante
etude sur la carriere politique du fondateur, sur ses liens de parente et sur l'ensemble de la
question (v.n. 16) . Enfin, dans un article dej a publie (v.n. 18) , nous avous essaye de demeler
quelques problemes de la parente des fondateurs.
En ce qui concerne Ies etudes sur la peinture de Stăneşti, nous nous sommes arrete
!onguement sur Ies contributions essentielles dans ce domaine, du professeur I . D. Ştefănescu
(v. n. 22, 23) , en precisant Ies points sur lesquels nous ne pouvons plus etre d'accord, mais
aussi le fait qu'il avait j ustement rattache ces peintures a la zone artistique du sud-ouest de
la peninsule balkanique, surtout a la Grece.
En <lernier lieu, nous avons mentionne notre precedente etude sur la peinture de Stă
neşti, article ou nous avons essaye, entre autres, d'etablir la signification de la presence de la
scene du Repentir du roi David a cote de l' Hymne Acathiste, dans le narthex de l'eglise .
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I . LES FONDATEUR S DU MONUMENT
Au cours de ce chapitre nous essayons d'eclaircir le probleme de la date de la construc
tion de l'eglise, son premier statut (simple eglise ou bien eglise de couvent) , la succession des
maîtres du domaine sur lequel se trouvait l'eglise et leurs liens de parente avec Ies fondateurs,
enfin la date de l 'agrandissement de !'edifice, par la construction d'un exonarthex et d'une
enceinte de bâtiments monastiques.
Nos principales conclusions sont Ies suivantes :
Une premiere eglise, en bois ou en briques, a du etre construite par Ies premiers fon
dateurs de Stăneşti, Mogos le ban et son fils Mogoş le spatar, entre 1 500 - 1 5 1 7. Ce premier
edifice est tombe en ruin �s et le gendre de Mogoş le spatar - Giura le logothete - marie a
Vilaia, construit au plus tard en 1 535, l'eglise que nous connaissons. En 1 536 l'eglise a ete
decoree de peintures.
- Nous sommes enclins a croire que la fondation religieuse du temps de Mogoş et de
Giura etait plutot une chapelle edifiee aux environs des maisons de ces boyards. Seulement
apres la mort de Giura, vers 1 540, par Ies soins de sa veuve - Vilaia, le statut de l'eglise
change, en devenant un etablissement monastique.
- Le cadet des fils de Giura, Preda, sera l'heritier du domaine et du couvent, son
t ombeau se trouvant dans le narthex de l'eglise. Mort sans successeurs directs, son heritage
passera a des collateraux. Nous avans pu etablir le lien de parente entre Preda et Ies deux
freres - Dumitru et Stănilă - qui, vers 1 580, deviendront proprietaires du domaine sur lequel
se trouve le monastere. De leur câte, ces deux freres n'auront pas de posterite. Apres la mort
de Dumitru ( 1 582) , Stănilă s'associe avec Ies trois freres Buzeşti : Radu, Stroe et Preda, qui
- eux aussi - etaient parents avec Ies anciens fondateurs (par leur mere Maria, fille d'un pre
mier mariage de Vilaia) . Ils prendront ensemble l'initiative de l 'agrandissement de l 'eglise par
l'adj onction d'un exonarthex et par d'amples travaux a l'enceinte du monastere, ainsi que
par des donations en villages et biens mobiliers en faveur du monastere. En partant d'une
information foU;rnie par Al. Odobescu, nous sommes d'avis que Ies travaux d'agrandissement
se situent entre 1 59 1 et 1 596.
Apres la mort de Stănilă ( 1596/97) , Ies freres Buzeşti seront Ies heritiers du domaine
et auront en charge la protection du monastere.
Enfin, Ies derniers qui auront herite le droit de protection sur le monastere, Maria
et Radu - Ies enfants de l'aîne des freres Buzeşti - soumet tront, en 1614, la fondation de
Stăneşti a la j uridiction de la Patriarchie d' Alexandrie, acte qui aura pour consequence le
declin economique du monastere et la degradation du monument, faits attestes par Ies notes
de voyage de Paul d'Alep ( 1 657) .
I I . LE PRO GRAMME ICONO GRAPHI QUE
Le programme iconographique de l 'eglise de Stănesti etait dej a: connu par Ies travaux
'
de I. D. Ştefănescu (v.n. 22) .
Natre contribution se situe vers la fin du chapitre, Ia ou nous analysons le programme
du narthex et surtout la correspondance entre le vocable de l'eglise - La Vierge de l'Incarna
tion (la Vierge des Blachernes) - et la decoration du narthex qui comprend l 'Hymne Acathiste
et l' Hymne de Noel, themes qui sont j ustement (ainsi qu'il a ete demontre par A. Grabar,
L' Iconographie de la Parousie, voir l' Annexe, note 143) une exegese de l' Incarnation.
III. ASPECTS ICONOGRAPHI QUE S PARTICULIERS
Ce chapitre represente de fait le pivot du prescnt ouvrage. Nous avans repris et nuance
no� . premieres observations sur la peinture de Stăneşti, publiees en 1969 (v.n. 18) . La methode
� hhsee a ete c.elle inauguree dans l'historiographie roumaine de l' art par Sorin Ulea, qui a
mterprete certams phenomenes artistiques en partant des faits de l'histoire politique et sociale
(S. Ulea, L'Origine et la signijication ideologique de la peinture extirieure moldave dans « Revue
Roumaine d' Histoire », Bucarest, 1963, 1 . p. 29 -7 i ) .
'
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Tout d;abord, il 11ous a semb1e etrange le choix d iun vocable qui apparemment rle
correspondait pas a une fete du ca ţ � ndrier - La Vierg� de l'Incar� ation - d'a�tant plu s qu �
�
Ies documents de la fin du XVr s1ecle et ceux plus recents ment10nnent 1 . eghse de Staneşt
l
sous le vocable de la Dormition de la Vierge.
Un article de V. Grumel (v.n.108) nous a suggere l'explication du probleme. Le type
iconographique auqucl �.e rattache notre representation de l� Vierge de l'Inca� nation . est la
Vicrge Platytera ou la V 1erge des Bla � he �nes: t �p � conn � auss1 sous le n �� de V1erg � N1cope1a
_
(la Victorieuse) . Cet � e V1erge
de la V1ct01re et �1t mterpretee da ns la trad1� 10 i; ? yza ? t11;i e co 1?- �e
_
,
un palladium. En 626, 7 18, etc. , quand la v1lle de Constantmople
ava1t ete ass1egee,
c . eta1t
l'intervention miraculeuse de la Vierge qui avait delivre la cite. Pour commemorer annuellement
ces delivrances on chantait des louanges a la Vierge, dont l' Hymne Acathiste etait la mieux
appropriee. Le siege de 7 1 8 s'etait leve le 15 aout - j our de la grande fete de la Dormition de
la Vierge. L'anniversaire de la miraculeuse intervention de la Vierge en faveur de Constanti
nople avait donc lieu le 15 aout (v.n. 108) .
La presence dans le narthex de l' Hymne Acathiste prouve que cette correlation entre
l'image de la Vierge Nicopeia et l' Hymne etait connue et interpretee comme symbole d'une
delivrance. De fait, on avait choisi comme vocable de l'eglise la fete de la Delivrance de Cons
tantinople - 15 aollt ( - Dormition) . Ce choix denote une certaine erudition qui ne pouvait
appartenir qu'au fondateur - le logothete Giura. Mais de telles subtilites de pensee perdent
rapidement leur signification pour Ies generations ulterieures. C'est seulement la date a laquelle
on fetait le vocable de l'eglise qui s'est conservee traditionnellement et elle coi:ncidait avec la
fete - cette fois tres connue - de la Dormition de la Vierge. Ainsi s'explique ce « second »
vocable de l'eglise de Stăneşti.
Reste a savoir pourquoi Giura avait place son eglise sous le vocable de la Delivrance
de Constantinople. Pour comprendre ce choix, nous avons ete oblige de rappeler brievement
Ies evenements de politique interieure auxquels Giura prit part avant et apres l'annee 1 536.
Au commencement de l'annee 1536, deux des grands boyards valaques - le grand
logothete Tudor de Drăgoeşti et le ban Toma - ont ete tues par le Voi:vode Radu Paisie
( 1 535 - 1545) , car ils avaient ourdi un complot. Les deux victimes etaient des parents de Giura ;
celui-ci n'a pas pris part au complot mais il etait surement un sympathisant secret de la fac
tion, et la preuve est celle-ci : il fait peindre, quelques mois apres la mort de Tudor, le
portrait posthume de celui-ci (et de sa femme, Dimitra) dans la nef de l 'eglise de Stăneşti,
en perpetuant ainsi la memoire d'un « chef de revolte martyrise ».
Il n 'est pas difficile d'imaginer l'etat d'esprit de Giura au moment ou il decidait de
peindre l'eglise de Stăneşti, c'est-a-dire apres quelques mois seulement du tragique evenement.
D 'abord il y avait le sentiment de delivrance d'avoir echappe aux persecutions du Voivode,
mais d'autre part, la sourde revolte contre celui qui avait tue ses parents eloignes, Ies chefs
de la faction a laquelle il appartenait lui-meme. Ainsi, en homme de son temps, il decide
d'adresser des actions de grâce a la divinite pour avoir echappe de j ustesse, mais il n 'aban
donne pas l'idee de continuer la lutte engagee par ses predecesseurs. Son geste a la valeur
d'un ex vota. Le choix de l'image apothropaique de la Vierge de l ' Incarnation comme vocable
de l'eglise, allusion evidente a la « Delivrance » de Constantinople, la presence de l 'Hymne
Acathiste dans le narthex - priere pour action de grâce, mais aussi priere pour une victoire
(v. S. Ulea, article cite) , attestent, d'apres nous, une pensee qui est bien dans l 'esprit du temps,
dans ces contrees de tradition byzantine. Mais en homme de son temps, imbu de preceptes
chretiens, il pense que ses prieres n'auront pas audience pres de la divinite s'il ne fait pas
acte de penitence pour racheter ses peches. Il se repent, mais pas seulement en esprit : il veut
que son acte soit consignc. Aussi il fait peindre la scene du Repentir de David immediatement
apres la derniere strophe de l' Hymne Acathiste, pour bien montrer qu'il invoque la protection
de la Vierge en toute humilite d'âme. Mais il n'a pas fini son expose de doleances : mainte
nant ii va prier d'une autre fa<;on.
Dans la nef de l'eglise, le dernier registre, au sud, contient la composition appelee Deisis,
mais dans une forme iconographique particuliere, avec Jesus grand archipretre et la Vierge
Reine. Ce type iconographique apparu vers le XIVe siecle a ete interprete par V. Lazarev et
apres lui par S. Ulea comme « une apologie indirecte du pouvoir autocratique » (v.n. 124, 1 26) .
Dans le meme registre, sur la paroi ouest, sont representes Tudor le logothete et sa femme,
en attitude de priere vers Jesus Emmanuel (en buste) . L'inscription a un caractere funeraire,
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pour le salut de leurs âmes. L'emplacement de ces portraits est - on peut le <lire - unique
pour Ies coutumes iconographiques de la . Valachie au cours des X I Ve - xvrc siecles (v.n. 130) ,
epoque pendant laquelle, dans la nef des eglises. au registre . infereiur (� n dehors des s.aints) ,
on ne trouve representes que Ies voivodes - qm' sont Ies « omts du Se1gneur » - ou b1en Ies
fondateurs. On serait moins surpris de trouver ici Ies portraits des fondateurs, mais eux sont
relegues au narthex. Donc, il doit y avoir une autre explication. Nous croyons l'avoir trouvee
en corroborant Ies donnees historiques et celles iconographiques.
La faction feodale a laquelle appartenaient Tudor, Toma, Giura, etc. etait de celles
qui, au cours du XVIe siecle, ont essaye de mettre un frein a l'immixtion ottomane dans Ies
affaires de la Valachie. Le voivode Radu Paisie etait plutOt soumis aux Turcs. Cette teinte
« antiottomane » dans le programme de la faction est a retenir, car ainsi Ies victimes du voi
vode etaient implicitement des martyrs de la lutte « contre Ies paiens turcs » et l'emplacement
du portrait de Tudor au rang des saints martyrs guerriers s'explique. Mais il y a plus : de
l'autre cote de la porte, sur le meme mur ouest, sont figures Ies saints empereurs Constantin
et Helene; en correspondance symetrique avec Ies images de Tudor et de sa femme. A. Grabar
a demontre (v.n. 1 38) que Ies effigies des saints Constantin et Helene ont connu une vogue par
ticuliere au temps des empereurs byzantins du xe siecle, qui ont lutte contre Ies agresseurs
paiens. De meme, la scene de la Cavalcade des saints guerriers conduite par Constantin etait
un palladium dans Ies luttes anti-ottomanes (v.n. 135) . Or, bien qu'il ne s'agit pas d'une caval
cade, a Stăneşti nous retrouvons ces memes elements : Saint Constantin et Ies saints guerriers
au registre inferieur de la nef.
Enfin, il y a la Deisis dans la forme iconographique speciale qui est « une apologie du
pouvoir autocratique » (v.n. 124) et que nous interpretons ici comme une allusion a la necessite
d'un voivode capable de s'imposer comme chef de la resistance contre Ies Turcs « paiens ».
Tous ces details, mais surtout la Deisis avec la Vierge Reine et la presence dans ce
meme registre des portraits de Tudor et de sa femme, nous menent a la conclusion qu'il s'agit
d'une « priere » pour le triomphe de la cause a laquelle se sont sacrifies Tudor et Toma. En
ce sens intercedent aupres de Jesus non seulement la Vierge et Saint Jean le Precurseur, mais
aussi Ies saints guerriers, Saint Constantin et Helene, et enfin « le martyr » Tudor. Evidem
ment, s'est Giura « l'auteur 1> de cette priere. Mais le moment de l'action se presente bientât :
en 1539, un nouveau complot se trame, auquel Giura participe ouvertement cette fois-ci. Le
Voivode Radu Paisie s'enfuit tout d'abord, revient avec l'aide des Turcs, et Ies conspirateurs
sont obliges de s'enfuir a leur tour. Giura meurt en exil a breve echeance.
IV. LE PEINTRE. CONCLU SION S
Ce dernier chapitre est consacre aux problemes de l'identite du peintre principal, de
sa technique et de son style, de sa formation.
N ous avons pu deceler des differences dans la qualite du dessin qui attestent a Stă
neşti le travail de trois personnes : le maître principal et deux compagnons.
L' analyse de la technique a ete beaucoup entravee a cause du mauvais etat de la
peinture, du, en dehors des avatars habituels, a un nettoyage incompetent qui a enleve Ies
couleurs superficielles. De ce fait, le graphisme qui est une caracteristique de cette peinture,
ressort plus accenke. Le dessin du maître principal est correct, sans naivetes, mais aussi sans
envergure, presque miniatural. Il n'a pas le sens du decor monumental ; ses compositions sont
des transpositions telles quelles de modeles con 9us pour Ies icones ou pour Ies manuscrits et
Ies gravures. On Pf'Ut mieux saisir ce procede dans Ies conques des absides laterales, la ou
Ies problemes de la visualite rendent necessaires quelques modifications dans Ies schemas des
compositions.
Pour ce qui est des details caracteristiques dans la maniere du peintre de Stăneşti , par
exemple la fa<;on de rendre la profondeur par la representation des meubles en position oblique,
le typ� des architec ţ u �es (tres simples generalement) , le type du paysage, etc . , ce sont presque
Ies memes caractenshques remarquees par A. Grabar dans les peintures du xve siecle d e
Kremikovci , Bobosevo, Poganovo, etc. (v. n. 148) .
Le coloris, q.ui - d'apres ceux qui ont vu l'eglise il y a longtemps - etait le principal
cha�me de cette pemture, ayant une transparence d'aquarelle , ne peut plus etre juge a sa
vra1e valeur que d'apres Ies trois icones peintes a l'exterieur.
·
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L'analyse iconographique (v. l'Annexe) nous a montre qu'il n'y. a pas �� � aracteres
archa1ques a Stăneşti, mais bien . au .contraire, �es schemas Ies plus neu �s qm sont uhh:5es tout au
.
et <1;bhes ave� Ies p emtures des
long du XVF siecle. Des analog1es iconograpluq � es. ont pu etre
xve - XVIe siecles, qui se trouvent sur le terntolfe de l � Bulgane (Krem1kovc1, Poganovo) ,
de la l\Iacedoine et surtout avec celles des Meteores ( St. Nicolas Anapavsa) et du Mont Ath os.
l\1ais l'analyse des Hvmnes de Noel et Acath1ste a mis en evidence la presence de certains
elemen ts provcnant d e l'iconographie serbe qui reparaissent seulement un siecle plus tard au
Mont Athos, a Chilandare, fondation serbe, en 162 1 (v. l' Annexe) .
Nous avans essaye d'etablir l'identite et la provenance du peintre de Stăneşti. Malheu
reusement, justement le nom du peintre a la fin de l'inscription dedicatoire de l'eglise es1·
efface. Il ne reste plus que l'initiale D du nom, au sein d'une formule de resonance grec quc
transposee phonetiquement en lettres slavonnes : [X]EpdTlJA'.„ [s]wrpi1$oc .tno THH Tpro&HCT8, dane
« la main de D . . . le zographos de Tîrgovişte ». Nous ne pensons pas qu'il s'agit d'un grec
etabli a Tîrgovişte - capitale de la Valachie - mais d'un Roumain provenant de cette ville,
qui a frequente - peut-etre en qualite de pelerin - Ies couvents des Meteores et du Mont
Athos, en adoptant non seulement l'iconographie et le style nouveau, mais aussi la fa<;on de
signer des peintres grecs. Nous sommes arrive a ces conclusions apres avoir fait une assez
ample incursion dans le paysage artistique des xve - xv1e siecles, des territoires voisins de
la Valachie, surtout dans la zone sud-ouest de la peninsule balkanique, pour mieux situer Ies pein
tures de Stăneşti, par rapport au phenomene de la constitution de l'ecole cretoise au sein de
la peinture postbyzantine.
Evidemment, on pourrait expliquer la presence des elements assez neufs dans l'iconographie
et le style de Stăneşti, par la circulation intense des gravures sur feuilles volantes qu'on fahri
quait a Dubrovnik et a Kotor aux XVe - XVIe siecles (v.n. 202) et, bien entendu, par la
facile circulation des icânes. Mais il ne faut pas oublier la formule grecque dans la signature
du peintre, formule qui, parmi Ies autres utilisees par Ies peintres d'eglises de la meme epoque
en Valachie, represente une exception. D'apres nous, le peintre de Stăneşti a voulu marquer
ainsi son appartenance a une certaine zone artistique.

Les dernieres lignes du chapitre sont consacrees a la peinture qui decore le mur est
de l'exonarthex de l'eglise, construit vers la fin du XVIe siecle ( 159 1 - 1 596) . La peinture repre
sente Le Jugement dernier et elle a du etre executec a une date assez rapprochee de 1596,
peut-etre au commencement du xvue siecle.
La maniere de ce peintre ne ressemble a rien de ce que nous connaissons au XVI0 et
au XVI r siecle en Valachie. Les silhouettes de ses personnages sont trapues, presque carica
turales, avec de grosses tetes, des physionomies stereotypees, caracterisees par de gros sourcils,
un nez tres crochu et le menton fuyant. Ces memes caracteres physionomiques se rencontrent
sur l'icâne de la Vierge Eleusa placee du câte gauche des « portes imperiales » de l';conos
tase de l'eglise. A l'encontre de son pendant, l'icâne du Pantocrator, qui a des inscriptions
slaves et porte la date 1568, l'icâne de la Vierge Eleusa n'est pas datee, Ies inscriptions sont en
grec et elle porte en bas la signature du peintre : xocp Av8 p oc L8 �wypoccpoi;. La forme declinee du nom
indique un Grec . Bien que Ies inscriptions du Jugement dernier sont en slave, il y a aussi
la-bas une inscription grecque sur le Philactere du Prophete Daniel : o.yo d�'J"fJLA o.-3-EwptJv. Nous
pensons que l'auteur de l'icâne est aussi l'auteur du Jugement dernier.
D'ailleurs, cette typalagie particulierc se rencantre dans des peintures murales du cam
mencement di1 XVIIe siecle a Tărnovo et a Arbanasi en Bulgarie (v. n . 2 1 1 ) , dane dans une zone
placee au sud du Danubc.
L ' A n n e x e est un repcrtoire icanagraphique.
Parce que la peinture de Stăneşti est menacee d'une rapide degradatian et parce qu 'il
est impossible d'obtenir de bonnes phatos, nous avans j uge necessaire de publier l 'icanographie.
Les analogies que nous avans etablies et mentiannees n'ont pas la pretention d'avoir epuise
Ies analogies possibles, mais seulement d'indiquer la famille iconographique a laquelle se rat ta
chent Ies scenes de Stăneşti.
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". .. Si une ej>oque a des traits parti
culiers et l!ineraux plus forts qu'une
nationaliti, . . . une nationalite a des traits
particuliers plus jorts qu'une caste " .
MARCEL PRO UST

S punînd sculptură în lemn brîncovenească, ne vedem obligaţi, încă de la pri

mele rînduri, să facem unele precizări atît în ce priveşte „sculptura", cît şi „epoca" . În ce priveşte
„sculptura", folosim acest termen mai mult pentru a determina domeniul de artă decît pentru a
defini specificul creaţiei artistice, deoarece constatăm că accepţia românească a acestui termen
diferă, ba chiar se opune accepţiei larg răspîndite pe care el o are, şi anume aceea de sculptură
autonomă, independentă. În cazul nostru (în care nu avem a face cu opere de sine stătătoare) ,
acest mod de a numi ceea ce s-a creat în genul respectiv în epoca brîncovenească este impropriu şi
ar trebui de fapt să se spună : iconostase, uşi şi mobilier lucrate şi sculptate în lemn. Căci, în aceas
tă epocă, ca de altfel în toate epocile istoriei de artă medievală românească, sculptura în lemn
este 0 sculptură decorativă, menită să împodobească un obiect ; însă un obiect conceput anume
pentru a fi ornamentat cu o sculptură adecvată formelor, funcţiei şi rolulm său. De aceea orice
studiu asupra sculpturii în lemn româneşti nu se poate limita, ca pentru alte genuri de artă, la
analiza „subiectului" operei şi a realizării lui, în sensul unei creaţii autonome, ci trebuie să privească
opera sculptată în dependenţa: sa faţă de obiectul pe care se desfăşoară, să o considere în ansamblu
din care face parte integrantă şi cu care realizează un singur tot.
Fiind vorba de o sculptură decorativă, legată de obiect în dublu sens - prin suprafaţa
materială şi prin ideea în funcţie de care e conceput şi obiectul şi decorul , nu vom putea reface
şi deci înţelege procesul de gîndire implicit creaţiei decît considerînd sculptura nu numai ca parte
integrantă de constituire, ci şi, mai ales, ca element de definire a obiectului respectiv, la care fiecare
detaliu corespunde unei idei, iar întregul unui ansamblu intelectual, unei concepţii .
Pornind de aici, de la concepţia care a determinat un anume mod de a gîndi şi realiza o
operă de artă, vom vedea cum, odată definită această concepţie, toate elementele - ritm, compo
ziţie, aşezare şi îmbinare - care conlucrează la realizarea motivelor într-o decoraţie se aşază într-o
ordine şi legătură firească, după o logică proprie concepţiei de la care s-a pornit. Pentru o mai
bună înţelegere şi clară expunere, analiza de faţă va încerca să reconstituie opera de sculptură
în lemn pornind în sens invers decît a făcut-o artistul, şi anume de la simplu la complex, de la
elementul de bază, motivul ornamental, la ansamblul decorativ.
-·
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Operele sculptate în lemn care fac obiectul prezentei lucrări sînt cele create la sfîrşitul
secolului al X VI I-lca şi în ceputul celui de-al XVII I-lea, în epoca brîncovenească. Trăsături comune
şi specifice ale vocabularului ornamental, compoziţiei şi realizării ansamblului, datorate proce
deelor tehnice folosit e, clan acestor opere o înfăţişare anume, le conferă „un stil" , stilul brînco
ve1H 'sc. Încercîncl sft analizăm acest stil, pentru a vedea în ce consH't specificul lui în com paraţie
c11 sti lurile altor epoc i �i pent ru a-l încadra în ana mare a artei medievale româneşti,vom constata,
pc ele o parte, că, o datii cu definirea specificului componentelor stilistice (repertoriu, compoziţie,
ansamblu) , aj ungem implicit la conturarea trăsăturilor maj ore ale artei româneşti în genul res
pectiv, iar pc de altă parte la aflarea unor opere cu aceeaşi înfăţişare caracteristică stilului într-o
epocă poste rioară celei brîncoveneşti.
Chiar şi numai considerînd cele două caracteristici enunţate, şi anume : 1) că sculptura în
lemn brîncovenească este o sculptură decorativă şi 2) că din colaborarea cu obiectul pe care îl
decorează rezultă un întreg de nedesfăcut - caracteristici �valabile dealtminteri pentru toate
epocile artei medievale româneşti - , se poate demonstra faptul că artistul este condus de un
complex de raţionamente ce se încadrează unei tradiţii, unui trecut, care este mereu prezent
în opere şi la distanţe de secole. Aşadar, opera. unui moment , a•unei epoci, nefiind o experienţă
fără precedent ci, dimpotrivă, una legată, prin ceea ce este general, de operele altor epoci anteri
oare, o epocă are trăsături specifice, dar şi generale.
De aceea, din imposibilitatea de a rămîne strict în epocă şi de a contura numai caracterele
specifice ale acesteia - adică tocmai din nevoia permanentă de a scoate în evidenţă multiplele
legături pe care le are arta epocii respective cu trecutul, ca fiind cel care conferă operelor măreţie
şi valabilitate - , rezultatul analizei întreprinse aici poate părea, la o vedere superficială, în necon
cordanţă cu obiectivul propus, şi anume definirea trăsăturilor specifice ale sculpturii în lemn brîn
covenesti .
În ceea ce priveşte „epoca" , ştiut fiind faptul că durata unui stil nu corespunde cu durata
epocii şi că stilul poate continua să evolueze, uneori, departe în timp - evident cu modificările
pornite din însăşi structura elementelor ce i-au dat viaţă - , ne propunem să ne oprim aici numai
la operele de sculptură în lemn create între anii 1688 şi 1 7 1 4, anii de domnie ai lui Constantin
Brîncoveanu, adică la acele opere care - dintre numeroase altele posterioare perioadei amintite îşi poartă, la modul cel mai propriu, expresiv şi convingător, numele de opere brîncoveneşti.
.

În artele vizuale - sculptură, pictură - , tehnica nu este un factor care produce nişte
fenomene, ca adîncime, relief, umbră, lumină, culoare etc. , ce impresionează ochiul independent de
imaginile pe care ele le creează, independent de ceea ce reprezintă acele imagini, deci indiferent de
subiect . Ansamblul fenomenelor vizuale produse - în cazul nostru - de sculptură nu poate stărui
exterior nici materialului folosit şi nici sentimentului temei realizate, ca în artele auditive, de
pildă.
De aceea, analiza unei opere sculptate înseamnă, în primul rînd, analiza sculpturii ca pro
cedeu tehnic în care este implicat actul de gîndire, procedeu creator de impresii vizuale ce sînt
percepute o dată cu tema pe care ele o realizează şi numai prin ea. Considerată ca atare, t ehnica
sculpturii (departe de a fi un simplu meşteşug mai bine sau mai puţin bine stăpînit de artist) devine
elementul-cheie prin care înţelegem caracterele stilului -- ale repertoriului, ale compoziţiei, ale
an samblului - , caractere determinate în esenţa lor de tehnică ; ea ne conduce la descifrarea şi
înţelegerea operei ca produs al spiritului omenesc, la conturarea unei anumite gîndiri şi viziuni
artistice .
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Fig. 1 . Sculptură pe fond, în meplat, la uşile împărăteşti ale iconostasului paraclisului
mănăstirii Hurez ( 1 696 - 1 697) . Detaliu. Clişeu C.M.I.

Sculptura în lemn brîncoven ească foloseşte tehnici variate, printre care meplat-ul (fig. 1 , 2)
şi basorelieful (fig. 3) ocupă locul principal, urmînd apoi, în ordinea distanţei, de la început aprecia
bilă, faţă de cele enunţate, aj urul, traforul şi relieful înalt. Această primă constatare ne permite
să spunem că sculptura în lemn brîncovenească se exprimă îndeosebi prin .tehnici în care relieful este
puţin desprins de suprafaţa materială, că este o sculptură pe fond.
O privire de ansamblu asupra întregii arte medievale româneşti ne f<l;Ce să observăm însă
că l ucrul acesta este valabil nu numai pentru epoca brîncovenească, ci pentru toate celelalte epoci.
În toate aceste epoci nu întîlnim decît rareori relie"f înalt, iar încă şi mai puţinele exemple de sculptură
rotundă stau mărturie (mai pregnant decît în primul caz, al reliefului înalt) a influenţelor primite,
în diverse epoci, din Apus. Aşadar, constatăm încă de la început că prima trăsătură specifică
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Fig. 2. Scul p tură pe fond,

în

meplat, la u şile biserici i mănăstirii Tismana ( 1 698) .
de la Mogoşoaia. Foto N. Ionescu.

Muzeul

de artă brîncovenească

sculpt urii în lemn din epoca brîncovenească este totodată chiar trăsătura generală a acestui gen
artistic în întreaga creaţie medievală românească .
Faptul că sculptura î n lemn brîncovenească, ca de altfel întreaga noastră sculptură medie
vală, este legată de suprafaţa materialului în care a fost executată, deci de obiectul pe care ea
îl împodobeşte, este un lucru dintotdeauna cunoscut şi subliniat şi despre care s-a crezut că ar fi
suficient şi expresiv exprimat prin termenul de sculptură „ decorativă " . Această constatare j ustă
nu a fost însă niciodată urmată de o explicaţie bazată pe analiza profundă a procedeelor tehnice,
privite înăuntrul procesului . de creaţie î n care este implicată gîndirea, analiză care coboară pînă
la rădăcin a „impresiei " . Este ceea ce ne propunem să facem aici într-un chip sumar şi rezumat .
Să ne oprim un moment asupra procesului de realizare a unei sculpturi, indiferen t de ce fel
ar fi ea, „decorativă" sau nu. La început există materialul, lemn sau piatră, pe care artistul şi-l
alege pentru a transpune în el ideea sa. El începe prin a contura, în desen, modelul pe care-l
va reprezenta ; ideea sa este la început scrisă pe suprafaţa materialului de care se serveşte. Apoi
el taie de j ur împrej ur şi modelul începe să capete relief şi totodată se n aşte, apare impresia de
adîncime prin valoraţia diferită a reliefului faţă de suprafaţa din care s-a desprins. Este o primă
treaptă care satisface o anume idee. Se· poate merge mai departe, desprinzîndu-se mai puternic
relieful din suprafaţă : impresia de adîncime se accentuează, diferenţa dintre umbră şi lumină, de
valoraţie este tot mai puternică. Artistul îşi îndreaptă activitatea şi asupra reliefului despr�ns, îl
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https://biblioteca-digitala.ro

rotunj eşte, îl modelează, prin planuri dife
rite, pentru ca acesta să capete vibraţie, spre
a întruchipa cît mai exact ideea de la care
s-a pornit. Gama de valori este din ce în cc
mai amplă, o multitudine de valori sînt
acum cuprinse în sculptura ce capătă o
tot mai · mare plasticitate, o formă tot mai
bine conturată. Treptat, se aj unge la o
sculptură în ronde-bosse.
Pe măsură ce lucrul artistului ava11sează, planurile tăiate la suprafaţa mate
rialului devin mai numeroase şi totdată mai
puţin distincte unele faţă de celelalte, aj un
gîndu-se, prin desfacere completă, la topirea
lor într-o singură formă . Fiecare plan în
seamnă o valoare plastică, iar pentru ochi
tot atîtea impresii ce alcătuiesc imaginea
formei sculptate. Privitorul ia deci cuno
ş tinţă de formele _s culptate prin impresiile
pe care le produc acele forme : impresia de
adîncime, impresia de rotunj ime, impresia
de miscare, impresia de contur etc . Dato
rită a� estor factori, însuşi contur� l unei
forme - precis delimitată materialmente este în ochii privitorului cel rezultat din
impresiile primite ; de exemplu, umbra
adîncă, ca şi lumina puternică, fac să dis
pară conturul material, în timp ce infini
tatea de valori cuprinse în umbră sînt de cea
mai mare importanţă pentru realizarea ima
ginii, pentru reprezentarea formei şi, tot
odată, a ideii care l-a condus .Pe artist .
Ideea, fiind de ordin spiritual, nu poate fi
realizată decît tot prin elemente de aceeaşi
esenţă, impresiile ; numai transpunerea
ideii este materială.
Sculptura în ronde-bosse este evident
un lucru deplin, dar tocmai datorită im
presiilor ce stau la baza formării imaginii
se poate realiza acelaşi lucru deplin şi fără
·
ronde-bosse, doar printr-un relief foarte mic.
Explicaţia o găsim în contradicţia ce există.
între impresiile noastre şi expresia lor obiş
nuită : de exemplu, felul obişnuit de-� a crea
impresia de adîncime este spaţierea planuri_
_

Fig . 3 . Sculptură pe fond, în basorelief, la tetrapodul din bise
rica domnească din Tîrgovişte (sfîrşit sec. XVI I ) . Clişeu C.M.I.
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lor ; dar putem a\'ea exact aceeaşi impresie, de acelaşi grad, nu numai m cazul reducerii pînă la im
percep tibil a distanţei di ntre planuri, ci, cum este cazul în pictură, ch iar prin anularea ei. Astfel, o
sculptură lucrată în basorelieful cel mai mărunt poate produce, datorită nuan ţării maxime a supra
feţei reliefului prin planuri de o extremă fineţe, aceleaşi impresii de volum, de spaţiu în j ur, de
trăire proprie, ca şi sculpti.Ira în ronde-bosse (vezi sculptura greacă) . În aceste cazuri, fondul
material, piatră sau lemn, participă la formarea imaginii nu prin materialitatea sa, ci, dimpotrivă,
prin ceea ce el sugerează : spaţiu, aer, lumină sau umbră ; fondul material, integrîndu-se în
acest fel imaginii, se descarcă de toată materialitatea ce îl caracterizează şi se încarcă cu valori
noi de cu totul alt ordin, capabile să întruchipeze, în totalitatea lor, ideea pe care a vrut să o rea
lizeze artistul. Într-o astfel de sculptură în basorelief, fondul „dispare" din impresia generală . el
rămînînd numai un suport material.
Dacă se aj unge, printr-o atare nuanţare plastică, la fenomene de mare fineţe şi subtilitate
cc pot crea impresia de aer, de lumină, de mişcare, de moliciune sau asperitate, cu un cuvînt la
impresii ce dau viaţă operei, atunci este firesc ca acea operă să impresioneze ochiul şi din punct de
\'edere coloristic. Culoarea există în valoraţia dintre umbră puternică şi lumină, este subsumată
plasticului . Este foarte uşor să pui culoare pe o lucrare finită din punct de vedere plastic, deoarece
fiecare plan tăiat , fiecare valoare plastică deci este în acelaşi timp valoare coloristică, culoare.
Cu cit nuanţarea plastică este mai mare, cu atît va fi şi paleta coloristică mai bogată. Aşa ne putem
explic� de ce sculptura greacă, aşa de bogat şi viu colorată, nu impresionează neplăcut ochiul , ci,
dimpotrivă, faptul că pînza ce înfăşoară corpul este cusută , că moliciunea şi căldura obraj ilor capătă
�i culoare, face parte din lucrarea dusă la limita extremă a reprezentării vieţii. Culoarea folosită
în sculptur{t supără numai acolo unde nu corespunde cu valorile plastice, acolo unde este un ele
r.1ent suprapus, şi deci , în loc să completeze plastica, o dish'uge prin impresiona rea och i ului în
mod nep0tr ivit sau brutal. Subsumată plasticului , culoarea poate completa nu numai sub forma
unui maxim fin isaj , ci, dimpotrivă, în cazurile în care sculptura , plastica, se opreşte la o anumită
trf'aptă a reprezentării, ea este valorată mai departe coloristic şi nu plastic.
Arta este capal:ilă să produci'i un adevărat miracol, să dea viaţă unui material, piatră sau
l emn, să-i confere aceleaşi valori spirituale pe care le are ideea care s-a transpus în acel mate
rial. Ca şi cînd aceste valori nemateriale au existat dintru început cuprinse în materialul folosit ,
rămînînd doar ca arta să îndeplinească miracolul de a le face percepute vizual. Spunem percepute
vizual, deoarece o percepere de alt ordin, intuitiv, a acestor valori nemateriale într-un element
matf'rial există : o suprafaţă, de pildă, care îţi îngăduie să o priveşti un moment în afara lucrului
din care face parte îţi dă miraj ul adîncimii, sentimentul cert, c� , în loc să constituie o limită, ca
în realitatea ei materială, ea este, dimpotrivă, poarta spre un univers de valori de cu totul alt ordin .
Dar acele valori pot, cel mult, produce senzaţii, în nici un caz impresii, ele neputînd fi percepute
vizual pentru că sînt nedefinite şi, din această cauză, şi suprafaţa în care le-am intuit ne-a dat
pentru moment sentimentul existenţei ei în afara obiectului, senzaţia nedefinirii ei în spaţiu.
Această senzaţie nu s-ar fi produs însă dacă adîncimea, în loc să fie un simplu miraj sau sentiment,
ar fi fost o impresie vizuală, deci, dacă valorile pe care le-am intuit ar fi fost definite şi astfel ar
fi impresionat ochiul. Dar am văzut că impresia de adîncime nu poate exista decît concomitent cu
cea de relief şi, în sculptură, chiar cu existenţa acestuia. Aj ungem deci implicit la concluzia că
sculptura modifică nu numai suprafaţa materială a pietrei sau lemnului, dar modifică şi „ aparenţa"
ei , fixîndu-i mşte valori care, definite plastic, o definesc şi pe ea, într-un sens complet şi percep
tibil.
Sculptura, aşa cum am spus, poate folosi diverse tehnici, de la cbamp-leve şi meplat, la
basorelief şi ronde-bosse. Primele două tehnici se opresc la o treaptă inferioară de definire, de
exprimare a valorilor nemateriale prin valori plastice, deci în nici un caz şi prin valori coloris
tice. Valorile neexprimate rămîn în continuare în universul abstract al intuiţiilor legate de supra264
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faţă, ramm nedefinite, iar sculptura în aceste cazuri este legată organic de suprafaţă, de fon d ,
există numai prin ea, c a fiind cea care î i asigură desfăşurarea ş i împlinirea prin ceea ce n u este
încă definit . Aceste două feluri de sculptură au o îndoită consistenţă : una materială, fiind o sculp
tură nedesprinsă decît în tr-o mică măsură de suprafaţă, şi una nematerială, de valori abstracte
care nu au fost încă exprimate plastic şi coloristic, nu au fost încă definite ; raport organic între
fond şi decor (fig. 1 . 2) .
Sculptura în basorelief poate fi de două feluri : una c·a re să se apropie de sculptura pe
fond prin neexprimarea completă a valorilor (fig. 4) , iar alta care să se apropie de sculpt ura în
ronde-bosse, care adică, deşi lucrată pe fond, este liberă faţă de acesta prin desprinderea de supra
faţă şi exprimarea, cu aj utorul sculpturii, a tuturor valorilor ce în cazurile anterioare rămîn eau
doar intuiţii şi care definite plastic pot duce la realizarea subiectului, pot da viaţă ideii de la care a
pornit artistul (fig. 5). . În acest din urmă caz, suprafaţa nu mai are decît un rol de suport , ea este
descărcată de orice valoare materială, nu mai are nici chiar aparent consistenţă materială, aceasta
din urmă fiind înlocuită, compensată, de consistenţa valorilor nemateriale ce au fost deplin şi
pînă la l imită etalat e de sculptură ; raport rupt dintre fond şi decor.
Raportul diferit în care se află sculptura faţă de suprafaţa din care s-a . desprins - exis
tenţa sau nonexistenţa acestui raport şi de aici consistenţa sau nonconsisten ţ a pe care o poate avea
sau sugera sculptura - este de foarte mare importanţă în exprimarea ideii. Alegerea unei anu
mite tehni<;:i, deci a unui anumit raport dintre fond şi decor, îmbinarea într-un anumit c hip a
_

Fig. 4 . Sculptură pe fond, in basorelief, la iconostasul biserici i paraclis al curţii domneşti de la Mogoşoaia ( 1 705) .
Detaliu din arhitravă. Foto N. Ionescu.
265
https://biblioteca-digitala.ro

Fig.

5.

Scu lptură pe

fond,

în

basorel ief. Stelă
(460 î . e . n . ) .

atică

descoperită la Sounion

diverselor fehnici într-o operă sînt lucruri care pot lămuri nu numai sensibilitatea şi deci viziunea
personală a unui artist anume, ci sensibilitatea şi viziunea unui popor ; ele sînt deci factori expresivi
pentru definirea trăsăturilor cu adevărat maj ore ce pot caracteriza o artă.
Am spus că sculptura în lemn din epoca brîncovenească este o sculptură decorativă pe
fond. Tehnicile preponderente în care se exprimă ea sînt meplat-ul şi basorelieful. Relieful înalt este
de asemenea folosit , dar şi acesta rămîne legat de fond printr-un anumit fel de a concepe deco
raţia, sensul şi mişcarea compoziţi ei (fig. 6) .
Sculptura în lemn brîncovenească, ca întreaga scitlptură medievală românească, se exprimi
prin tehn ici care jac posibil ca raportul dintre fond şi decor să fie u n raport organic. Decorul trăieşte
prin suprafaţa din care s-a desprins, iar suprafaţa se defineşte numai datorită acestui d ecor. N icio
dată în arta brîncovenească, sau îri arta românească în genereal, decorul sculptat nu este un veş
mînt care îmbracă o suprafaţă, deci ceva care poate fi oricînd scos fără ca ideea pe care o
reprezenta acea suprafaţă să aibă de suferit . Sculptura decorativă brîncovenească (indiferent
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Fig. 6. Sculptură pe fond, în relief înalt, la iconostasul biseric i i paraclis al curţii domneşti de la Mogoşoaia
( 1 705) . Detaliu din arhitravă. Foto N. Ionescu.
267
https://biblioteca-digitala.ro

Fig.

7 . Decoraţie sculptată pe uşile bisericii mănăstirii Tismana ( 1698) . Muzeul

ele la Mogoşoaia. Foto

N.

Ionescu.

de

artă brîncovenească

care ar fi tehnica folosită) este totdeauna o sculptură tributară fondului, ea se întinde atît cît el,
corespunde întru totul limitelor lui materiale şi, în ultimă analiză, îl serveşte definindu-l într-un
mod superior, estetic . Această sculptură pe fon d este în aşa fel exprimată, încît valorile materiale
(limite, consistenţă) ale fondului sînt respectate, preluate chiar de decoraţia sculptată, care exprimă
astfel materialitatea suprafaţei pe care se aşterne. Niciodată în sculptura în l emn brîncovenească
nu întîlnim cazuri în care ea să fie exprimată astfel încît să anihileze existenţa fondului, făcîndu-1
„să dispară" din impresia generală pe care sculptura o lasă. privitorului. Deci întotdeauna rămîn
perceptibile atît valorile materiale ce caracterizează fondul de care este prinsă sculptura, cît şi
valorile abstracte ale decoraţiei.
În concluzie, tehnica nu este una dintre componentele stilului artistic, alături, de exemplu,
de repertoriu, compoziţie, ansamblu, ci este chiar concepţia lui . În funcţie de această concepţie
artistică , de tehnică deci, repert oriul, compoziţia, .ritmul, opera ca ansamblu au o anumită înfăţi
şare ; în sensul ei vor acţiona, faţă de diferite curente şi influenţe din afară, selectarea, interpre
tarea şi asimilarea.
Repertoriul ornamental. Decoraţia sculpturii în lemn brîncoveneşti se prezintă sub un as
pect exuberant, elementele, motivele decorative folosite părînd de o nesfîrşită varietate. Totuşi
acest aspect este înşelător, căci repertoriul este exuberant nu prin varietatea ornamentelor ce le
conţine, ci prin chipul în care aceste ornamente sînt prezentate, îmbinate, dispuse şi tratate. Orna
mentele folosite sînt într-o maj oritate copleşitoare vegetal-florale, punctate ici şi colo de motive
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geometrice, zoo şi antropomorfe. La o cercetare mai atentă se poate observa că prime.le, cele vege�
tal-florale, sînt de fapt reprezentările variate ale unui mic număr de motive, dintre care cele din
familia acantului abundă, formînd însuşi elementul de bază al acestei ornamentaţii (fig. 7) . Pe
lîngă acestea, întîlnim motivul viţei de vie, al florii de mac, al ştiuletelui de porumb, al fructelor
de granată, smochin şi ananas (fig. 8, 9, 1 0) ; dar, ceea ce este tipic genului, toate acestea apar
în combinaţii arbitrare. Capriciul fanteziei nu numai că âşază, pe acelaşi vrej de acant, maci ,
fructe de granată ori de smochin sau struguri, dar combină între ele aceste diferite plante, creînd
motive convenţionale, ale căror forme pot varia la infinit. Acestei libertăţi de combinaţie - carac
teristică pentru decoraţia brîncovenească - , şi nu numai multiplicităţii motivelor de bază, i se
datorează, în bună parte, aspectul de mare diversitate al repertoriului. Ei i se alătură modul în
care sînt prezentate motivele ; fiecare motiv poate apărea sub mai multe aspecte : în afară de fizio
nomia caracteristică, ce ne aj ută la identificare, descoperim o multitudine de expresii ce ţin evident
de specificul artei la momentul respectiv, al stilului, dar şi de arta meşterului.
Motivele geometrice se rezumă de asemenea la cîteva - firul dublu răsucit, panglica
perlată , motivul de solzi, denticuli (fig. 1 1 ) , cercuri - , dar formele sub care apar ele în compoziţii
sînt variate. Motivele geometrice sînt de obicei prezentate de sine stătătoare, neîmbinate organic

Fig. 8. Decoraţ ie sculptată pe' iconostasul biseric i i mănăstirii Arnota ( 1 705 - 1 706) . M uzeul de artă brîncovenească
de la Mogoşoaia. Detal i u din arhitravă. Clişeu C.M.I.
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F i g . 9. Decoraţie sculptată pe iconostasul
·

biserici i
fostu l u i schit Fedeleşoiu ( 1 700) . Deta l i u
cu arhitrava. Foto N. Ionescu .

. .

cu celelalte, ci doar în ansamblu compoziţional ; în unele cazuri, totuşi, ele se contopesc cu elemen
tul vegetal (vrej uri ce descriu cercuri , şiruri perlate ce formează nervurile frunzelor - fig. 1 2) sau
compun forme ce nu mai aparţin categoriei abstract-ş-eometrice (vasul din care se ridică ramuri - fig. 1 3) .
Subordonate, ca şi cele geometrice, primelor - vegetal-florale - , ornamentele zoo şi
1
antropomorfe sînt de două feluri : reale sau fantastice. Numărul motivelor zoomorfe este cu puţin
mai mare decît al celor antropomorfe, iar proporţia motivelor fantastice faţă de cele reale este şi ea
crescută. Ca motive zoomorfe în tîlnim : pasărea, delfinul (fig. 1 4, 1 5) , leul, căprioara, şarpele,
balaurul înaripat (fig. 1 6) , leul sau lupul terminat în vegetal (fig. 1 7) (frunze ce imită forma
unui penaj bogat) şi , în sfîrşit, şarpele continuat şi el prin tr-un vrej . Tot aici se cuvine să înca
drăm şi mot i vul scoicii.
Cele antropomo rfe sînt : reprezentarea lui !eseu (fig. 1 8) , îngeri prezentaţi în întregime
(fig. 1 9) , bust (fig. 20) sau ca simple capete, între două sau opt aripi (fig. 2 1 ) , şi motivul îngerului
al cărui cor p , de la bust în j os, se continuă în vegetal (fig. 22, 23) . Observăm că, datorită deselor
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reprezentări fanteziste ale unora dintre motivele zoo şi antropomorfe, acestea nu numai că se
ţes în contextul vegetal al compoziţiei, ci îşi schimbă complet caracterul, integrîndu-se mai degrabă
categoriei motivelor vegetale.
Acelaşi principiu al combinaţiilor fantastice, pe care l-am în tîlnit , ca generator de infinite
forme, în cadrul categoriei motivelor vegetale stă la baza creării unor motive ce nu mai aparţin
exclusiv unei singure categorii ornamentale. ln consecinţă, aspectul de exuberanţă al decoraţiei
hrînc'oveneşti se datorează nu mulţimii temelor ornamentale, ci conlucrării strînse dintre dijeritele
categorii de ornamente şi folosirii, într-o largă măsură, a variaţiilor pe aceeaşi temă.
Co.rppunerea repertoriului din temele enumerate mai sus nu este, se înţelege, nici rezul
tatul întîmplării, nici al unui proces mecanic, ci al unuia complex, de selecţie. O alegere a moti
velor s-a făcut necontenit, de totdeauna, ea putînd fi urmărită mai -ales în momentele de formare
a unei noi sinteze artistice româneşti. Dar . fiecare din aceste momente, istoriceşte determinate,
înseamnă pentru dezvoltarea artei sau a unui stil artistic un pas mai departe, iar pentru selecţie
condiţii noi de înfăptuire. Doi factori condiţionează procesul de selectare : tradiţia şi ideile noi cc
aduc în artă un nou suflu. Alături de aceşti factori, un rol determinant în procesul de selectare
îl au posibilităţile şi procedeele tehnice.
La sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al X V I I I -lea, arta muntenească
avea o tradiţie bogată şi bine stabilită, a cărei caracteristică încă mai era conformitatea cu rigidele
scheme medievale, în care, treptat, pătrunseseră însă elemente decorative renascentiste şi baroce
apusene, venite o dată cu unele noi idei despre viaţa socială . În acest curent artistic occidental

Fig. 1 0. Decoraţie sculptată pe iconostasul biseric i i Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti
dm partea inferioară a arhitravei. Foto N. Ionescu.

{ 1 705 - 1 706) . Detaliu

271
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 1 1 . Decoraţ ie sc u l ptat ă pc uşile îm p ărăteşti ale iconostasul u i bisericii mănăstirii Arnota
( 1 705 - 1 706) . M uzeu l de artă brîncovenească de la Mogoşoaia. Detal i u . Foto N. I onescu.
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:Fig. 12. becoraţie sculptată pe
uşile împărăteşti ale iconostasului
paraclisului mănăstirii Hurez
( 1 696- 1 697) . Detaliu .
Clişeu C. M. r .

găsim, ş i pentru genul d e artă de care n e ocupăm, explicaţia componenţei repertoriului ornamen
tal, în care nu mai precumpănesc motivele geometrice sau geometrizante, ci cele vegetal-florale .
Ornamentica brîncovenească din decoraţia sculptată în lemn a iconostaselor, uşilor şi
mobilierului nu corespunde însă întru totul decoraţiei baroce occidentale, caracterizată printr-o
mult mai mare abundenţă de elemente figurative, deopotrivă vegetale, zoo şi antropomorfe. Sur
prindem deci aici intervenţia selecţiei, care a operat, aşa cum am spus, în funcţie de tradiţie.
Ornamentele folosite în arta muntenească înainte de secolul al XVII-lea erau cu precădere vegetal
stilizate şi geometrice şi numai într-o foarte mică măsură zoo şi antropomorfe, şi ele mult stilizate.
Gîndirea vrernii fiind, din ce în ce mai mult, orientată spre studiul naturii, spre realitate ,
era deci firesc ca - din ansamblul elementelor tradiţionale - să fie acum cultivate mai ales
ornamentele vegetal-florale, cele geometrice (expresive pentru o lume ce gîndea abstract) rămînînd
în minoritate, iar ultimele, cele zoo şi antropomorfe, urmînd, ca şi pînă acum, să constituie elemen
tul secundar.
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fig.

13.

Decoraţie

s c u lptată. pe

iconostasu I

b iseric i i mănăstirii Surpatele ( 1 7 0 6 - 1 7 07) .

Detal i u . I'oto

N.

Ionescu.

Noul suflu al Renaşterii şi barocului aducea, astfel, o concepţie diferită faţă de cea din
trecut, dar, o dată cu aceasta, şi elementele de artă capabile să o exprime. Este vorba de orna
mente specifice acestei epoci, întîlnite peste tot acolo unde noua concepţie îşi făcuse loc . Aşa se
face că în ornamentica brîncovenească a sculpturii în lemn întîlnim o serie de motive i dentice, de
pildă, cu cele folosite în decoraţia italienească a secolelor XV-XVI I . Cînd a avut loc pătrunderea
elementelor noi de Renaştere şi baroc, în ce măsură au fost ele acceptate şi cum au fost apoi adap
tate pentru a se asimila în stilul muntenesc al epocii brîncoveneşti ? Acestea sînt probleme de a
căror rezolvare depinde înţelegerea etapei respective a stilului muntenesc .
Pentru sculptura în lemn, pătrunderea elementelor străine, de baroc occidental, nu poate
fi surprinsă decît de pe la mij locul secolului al XVI I-lea. Ea apare însă evident ă în ultimele trei
decenii ale secolului, în primul rînd în decoraţia unor opere lucrate şi sculptate în lemn din vremea
lui Şerban Cantac:uzino (iconostasele de la Cotroceni şi Costeştii de Vale) şi apoi în cea a unor
opere brîncoveneşti (de exemplu uşile de la Tismana (fig. 2, 7), iconostasele de la Filipeştii de
Pădure (fig. 1 7) şi Măgureni (fig. 1 4) , iconostasul şi mobilierul din biserica domnească din Tîrgo
vişte (fig. 3, 1 9, 22) , iconostasul bisericii mari a mănăstirii Hurez (fig. 20, 23) , cel din biseriaa
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Fig.

14. Decoraţie sculptată pe iconostasul bisericii din Măgureni ( 1 693 - 1694) . Detaliu. Clişeu C.M . I .

paraclis a palatului de la Mogoşoaia (fig. 4, 6, 1 5) şi biserica din Corbii Mari) . La toate acestea
constatăm folosirea unui număr însemnat de elemente decorative, de sisteme compoziţionale şi
chiar de teme iconografice specifice (prin subiect, compoziţie şi tratare) artei occidentale.
· În sculptura acestor opere întîlnim motivul acantului sub toate aspectele lui, atît în
formele cele mai curate, cît şi în combinaţii convenţionale cu elemente de decoraţie specific orien
tale (fructul de granată, smochin şi ananas) ; scene cu animale într-o redare realistă ; motive
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Fig. 1 5 . Decoraţie sculptată pe iconcstasul bisericii paraclis al curţii domneşti de la Mogoşoaia ( 1 705) .
Detaliu. Foto N. Ionescu .

zoomorfe (îndeosebi delfinul şi şarpele) vegetalizate ; motivul îngerului (fie reprezentat întreg, bust
sau numai cap între aripi, fie parţial vegetalizat) . Toate acestea sînt elemente frecvent întîlnite,
începînd din Renaştere, în arta italienească, cu deosebire în manuscrise şi cărţi tipărite.
Aceste elemente ornamentale, alăturîndu-se celor alese prin selecţie din repertoriul tra di
ţional, vor contribui, împreună cu sistemele compoziţionale după care sînt aşezate ele şi cu o
anume concepţie asupra ansamblului (toţi aceşti factori determinaţi de o anume concepţie asupra
tehnicii sculpturii) , la diferenţierea operelor amintite mai sus, atît de cele cîteva anterioare,
cît şi - pentru ceea ce ne preocupă - , mai ales de marea maj oritate a . operelor brîncoveneşti din
genul respectiv. În ce priveşte motivele ornamentale , deosebirea faţă de restul operelor brîncoveneşti
trebuie căutată, evident , nu la acea parte din repertoriu care continuă tradiţia, ci tocmai la această
a doua parte formată din elementele străine, de baroc occidental. Constatăm, astfel, că nu le vom
mai întîlni aidoma nici numer.i c şi nici ca formă, că deci motivele ornamentale noi, pe care le-am
enumerat mai sus, ori vor dispărea, ori se vor transforma. Deşi ele au - în forma şi proporţia
amintită - o viaţă foarte scurtă, totuşi cunoaşterea lor şi a modului în care ele evoluează este pe
cît de revelatoare, pe atît de interesantă. Urmărirea, chiar sumară, a acestui de-al doilea proces de evoluţie - are şi avantaj ul de a ne conduce, în acelaşi timp la conturarea mai precisă a elemen
telor originale, a acelora care constituie trăsături specifice repertoriului sculpturii în lemn brînco
veneşti în raport cu cel tradiţional muntenesc.
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Fig.

1 6. Cecoraţie sculptată

pe iconostasul biseri c i i paraclis al curţ i i domneşti de la Mogoşoaia ( 1 705) . Foto N. Ionescu.
https://biblioteca-digitala.ro

Fig 1 7 . Decoraţie sculptată pe iconostasul bisericii din Filipeştii-de Pădure ( 1 688) . Detaliu. Fotu N. Ionescu.

278

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 1 8 . Decoraţie sculptată pe iconostasul bisericii mănăstirii Surpatele ( 1 706- 1 7 07 ) . Detaliu

din arhitravă. Foto

N.

Ionescu.

Pentru ornamentele vegetale, care formează fondul ornamenticii sculpturii în lemn brîn
coveneşti, limita între ceea ce aparţine tradiţiei Ţării Româneşti şi 'ceea ce e nou este mai greu de
precizat decît pentru celelalte motive decorative. Dificultatea vine din faptul că avem, evident ,
de-a face, î n continuare, cu aceleaşi element e vegetal-florale pe care l e folosise decoraţia apuseană
- italienească îndeosebi - încă din secolul al XV-lea şi care, aşa cum am văzu t , pătrunseseră
pe diverse căi şi în arta noastră.
Deosebirea între decoraţia apuseană şi cea brîncovenească în ce priveşte repertoriul constă ,
aşa cum am precizat încă de la început, în diversitatea mai redusă a elementelor ornamentale
folosite la noi . Selectarea, în functie de factorii amintiti si conform traditiei decorative românesti,
va continua, de data aceasta accentul căzînd pe tradiţie şi nu pe înnoiri , ca la grupul de opere
amintite lucrate în ultimele trei decenii ale secolului al XVII-lea. Vor fi eliminate aproape cu
desăvîrşire elementele ce nu corespundeau nici tradiţiei şi nici realităţii locale (motivul granatei ,
smochinului şi ananasului) , dintre motivele nou intrate în repertoriu fiind ac ceptate, în schimb ,
în marea lor maj oritate, ornamentele inspirate de acant. Acestea formînd, în arta apuseană, una
din cele mai frecvente categorii de motive ale ornamenticii, era deci firesc ca ele să se impună .
Dar nu e mai puţin adevărat că motivul acantului pătrunsese în arta noastră medievală încă de la
primele ei începuturi şi că astfel, datorită folosirii lui îndelungate şi constante, se integrase deplin
repertoriului românesc mult înainte de vremea de care ne ocupăm aici. Ca urmare, numărul
motivelor inspirate de acant va fi, în repertoriul brîncovenesc, consider abil ; dar formele sub care
se vor prezenta ele nu vor mai fi nici geometrizante sau stilizate , ca în trecut, şi nici animate de
acea mişcare ce le ondula liniile, uneori pînă la contorsionare, ca în arta occidentală şi pe alocuri
în decoraţia sculptată în lemn a operelor de )a sfîrşitul secolului al XVI I-lea mai sus amintite.
Constatăm aici, în prezentarea lor într-o expresie moderat realistă, o intervenţie selectivă, în func
ţie de tradiţie, a artistului român . Variantele convenţionale vor fi, şi ele, mult mai reduse, stăvi,
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Fig . 1 9 . Decoraţie sculptată pe iconostasul bisericii domneşti din Tîrgovişte ( 1 697) . Cl i şeu C.M.I.
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Fig. 20. Decoraţie sculptată pe iconostasul bisericii mari a mănăstirii Hurezi ( 1 694) . Detal i u . Foto

N.

Ionescu .

lite în mişcarea lor continuă de aceeaşi moderaţie, caracteristică artei tradiţionale. Este drept că,
în comparaţie cu alte genuri artistice, la sculptura în lemn acest lucru este mai accentuat, dato
rită nu numai materialului - care impunea prin însăşi structură anumite limite - , ci şi, mai ales,
existenţei unei îndelungate tradiţii a meşteşugului care se conducea, şi în momentul contactelor
cu influenţe din afară, după o bine definită concepţie decorativă românească. Moti vul selectat este,
aşadar, adaptat acestei concepţii.
Totodată, motivele ornamentale inspirate de o vegetaţie necunoscută la noi - prezente,
aşa cum am văzut , în ornamentica operelor citate - vor fi înlăturate sub form ele ce le determinau
identitatea, fiind treptat înlocuite cu alte motive, inspirate de plante de la noi, cu flori şi
fructe asemănătoare : locul fructului de granată îl va lua, de pildă, tot mai des strugurele, iar cel
al florii de acant macul (fig. 9) . Tot prin asemănare, motivul de forma unui fruct prelung va
deveni un adevărat ştiulete de porumb (fig. 10) . Toate acestea ilustrează ultima fază a procesului
de selectare - cea a asimilării influenţelor - tipic pentru momentul de înflorire artistică din vre
mea lui Constantin Brîncoveanu.
Ca atare, în repertoriul vegetal-floral al " sculpturii brîncoveneşti, noul constă nu atît în
importul elementelor decorative, cît în viziunea nouă, în sujlul ce le animă. Acest suflu se manifestă
printr-o exprimare diferită faţă de trecut, dar nu ruptă de acesta. În acest sens, trebuie să
facem o observaţie : dacă . pentru momentul de la sfîrşitul secolului al XVII-lea - reprezen
tat şi de operele brîncoveneşti amintite - prin termenul de „renaştere" înţelegem anume forme
.
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Fig. 2 1 . Decoraţie sculptată pe iconostasul bisericii

Sf.

Gheorghe Nou din Bucureşti ( 1 705 - 1 706) . Detali u . Foto N. Ionescu.
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Fig. 22. Decoraţie sculptată pe uşile împărăteşti ale iconostasului bisericii domneşti
din Tîrgovişte ( 1 697) . Detali u . Clişeu C.M. I .

ş i expresii artistice proprii artei apusene (în special celei italieneşti) pătrunse î n arta noastră,
pentru etapa ce se suprapune parţial acestui moment stilistic şi-l continuă apoi - deci pentru
epoca brîncovenească luată în ansamblul ei - , termenul capătă un sens nou, în funcţie de
însăşi evoluţia stilului muntenesc.
Cu motivele geometrice existent e în această decoraţie, lucrurile sînt mai simple ; dată fiind
apartenenţa lor integrală la o îndelungată tradiţie, nu putem vorbi de o evoluţie în sens de trans
formare, ci de o dăinuire. Înnoirile nu lipsesc totuşi şi sînt cu atît mai interesante cu cît sînt mai
neaşteptate la o categorie de motive ce par a se opune, prin însăşi natura lor, noului ideal
artistic. Am văzut cum ele rup graniţele geometricului pur şi evadează spre alte expresii ,
fie geometrizînd anume forme (vrej uri) , fie chiar compunîndu-le (vase cu flori sau scoici) .
Deosebit de expresive, pentru cunoaşterea a ceea ce este vechi şi a noului în reper
toriul sculpturii în lemn brîncoveneşti, sînt şi motivele zoo şi antropomorfe. Şi pentru această
categorie de motive, ceea ce ne interesează este să stabilim care anume elemente au fost reţinute
şi integrate repertoriului brîncovenesc, cum au fost ele folosite şi, în ultima analiză, în ce mă·
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l'ig. 23. Decoraţie sculptată pe uşile împărăteşti ale iconostasului bisericii mari a
mănăstirii Hurezi ( 1 694) . Detaliu . Clişeu C.M.I.

sură vor mai reprezenta o adevărată înnoire fără rădăcini în trecut. O constatare imediată lămu
reşte prima parte a problemei : au fost eliminate elementele zoo şi antropomorfe ce reprezentau
realitatea vie, dar s-au reţinut cele convenţionale (atît în formă, cît şi în expresie) . Printre
motivele zoomorfe nu vom mai întîlni scene cu lei ce răpun căprioare, ca pe arhitrava icono
stasului bisericii paraclis a palatului de la Mogoşoaia (fig. 4) , sau lei ca cei sculptaţi pe acelaşi
iconostas (fig. 1 6) .
Repertoriul antropomorf, poate cel mai reprezentativ pentru curentul p e care-l evocă,
va fi şi el simţitor redus : nu vom mai afla nicăieri, în decoraţia iconostaselor brîncoveneşti,
îngeri ca cei de la baza crucifixului ce încununează inconostasul de l a Costeştii de Vale, scene
ca acelea de pe uşile împărăteşti ale aceluiaşi inconostas, ori busturi de îngeri ce susţin meda
lioanele cu prooroci . De asemenea, îngerul parţial vegetalizat , aşa cum l-am întîlnit pe
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uşile împărăteşti ale iconostaselor din biserica de la Costeştii de Vale şi biserica domnească
din Tîrgovişte (fig. 22) , nu va mai apărea sub aceeaşi formă.
În general, vor fi reţinute, din această grupă, motivele a căror legătură cu tradiţia poate
fi, în cele mai multe cazuri, staLilită. Astfel, pasărea şi şarpele sînt cuprinse în repertoriul
ornamental bizantin şi folosite în arta muntenească de foarte timpuriu, chiar dacă, din pri
cina lipsei materialului, nu le putem urmări, şi în sculptura în lemn, înainte de mij locul
secolului al XVII-iea (iconostasele de la Crasna şi Bistriţa) . La aceleaşi opere întîln im şi balaurul
sau alte reprezentări de animale fantastice (grifonul, de exemplu) . Delfinul rămîne, astfel, singu
rul motiv zoomorf adus din arta italiană în această vreme tîrzie, o dată cu suflul occidenta
lizant.
Motivul antropomorf al îngerului prezentat întreg sau bust , continuat în vegetal,
se datoreşte, în general, aceleiaşi noi orientări, iar în particular circulaţiei cărţii veneţiene,
în a cărei ornamentare abundă.
Vedem dar că, şi în ce priveşte repertoriul zoo şi antropomorf, avem, în cea mai mare
parte, a face cu aceeaşi construcţie, în continuare, tendinţa de înnoire exprimîndu-se , în aceste
cazuri, printr-o valorificare nouă a elementelor tradiţionale. Putem spune acum că între orna
mentica tradiţională şi cea înnoitoare - cel puţin în cea sculptată în lemn de epocă brînco
venească - nu se poate pune semnul egalităţii, tradiţia fiind cea care are ponderea atît în ce
priveşte numărul motivelor� cit şi în ce priveşte adaptarea celor cîteva elemente străine.
Aşa - credem - se poate explica puţinătatea temelor decorative din sculptura brînco
venească, dar totodată se lămureşte şi din ce derivă aspectul de exuberanţă pe care l-am amin
tit la început. Fiind vorba de un repertoriu cu deosebire tradiţional, pe care artistul îl stăpî
neşte fără şovăielile inerente oricărui început, ne apare firească nu numai siguranţa cu care
sînt redate noile aspecte ale motivelor folosite, ci şi aplecarea artistului tocmai către aceste
aspecte multiple. Originalitatea decoraţiei nu mai constă, de data aceasta, în diversitatea înnoi
rilor căutate aiurea - ca în vremea lui Şerban Cantacuzino, de exemplu - , ci în redarea vari
antelor. De aici şi unitatea ce caracterizează, în ciuda aspectului de spontaneitate şi improvi
zaţie, ornamen tica decoraţiei brîncoveneşti în genere, reflectare a unei unităţi de concepţie,
a răspîndirii largi a aceloraşi idei în cercuri tot mai numeroase.
Tradiţia gata formată şi-a spus cuvîntul nu numai în ce priveşte componenţa şi adap
tarea repertoriului, ci şi în exprimarea şi interpretarea acestuia. Am văzut, la motivele vegetale,
că artiştii români, spre deosebire de cei din Occident, au rămas în limitele artei tradiţionale,
prezentînd motivele inspirate din natură mai aproape de realitate decît în trecut, însă într-un
realism subordonat decorativului. Demn de remarcat este faptul că acest simţ accentuat şi de
mare rafinament al decorativului este una din însuşirile pe care poporul român le-a şlefuit
prin îndelungata şi neîntrerupta lui tradiţie de creaţie artistică ; de aceea chiar în plină epocă
barocă, exprimarea motivelor ornamentale se înscrie pe linia tradiţional specifică a stilizării.
În directă şi imediată legătură cu acest lucru stă şi faptul - esenţial pentru definirea
modului de exprimare al motivelor ornamentale - că, indiferent de felul motivului (geometric
sau vegetal,) acesta este prezentat ca o entitate bine definită, clară. Chiar şi în cazurile în care,
datorită unor cerinţe impuse fie de însăşi forma motivului, fie de felul reprezentării lui (stili
zare) , ornamentul ne apare ca o grupare de mai multe elemente, el îşi păstrează caracterul de
tot organic. Acest caracter organic, de tot legat, rezultă din rămînerea în limitele formei celei
mai concise, la expresia esenţială a unei reprezentări (fig. 24) . Viziunea artei româneşti în
general, precum şi concepţia stilului artistic din epoca brîncovenească sînt străine de acele
suprasolicitări ale ochiului prin linii şi forme complexe - ca în artele cu tendinţe spre un
accentuat abstractivism sau realism - , procedee ce duc la senzatia
de haotic ' prin " dezintegra.
rea" (vizual vorbind) a motivului. Dacă în primul caz al decoraţiei noastre putem vorbi de
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0

un i că m i şcare, converg ntă, care l eagă - stdnge - diferite le părţi a l mot i vu lu i într-un s i ngur
element, în cel de-al doilea, dimpotrivă, mişcarea nu mai are un singur sens şi, prin aceasta,
d evine divergentă.
Putem spune deci că prezentarea „legată" - ca expresie a unui chip de a gîndi sintetic
ş1: cursiv totodată - a elementulu,i de bază al decoraţiei (motivul ornamental) este o caracteristică
a arte-i brîncoven eşti, dar în acelaşi tinip a artei româneşti în general.
Cînd am spus că motivul ornamental, prin caracterul său organic, exprimă forma cea
mai concisă, expresia esenţ ial ă a unei reprezentări, ne-am gîndit implicit şi la modul prin c are
se traduce plastic, în chipul cel mai adecvat şi sintetic acest esen ţial, la stilizare. Cu toate că
nu mai avem a face, în această epocă, cu o stilizare dusă la extrem , la geometrizarea moti
vului, tct uşi ea continuă nu numai să fie prezentă, dar - ceea ce este mai important, dată

F i g . 24 .

Decora ţ i e scul ptată pc u ş i l e î mpărăteşti a l e iconostasu l u i parac l i s u l u i mănăstirii
H u re z i ( 1 696 - 1 697) . Detal iu . Clişeu C . M . I .

.
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fiind noua orientare artistică - să impună o anume ţinută în exprimare, să asigure o unitate
şi continuitate tocmai prin menţinerea motivelor într-un realism moderat. Această caracteris
tică a modului de exprimare în ce priveşt e repertoriul ornamental 'brîncovenesc - totodată
caracteristică gt nerală a ornamentelor din decoraţia medievală românească - se explică, în
cadrul constatării predominării t radiţiei, prin specificul procedeelor t ehnice folosite. Legătura
organică dintre fond şi decor, deci dintre acesta şi motivul ornamental, cerc reprezentarea
ornamentului într-un mod adecvat , neamănunţit dar expresiv, deci sintetic, mod exprimat cum
nu se poate mai bine prin stilizare, indiferent de ce grad ar fi ea.
Dar aceeaşi legătură organică a motivului cu suprafaţa din care s-a desprins determină
şi expresiile moderat realist e ale elementelor figurative (fig. 4) , deoarece un realism în toată
plenitudinea sa impune ideea lucrului independent , cu viaţa lui proprie, realizat în sculptură
prin procedee t ehnice ce pot da su'Liectului iluzia realităţii.
Iată, deci, cum trăsăturile specifice repertoriului ornamental se explică, în ultimă analiză,
prin modul de a gîndi şi realiza opera de artă, prin procedeele t ehnice cu aj utorul cărora această
gîndire şi sensibilitate artistică este transpusă plastic într-un material. Privit e din acest ungh i
- singurul valabil, - , selectarea, interpretarea şi asimilarea, de care am vorbit, îşi capătă
adevărata explicaţie şi justificare.
Compoziţia . Plecînd de la fapt ul imediat sesizabil, acela al existenţei unei sculpturi
pe fond , ajungînd de aici la constatarea - definitorie atît pentru sculptura în lemn brînco
venească, cît şi pentru întreaga sculptură românească medievală - că între fond şi decor
există un raport de nedesfăcut, organic, vom înţelege de ce prima trăsătură caracteristică
a compoziţiei, trăsătură ce decurge firesc de aici, este aceea a spaţiului limitat . Am spus că
o suprafaţă ne dă impresia definirii ei atunci cînd valorile abstract e legate int_u itiv de ea devin
valori plastice, deci perceptibile. Dar această definire prin valori plastice ne poate lăsa o impresie
care să corespundă cu caracteristica materială a suprafeţei - limitarea ei - sau o impresie
de sens contrar - nelimitarea ei.
O suprafaţă materială are întotdeauna nişte limite, nişte margini concrete, perceptibile
vizual . Aceste limite, margini, pot fi respectate de exprimarea plastică, de sculptură, şi în
acest caz sculptura are şi ca nişte limite ca ale suprafeţei, sau nu sînt respectate, şi atunci
�culptura, deşi limitată material de suprafaţă, este nelimiţată prin exprimare. În cazul sculpturii
la care constatăm existenţa unui raport organic dintre fond şi decor întîlnim ambele forme
de exprimare, limitată (închisă) şi nelimitată (deschisă).
Sculptura în lemn brîncovenească, ca toată sculptura românească, în afară de faptul
că este o sculptură pe fond, este limitată, închisă. Limitele pe care le are suprafaţa se transmit
decoraţiei sculptate, valorile materiale sînt deci contopite cu valorile plastice, caracteristicile
unora se regăsesc în celelalte. Aceasta este o primă verificare a raportului organic dintre fond
şi decor. După cum suprafaţa este o formă cu dimen siuni precise, limitată, închisă, şi sculptura
exprimă ideea spaţiului limitat, închis (fig. 25, 26, 27) .
Pentru exprimarea acestui spaţiu închis este nevoie ca înseşi elementele ce compun
decoraţia să fie în aşa fel orînduite, încît compoziţia să aibă nişte margini, un început şi un sfîrşit.
Într-adevăr, sculptura în lemn brîncovenească - şi nu numai ea - exprimă, prin modul în care
decorează o suprafaţă şi prin compoziţia ei, ideea spaţiului precis delimitat, înch is. Acea stă
trăsătură caracteristică a sculpturii româneşti în general poate fi închipuită mai sugestiv ca o
mişcare pornită dinăuntrul materiei, transmisă decoraţiei şi întoarsă înapoi, ca o forţă ce uni
fică valorile de esenţe diferite - materiale şi nemateriale - şi le uneşte într-un singur tot.
În ce priveşte ordonarea motivelor, constatăm că ea se face în funcţie de un traseu
director „fix" şi bine precizat, concretizat în cazul nostru - în care predomină elementul vege
tal - prin tulpină şi ramuri. Acest traseu conducător obligă la o anumită sobrietate în repar287
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Fig.

25.

Decoraţie sculptată pe j ilţul arhieresc din biserica Colţea din Bucureşti (început sec.
XVI I I ) . Detali u . Clişeu C.M.I.
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Fig.

26.

Decoraţie sculptată pe stranele biseri c i i Colţea d in

N . Ionescu.

Bu cure ş ti (început sec. XV I I I ) . Detali u . Foto

tizarea, înlănţuirea şi desfăşurarea motivelor, la echilibru şi claritate, fără a aj unge, printr-o
prea 'calcula tă combinaţie a direcţiilor trasate, la rezolvăr i ele felul celor obişnuite în arta
decoraţiei orientale. Aşadar, ordinea se datoreşte, în primul rînd, felului în care sînt reparti
zate (în cadrul unei compoziţii) motivele ornamentale şi apoi modului cum acestea se îmbină
şi se urmează. Observăm că, .î n compoziţii, fiecare element ocupă nu locul pe care i-l atribuie
fantezia, ci un anume loc , bine precizat în funcţie de o schemă generală, dinainte stabilită,
a desfăşurării compoziţiei . Toate motivele sînt astfel subord�nate schemei, sînt unite prin ea,
prin ideea unică a realizării unui singur tot compoziţional . Legătura dintre ornamente nu ră
mîne însă un factor exterior reprezentării vizuale, o abstracţie, ci este concretizată : direc
ţiile pe care le trasează sch ema sînt , aşa cum am arătat, c;h iar direcţiile vrej u lu i motivului
vegetal (fig. 25, 26, 27) . Ca urmare, în decoraţia sculpturii în lemn brîncoveneşti, ca de altfel în
t oată decoraţia medievală românească, schema itnei compoziţii nu ap are c a c eva rigid, impus din
afară, ci este constituită de chiar structitra ei organică, cea care imprimă o anumită mişcare şi
viaţă întregii compoziţii. Tocmai datorită acestei prezenţe clar vizibile, tră sătura imediat sesiza
bilă este ordinea , iar tot ceea ce ar fi foarte uşor - mai ales acum sub imperiul noii orientări
- întîmplător, capricios şi spontan devine gîndit, echilibrat şi firesc.
19

-
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C î n d am Y or b i t de t rase u l c om poz i ţ i o n al

ca de un clem e n t „fi x ' ' , ne-am referit la rostul
l ui de t ru c t ur ă în c a d ru l u n e i c o mp oz i ţ i i , struc t ură c o ns i de ra t ă (pen t ru studiu) in dep end en t ă
de formele , i sens u ri le pc care le au c ele l alt e elemente ce î n t reg esc ansamblul c ompoziţ ional ,
forme si sensuri ele o n esfîrs i t ă v a ri e t a t e D espri ns î nsă din contextul decorat i v si privit î n
sine , în t o t a l i t a tea repr e ze n t ărilor l ui , acest fond realizat din tulpina ş i ramurile plantelor,
d ep ar t e de a fi mereu ac el a şi , fix, ne a p a r e aproape de fiecare d a t ă altul datorită d i rec ţiilor
vari ate pe care le tra ează ram urile în mişcarea lor. A ve m deci o mare vari e t a t e de trasee
.

I

I

compozi ţ ionale, el e compoziţ i i .
Dar ş i

în

compozi ţ i a

I

secolelor a n t e rioa re

d ecora ţ iei

c o ns t a t ă m exi s t e n ţ a

unui

t ra s e u

aceasta se confundă c u m o tivul în suşi
( geom et ri c ) fie c ă face parte o rg an i c ă din el (vrej ul vege t al ) ; n u m a i că acolo avem a face
cu o singură li nie d i rec t oare a co mpoz i ţ i e i , l i n i e t rasată - în decorul v eget a l - de tulpina
sau v rej u l princ ipal de unde, d a t orit ă unifor m it ăţ i i, rezultă o impresie de apare n t ă fi xitate.
·
Aic i , în d e coraţ i a sculpturii b rî nc ove neşti acelaşi elemen t , traseul compoziţiei, ne apare animat
de o mi şc a r e vie tocmai d a t orit ă variet ă ţii direc ţ i ilor pe care le descriu, pe lîngă t u lp i n ă , ramu
rile împreună cu c elelalte elem ente ornament ale (fig. 8, 9, 10, 13, 20) . Suflul baroc îşi pune
pec e t ea şi asupra t raseului c o m p oz i ţ iei , elemen t t rad iţ i o n a l în d ecoraţ i a român easc ă , substituind
dire c t or ,

a

u n ei

sc h eme

concret

reprezen t a t e ,

fie

că

,

,

,

mişca r e a f i x i t ă ţ i i .

Fig. 2 7 . Decoraţie sculptată pe jilţul
·

arhieresc d i n biserica n1are a mănăstirii Hurez (sfîrş i t sec . XVII) .

Detaliu . Clişeu C.M. I .
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Fig. 28. Decoraţie sculptată pe iconostasul paraclisului mănăstirii Hurez ( 1 696- 1 697) . Detaliu . Foto N. Ionescu.
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EYiclcnt d i , în realizarea varietăţii de compoziţie, un rol însemnat j oacă, pe lîngă com
binatiile numeroase de linii descrise de tulpină şi ramuri, şi sensul în care ele sîn t îndreptate.
în a fară de cazurile în care sensul şi desfăşurarea compoziţiilor sînt dictate de suport, există
şi unele în care compoziţia poate fi orizontală sau verticală, continuă sau fragmentată, sau fie
care din cele două soluţii combinate după fantezia artistului. Importan t este faptul că, în toate
cazurile, impresia care se degaj ă, sentimentul general pe care ţi-l lasă compoziţia decoraţiei
brîncoYenesti este unul singur, şi an ume acela al unei compoziţii continue, ce curge de la un
capăt la ai tul, într-o unică mişcare, de val.
Mişcarea aceasta pe pornire şi revenire, pe care ne-a sugerat-o şi legătura dintre fond şi
decor, este cea care ritmează decoraţia sculpturii în lemn brîncoveneşti , dar totodată cea a
artei româneşti în general. Compoziţia sculpturii brîncoveneşti este limitată, închisă, dar ea
trăieşte prin nişte forţe interioare exprimate printr-un ritm egal şi contin uu, ca o respiraţie.
Mişcarea continuă, de val, aparent contrară ideii de spaţiu închis, limitat, este de fapt cum
nu se poate mai expresivă tocmai din acest motiv ; numai o mişcare ondulatorie, de val, putea
să exprime, printr-o întoarcere permanentă, rămînerea în nişte limite, într-un spaţiu închis,
sugerînd în acelaşi timp continuitatea.
Ceea ce este caracteristic atît compoziţiei, cît şi repertoriului ornamental, este concepţia
unică care a stat la baza tuturor acestor variate compoziţii : toate compoziţiile sînt concepute
pe sistemul dinamic al desfăşurării motivelor într-o înlănţuire continuă de mişcare meandrică.
Senzaţia de vegetal în creştere, proprie suflului baroc, rezultă tocmai din această mişcare mean
drică, descrisă nu numai de tulpină, ci şi de celelalte elemente ce întregesc compoziţia.
Întocmai ca la motiv (unde am constatat existenţa unei singure mişcări, convergente,
ce leagă elementul ornamental într-un singur tot) , desfăşurarea legată a compoziţiei ornamen
tale dezvoltă o unică mişcare : lină, egală şi, mai ales, continuă. Această mişcare reprezintă
încă o dată, acum pe un plan superior, organicitatea compoziţiei, trăirea ei ca u n tot unitar şi
indisolubil legat. Prin exprimarea unui unic sens, al curgerii continue, ea înfăptuieşte o nouă
şi definitivă legătură, o nouă şi definitivă subordonare a fiecărui element faţă de compoziţie.
A ici, în subordonarea tuturor elementelor componente şi a tuturor direcţiilor pe care ele le tra
sează unei unice mişcari, în ordinea logică impusă unei decoraţii cu caracter luxuriant, surprin
dem una din trăsăturile majore atît ale artei decorative brîncoveneşti, cît şi ale celei medievale
româneşti.
După aceleaşi principii se îmbină şi se urmează şi compoziţiile ce alcătuiesc frize deco
rative. Şi aici constatăm, dincolo de varietatea de linii, forme şi compoziţii, subordonarea faţă
de o schemă generală. Ea reprezintă linia mare de desfăşurare a compoziţiei, sinteza tuturor
variaţiilor componistice şi, din acest punct de vedere, această linie este în acelaşi timp concep
ţia iniţială de la care a pornit totdeauna artistul. Ca orice mare creator, el a folosit procedeul
căutării logice, metodice şi al studierii fiecărui detaliu în funcţie de locul potrivit într-o schemă
generală a ansamblului.
Desfăşurarea legată (şi de aici unitatea) este deci o caracteristică ce poate fi urmărită
de la detaliu pînă la ansamblu. Dar aici, la ansamblul decorativ, linia mare -- schema generală
-- n u se mai confundă, ca la compoziţie, n ici cu structura şi nici cu mişcarea pe care ea o
dezvoltă. Această linie se află deasupra tuturor elementelor concret-reprezentate, dar, în acelasi
timp, n u şi în afara lor : ea se întîlneşte cu elementul de structură şi mişcare al diverselor
compoziţii ale ansamblului decorativ în puncte fixe şi la distanţe egale are, ca şi ele, un tra
seu precis şi o mişcare egală şi continuă (fig. 28, 29) . Ceea ce este caracteristic acestei scheme
generale a decoraţiei, ce constituie de fapt punctul de plecare în construirea oricărui ansamblu
decorativ, este rămînerea în limitele esenţialului, eliminarea a tot ceea ce este secundar - ca
linie şi mişcare - şi deci poate duce la confuz.
,
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Fig. 29. Decoraţie sculptată pe iconostasul bisericii fostului schit Fedeleşoiu ( 1 700) . Detaliu. Foto N. Ionescu.
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Fig. 30. Compoziţie figurativ-zoomorfă sculptată pe iconostasul biseric i i paraclis al curţ i i domneşti de la Mogo
şoaia ( 1 705) . Foto N. I onesc u .

A şadar, aceeaşi gîndire s intetică şi cursivă care a con cep,ut ornamentele ca expresie esenţială
a u.nei reprezentări creează ansambluri compoziţionale de o ordine ce se imp une nu prin puritatea
căutărilor logico-abstracte, ci prin esenţializarea firescului concret. Linia mare a unui ansamblu
ornamental nu se confundă cu structura, pentru că ea constituie însăşi viaţa acestuia, şi nu
se confundă cu mişcarea, fiind chiar respiraţia lui .
Dar legătura organică dintre fond şi decor pe care o constatăm în modul de realizare
a motivului şi în Cel al compoziţiei nu este un specific numai al structurii acestora determi
nate de tehnica sculpturii, ci şi al felului de prezentare, deci, în cazul compoziţiei, al modului
în care este alcătuit subiectul decoraţiei. Î ntr-o decoraţie vegetală subiectul este, evident, întot
deauna acelaşi - din viaţa plantelor - şi de aceea pare neinteresant în sine şi în nici un caz con
cludent . Aşa cum am arătat, în decoraţia sculptată în lemn brîncovenească, decoraţie prepon
derent vegetală, elementele folosite la realizarea subiectului sînt foarte puţine, dar ele punctea
ză momentele principale ale acestuia : floarea aj unsă la maturitate şi fructul. Nimic în plus :
nici multiplele aspecte ale desfăşurării vieţii vegetale, nici variaţii pe asemenea teme (fig.
6, 7, 8, 1 1 , 23, 24, 25, 26, 27) . Atît unele, cît şi celelalte, ar fi distrus unitatea subiectului,
legătura necesar-organică a diferitelor lui părţi , primele prin detalii neesenţiale, celelalte prin
elemente de pură decoraţie. Şi unele, şi altele, în loc să contribuie la înfăptuirea unei unice
mişcări care să strîngă, în sens convergent, toate părţile către un singur punct, central, pentru
realizarea ideii centrale , dimpotrivă, ar fi adus o împrăştiere în sens divergent, scoţînd, prin
aceasta, din unicitate atît compoziţia, cît şi ideea care a condus-o.
Subiectul decoraţiei brîncoveneşti este concretizarea itnei singure idei eit ajutorul ele
mentelor n ecesare " - în sens ul realităţii concrete în care necesar" iniplfră totodată şi neschim
bat " -- ,ceea cc îi conferă claritate, precizie în limite şi j; utere în expresie.
„

„

„

Aceste trăsături se pot mult mai lesne recunoaşte într-o compoziţie figurativ-zoomorfă
ca aceea de pe arhitrava iconostasului bisericii-paraclis a palatului de la Mogoşoaia (fig. 30) .
Cele două grupuri, cu lei şi căprioare, nu alcătuiesc două compoziţii separate, ci ele reprezintă
două momente ale aceluiaşi subiect : vînarea căprioarei cu 1) prinderea şi 2) devorarea ei.
Î n acest exemplu, ca în multe altele, nu numai din arta brîncovenească, dar şi din arta celor294
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Fig. 3 1 . Iconostasul bi!;ericii mănrtstirii Govora ( 1 70 1 ) . Detali u . Foto N. Ionescu.
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]alte epoci ale artei medievale româneşti, se verifică existenţa atît a spaţiului închis în care
se desfăşoară compoziţia, cît şi a legăturii necesar-organice dintre părţile unui subiect, deci
a unicităţii compoziţie i şi ideii care a guvernat-o .
A nsamblul operei. Nu numai în ce priveşte subiectul decoraţiei, dar ş� în repertoriu
compozitie - gîndite si realizate în functie de anumite procedee tehnice - constatăm exissi
,
idei conducătoare, ideea de unitate, căreia i se subordonează - acoperinunei sinaure
tenta
o
,
du-se una pe alta, pentru a alcătui un tot - celelalte idei. Deci putem spune că sculptura în
lemn brîncovenească este o artă călăuzită de ideea unităţii sub toate aspectele ei, de la uni
tatea materială a fondului cu cea nematerială a decoraţiei, la cea a conţinutului şi exprimării
repertoriului ornamental şi pînă la unitatea compoziţiei, a subiectului şi a ritmului ce animă
întreaga decoraţie.
Este firesc atunci ca însăşi opera sculptată, luată ca ansamblu, să exprime, la rîndul
său, datorită unităţii ansamblului de idei traduse prin sculptură, o ultimă şi de finitivă uni
tate. Cînd avem a face cu o sculptură decor ativă lucrată într-o singură tehnică , champ-levc,
meplat , relief mic sau înalt, unitatea operei constă în primul rînd în unitatea de exprimare
artistică şi apoi în unitatea ideilor ce stau la baza fiecărei exprimări, idei care am văzut că se
înlănţuiesc într-o logică perfectă, subsumîndu-se raportului ce se stabileşte între fond şi decor.
Există însă opere lucrate - ca şi maj oritatea celor pe care le analizăm în studiul de faţă
- în tehnici variate, unele cuprinzînd chiar toată gama procedeelor tehnice, de la champ-leve
la relief înalt şi aj ur, ba care cuprind, în ansamblul lor, şi suprafeţe nelucrate în sculptură.
De unde reiese, în aceste cazuri, impresia de unitate, ştiut fiind că fiecare tehnică în parte
reprezintă un alt mod de exprimare, deci un alt ansamblu de idei ?
În cazul sculpturii în lemn brîncoveneşti, expresiv pentru demonstrarea şi înţelegerea
unităţii unui ansamblu variat, exprima t prin sculptură, este iconostasul înalt din lemn. Operă
de mari proporţii , de o varietate la fel de mare în ce priveşte sculptura, ca tehnică şi decoraţie,
lucrat2. clin panouri , frize, colonete, timpane etc. ce sînt apoi unite pentru a compune ansamblul,
iconostasul trebuie să constituie, dar sub forma unei arhitecturi, un perete despărţitor între
două părţi ale aceleiaşi încăperi.
Dacă ar ii vorba doar de un simplu paravan, şi tot nu ar fi indiferent, pentru impresia
c e o produce asupra privitorului, modul de îmbinare a diverselor tehnici. În cazul nostru, în
care inconostasul are forma unei arhitecturi, este evident că fiecare lucru a trebuit să fie bine
gîndit, în sensul rezolvării şi exprimării prin sculptură a însuşirilor indispensabile unei lucrări
de arhitectură : soliditate reală şi aparentă, repartizare j ustă a volumelor, a suprafeţelor de
plin şi gol etc. Iconostasul înalt din lemn sculptat brîncovenesc rezolvă aceste probleme, creează
dintr-o operă fragmentată şi variată una perfect unitară.
În partea inferioară, la balustradă, de obicei nu este folosită sculptura, lăsînd astfel
suprafeţelor întreaga lor consistenţă materială fără vreo definire a altor valori, nemateriale,
transpuse plastic (fig. 9) . Artistul preferă să lase impresia de sobrietate şi soliditate în zona
de rezistenţă a întregii construcţii . Din acelaşi motiv, uneori şi colonetele ce se ridică deasupra
balustradei sînt nesculptate.
A doua zonă de rezistenţă, de data aceasta numai a părţii superioare a iconostasului,
o constituie grinda ce stă pe colonete, arhitrava. A ici decoraţia sculptată îşi desfăşoară plastic
aproape în întregime gama de valori nemateriale legate, intuitiv, de suprafaţă, fără însă a se
rupe de e a . De data aceasta impresia de soliditate nu mai reiese dintr-o totală nedefinire, sobrie
tate pură, ci , dimpotrivă, printr-o definire a suprafeţei în modul superlativ al unei sculpturi
pe fond (fig. 6, 8 , 9) . Umbrele şi luminile puter nice dau relief şi definesc în spaţiu decoraţia,
de fapt ideile, iar valoraţia subtilă aflată în umbră aduce într-un indiscutabil concret valorile
abstracte. Prin acest concret, arhitrava îşi capătă însuşirile pe care o construcţie le cere de la ea.
I
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Fig. 32. I conostasul Lisericii Colţea din Bucureşti ( 1 702) . Detali u . Foto N. Ionescu.
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Fig.

33.

Iconostasul biser i c i i

R ăzvan din . _B u c u rcşt i

(după

1 705) .

Detal i u . Foto

N.

Ionesc u .

Partea de deasupra arhitravei, purtătoare a. rîndurilor de icoane, este lucrată de obicei
nu în relief înalt, ci în meplat (fig. 3 1 , 32, 33) . Consis:tenţa materială ce o poate asigura această
sculptură prin desprinderea uşoară de suprafaţă , neetalarea plastică a tuturor posibilităţilor
sculpturale, discreţia nedefinitului, rafinamentul concentră�ii asigură acestei părţi din ic onostas
însuşirile unui cm p suprapus, în perfectă continuitate cu -primul. Repetarea şi aici a reliefului
.
mai înalt din arhitravă ar impresiona ochiul în tr-un mod confuz, nediferenţ iat şi obositor. Î n
general, ca o trăsătură a artej. brîncoveneşti şi a artei . rom âneşti în ansamblul ei, şi în sensul
.
aceleiasi unităti de care vorbeam;, :artistul stie să echilibreze, să dozeze, să fie în acord cu modificările aduse de perspectivă, să l e prevină sau, ca în cazul de faţă, să le provoace, prin varietatea tehnicilor sculpturi i , pentru a crea impresia. de perspectivă şi acolo unde, datorită dimen
siunilor prea mici, legile acesteia nu se aplică. Aşa se face că ochiul nu este nicăieri sol icitat
'

'

'
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Fig. 34. Iconostasul bisericii Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti ( 1 705 - 1 706) . Detaliu. Foto N. Ionescu .

inutil. El poate cuprinde cu uşurinţă opera în ansamblul ei, sesizînd în acelaşi timp fiecare
parte componentă.
Pentru a întregi cele spuse, trebuie adăugat faptul că părţile superioare ale iconosta
sului sînt lucrate cu mai mult aj ur decît sculptură pe fond, aceasta pentru a lăsa impr.esia
vibraţiei produse de spaţiul ce înconj ură elementele suprapuse (fig. 34) .
Dacă o repartizare j ustă a tehnicilor are c a rezultat , aşa cum a m văzut , unificarea şi
constituirea ansamblului din punct de vedere constructiv , i plastic, ea nn poate însă rez�lva
în întregime problema unităţii operei, considerată din punctul de vedere al p rivitorulu:, deci
vizual.
Am spus că o sculptură impresionează ochiul într-un mod anumit ; conform procedeelor
tehnice pe care le-a folosit artistul, ea poate impresiona fie numai din punct de vedere plastic
- şi aceasta într-o măsură mai mică sau mai mare, după gradul de valoraţie - , fie atît din
punct de vedere plastic , cît şi coloristic. Chiar dacă în sculptura brîncovenească. nu întîlnim o
decoraţie care, pri n plastica ei dusă la limitele extreme ale reprezentării vieţii , să impresioneze
deopotrivă plastic şi coloristic, totuşi, folosirea nu rară a reliefului mai înalt, parţiar desprin
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de fond, aduce în această decoraţie iluzia - e drept moderată - a realităţii. Panouri de acest
fel sau frize mari decorative, ca arhitrava, impresionează ochiul în mod cu totul diferit faţă
de restul operei, de restul iconostasului, de exemplu. Ele aduc în ansamblul operei iluzia reali
tătii, în care culoarea este element organic, dar totodată se alătură celorlalte părţi unde sculp
tu �- a redusă la cîteva valori nu rezolvă în întreg\me nici problemele de valoraţie plastică,
nicidecum coloristică.
Artistul a ştiut în ce fel să intervină pentru a înlătura şi această sursă de fragmen tare
dătătoare de impresii diferite, ce rup unitatea considerată în sensul ei cel mai complet şi com
plex. A aşternut pe întreg relieful, sculptat sau nu, de la un capăt la altul al obiectului,o
singură culoare, aurul. Ea unifică în dublu sens : reducînd din valoraţia fină a reliefului mai
înalt datoriti'J. stratului de preparaţie pe care îl necesită şi impresionînd egal, imediat şi puter
nic .
Nu a lăsat nici fondul sculpturii în culoarea lemnului, deoarece prin distanţa inegală
a lui faţă de relief acesta ar fi produs impresii diferite de adîncime ; artistul l-a colorat , de
obicei egal, într-un roşu vermillon .
Aşa ne explicăm de ce această sculptură lucrată cu o mare minuţiozitate în detalii
şi subtilitate în valoraţie, pe care c descoperim uneori sub stratul de preparaţie a aurului,
nu putea să rămînă ca atare : ea nu alcătuia o operă de sine stătătoare, ci făcea parte dintr-un
ansamblu, ce e drept variat , dar care, rezultat al unei singure idei conducătoare, - aceea de
unitate - , era deci conceput, în primul rînd, ca operă unitară.
Unitatea unui ansamblu, în cazul nostru sculptat, urmare firească a înlănţuirii şi subor
donării logice şi ordonate a tuturor elementelor constitutive, este un fapt universal valabil
în artă, cu precizarea însă că această unitate poate fi de două feluri : 1 ) una „funcţională " ,
rezultat al colaborării intime a fondului c u decoraţia, ş i 2 ) una formală „decorativă" , care
priveşte strict decorul într-o independenţă totală faţă de suport . Factorul maj or care determină
specificul general al ansamblului operei sculptate, cel care face ca acesta să poarte pecetea
„funcţionalului" sau „decorativului" , nu trebuie însă căutat în chipul în care se subordonează
elementele ce compun acel ansamblu, în ordinea sau lipsa de ordine ce s-ar părea că există
acolo şi care implicit ar duce la impresiile corespunzătoare pe care, la prima vedere, le poate
avea un privitor ce se află în faţa a două opere reprezentante ale celor două tipuri de unitate.
Dacă considerăm opera, dincolo de aparenţa sa concret-materială, ca un ansamblu de
atunci,
evident, important este nu felul în care se înlănţuiesc acele idei, ci ideile în sine,
idei,
adică însuşi modul de a gîndi şi realiza o sculptură ; căci înlănţuirea ideilor se face logic şi
o r donat - deci şi a elementelor prin care se traduc ele în sculptură - , numai că această
logică şi ordine corespund unui anumit mod de gîndire.
Ceea ce este specific unui ansamblu sculptat brîncovenesc, ca de altfel întregii sculpturi
medievale româneşti, este unitatea de tip , ,funcţional", urmare a unui mod adecvat de a gîndi
şi realiza o sculptură. Această unitate s e traduce printr-un echilibru şi printr-o claritate perfecte,
1
ordinea din gîndul artistului rămînînd vizibilă, prezentă în ochii privitorului, concretizată fiind
prin sculptură (fig. 35, 36, 37) .

Încercînd să desprindem trăsăturile specifice ale sculpturii în lemn brîncoveneşti, am
con statat imposibilitatea de a le deosebi net de trăsăturile sculpturii medievale româneşti
şi că, deci, repertoriul ornamental, compoziţia şi ansamblul operei, sculptate în tehnici de o
anumită factură, din epoca brîncovenească, au caractere specifice, dar şi generale.
Cum însă analiza de faţă a trebuit să pornească de la faptul esenţial că opera de artă
este un produs al spiritului omenesc, că ea trăieşte numai prin ceea ce exprimă, prin ceea ce
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Fig. 35. Uşile de intrare ale bisericii Colţea din Bucureşti (început sec. XVI I I ) . Clişeu C.M . I .
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înch ide în ea, prin lumea de idei pe
care o poartă şi o comunică, am aj uns
implicit la conturarea unui anumit
mod de a gîndi şi realiza o operă
sculptată, în cazul nostru cea brînco
venească. După cum trăsăturile ma
j ore ale stilului au caractere specifice,
dar şi generale, tot aşa şi ansamblul
de idei exprimat de operele sculptate
în lemn brîncovenesti nu alcătuiesc
un mod de a gîndi specific numai
acestei epoci, c i corespunde, cum este
firesc, unei viziuni artistice specifice
artistului român . Pornind, aşadar, de
la un material redus şi pe o durată
limitată, am aj uns, în final, să consta
tăm că de fapt drumul nu poate fi decît
unul singur si cu o unică tintă maj oră : conturarea viziunii artistice medievale româneşti.
Gîndirea reflectă realitatea,
lumea înconj urătoare, iar prin expri
marea ei luăm cunostintă de modul
î n care realitatea s-a reflectat în gîndirea respectivă, aflăm concepţia despre
lume a individului sau colectivităţii.
Indiferent de felul exprimării - vor
bire, plastică, muzică - , concepţia
exprimată este una şi aceeaşi, ceea ce
diferă sînt doar mij loacele folosite şi
rezultatul în aparenţa sa specifică
exprimării .
Î ncercînd să vedem care este
viziunea artistului român în general,
încercăm de fapt să reconstituim - în
cazul nostru prin elementele proprii
sculpturii - modul de gîndire al artis
tului medieval român, concepţia sa
despre lume şi, ceea ce interesează
pentru artă, chipul în care această
concepţie este exprimată în genul
artistic respectiv.
Revenind pe drumul parcurs
pma acu m , să ne oprim mai întîi la
principala, esenţiala caracteristică a
sculpturii în lemn brîncoveneşti : ra
port · Mganic între fond şi decor. Su
dura aceasta intimă, indisolu1ilă din'

,

'

'

Fig.

36.

A n alog cl i n biserica Coltea cl i n Bu cureşti (început sec. X\T I I I ) .
Cl işeu C . V
l I.I.
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tre valorile abstracte ale decoraţiei şi
valorile materiale ale fondului, uni
tatea perfectă ce se stabileşte între
ele, este exprimată, în imaginea sculp
tată, printr-o netă distincţie între
ele. Nu numai că privitorul percepe
cu uşurinţă decorul şi fondul pe care
acesta se aşterne, dar această percepţie
este clară precis fixată în niste limite
si, mai ales, neschimbată . Una este
sculptura care, prin valoraţia ei, ne
sugerează într-un anumit grad reali
tatea şi ne comunică gîndirea artistu
lui, alta este suprafaţa pe care ea se
aşterne şi din care s-a desprins, fondul.
Acesta din urmă, fondul, îşi păstrează
însusirea
sa material-concretă nu nu'
mai în „realitate" , dar şi în impresia
vizuală pe care opera de artă o pro
duce privitorului. Deci cele două ele
mente, cel abstract şi cel concret, ce
alcătuiesc imaginea, formează un tot,
fără însă ca ele să se întrepătrundă,
să se contopească chiar pînă la dizol
varea unuia în celălalt, ca în unele
cazuri străine de concepţia medie
vală românească cu privire la ope
ra sculptată.
Astfel, în unele arte orientale
şi occidentale, lucrurile se întîmplă cu
totul altfel : exist� o sculptură la
care, datorită valoraţiei egale a fondu
lui şi decorului (tehnica champ-leve) ,
imaginea ce se formează în ochii pri
vitorului nu se poate preciza, el per
cepînd pe rînd decorul ca fond sau
fondul ca decor - elementul abstract
fiind pe rînd şi concret şi invers - , sau
o alta, sculptura arabă, de pildă,
unde, din pricina fie a unui relief prea
mic şi a accentuării desenului prin
tr-un şanţ în mijlocul acestuia, fie a
unui anume fel de a sculpta, în un
ghiuri pronunţatt , privitorul nu poate
avea o imagine fixă, măcar şi tempo
rar, ca în primul caz, deoarece el
confundă decorul cu fondul, elementul
abstract tinzînd aici să cuprindă şi ,
>
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terenul celui concret. Î n sfîrşit, mai putem exemplifica prin sculptura în basorelief, în care - aşa
cum am mai spus - fondul poate „dispărea" din imaginea formată în ochii celui care priveşte
opera, acesta nepercepînd decît valorile abstracte ale sculpturii.
ln arta noastră, imaginea este neschimbată, asemenea celei pe care ne-o formăm privind
natura, realitatea, ea este deci o imagine concretă. Opera sculptată nu poate produce altă impre
sie în afara celei de o indiscutabilă claritate şi fixitate, în care decorul îşi are nişte limite precise,
nedisputate de fond, după cum fondul reprezintă permanenţa materialităţii suprafeţei din care
s-a desprins decorul.
în ce priveşte motivul ornamental, am văzut că în sculptura brîncovenească, ca şi în
cea medievală românească în general, aceasta se prezintă sub forma unui singur tot. Dar acest
tot nu reprezintă suma elementelor principale şi secundare, totalitatea mişcărilor de acelaşi
sens sau de sens contrar pe care ele le determină, ci, dimpotrivă, el reprezintă esenţialul mode
lului pe care-l figurează. M olivul ornamental este prezentat în esenţa concretului său.
în compoziţie, motivele sînt îmbinate, repartizate şi ritmate conform unei scheme nici
decum imaginare, abstracte, ci, dimpotrivă, concret reprezentate prin vrej . Mişcarea meandrică
a compoziţiilor este rezultatul şi totodată cauza acestui concret, ea reprezentînd continuitatea,
viaţa. Aceeaşi mişcare de pornire şi revenire ne este sugerată şi de corespondenţa intimă dintre
fond şi decor, de rămînerea acestuia în limitele materiale ale fondului. Sculptura medievală
românească nu foloseşte, ca cea orientală, de pildă, motivele în compoziţii ce se pot desfăşura
la infinit, fără un traseu precis dirij at, din care rezultă acea impresie de dematerializare a materiei,
de abstractizare în cea mai deplină accepţie a cuvîntului.
Viziunii artistice româneşti îi este specifică acea înlănţuire şi mişcare a elementelor deco
rative conform unei ordine cu profunde corespondenţe în lumea reală, proprie unei lumi concrete.
Subordonarea decorului faţă de suprafaţa pe care se aşterne, legătura indestructibilă
ce se sta1ileşte între aceste două elemente, nu este altceva decît materializarea ideii conducă
toare, ideea de unitate. Unitatea ansamblului este şi ea de un anumit tip, „funcţional", deci
de un tip cît se poate de concret, care păstrează, prin decoraţia sculptată, structura obiectului.
Arhitectura obiectului decorat rămîne vizibilă, forma lui, dimensiunile şi sensurile sale sînt
în acelaşi timp şi ale decoraţiei, ele nu sînt înlocuite niciodată de o broderie sculptată ce
trăieşte prin ea însăşi, ca în cazul acelor opere de concepţie orientală. Fiecare din cele două
componente ale operei sculptate, elementul abstract al decoraţiei şi elementul material al fon
dului, alcătuiesc şi acum, pe planul întregului, un tot echilibrat, clar, bine precizat şi neschim
bat în structura sa initială, structură concret materială .
Acest mod de a concepe o sculptură pleacă de la legătura cu tot ce este concret, cu tot
ce e materie supusă gravitaţiei, pentru a aj unge să dea senzaţia unei integrări totale în sensu
rile profunde impuse de realitatea materială şi în ultimă analiză a unei confundări a decora
ţiei sculptate cu obiectul.
Acest chip foarte concret de a exprima plastic concepţia despre lume întrupează esenţa
gîndirii artistului român, ceea ce pe plan general înseamnă viziunea artistică românească.
.
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TRAITS SPECI FIQUES DE LA SCULPTURE EN 30IS
A L'EPOQUE DE BRANCOVAN
RE SUME
La sculpture en bois de l'epoque de Branco.van, co � me, d'ailleurs, tou � e la sculpture
roumaine au Moyen Age, est une sculpture decorative, destmee . a, orner un 0 �1 et : cependan�
,
adequate a
il s'agit d'un obj et ayant ete expressement corn;u pour recevoir une decorat10n
ses formes a sa fonction et a son role. Par consequent, toute etude sur la sculpture roumaine
en bois n � saurait se borner, comme dans le cas d'autres genres artistiques, a l'analyse du
« suj et » et de son execution, mais doit envisager l'ceuvre � culptee dan s l'ensem ble � ont elle
.
,
fait partie integrant � et avec lequel elle forme u.n to �t umque. Telle etan
� la s1 !uat �on P.our
l'art medieval roumam, le terme « sculpture » dev1ent impropre et on clevra1t plutot dire : ico
nostases, portes et pieces de mobilier travaillees et sculptees en . bois.
11 suffirait de ces deux caracteristiques enoncees, a savoir : 1) la sculpture en bois de
l'epoque de Brancovan est un� sculptur� decorative et. 2) c 'est d � sa coll�� oration avec l 'obj et
decore qu'il resulte un tout mdestruchble - caractenshques qm sont d a1lleurs valables pour
toutes Ies epoques de l'art medieval roumain - pour demontrer que l'artiste a ete guide par
un enchaînement de raisonnements s'encadrant dans un passe, dans une tradition, que ce passe
est present dans des ceuvres separees entre elles par plusieurs siecles, que l'ceuvre d'un moment,
d'une epoque, se rattache aux ceuvres appartenant a des epoques anterieures par ce qu'elles
contenaient de general, et que, donc, une epoque a des traits specifiques et generaux.
Nous sommes, par consequent, au cours de la presente etude, dans l'impossibilite de
nous maintenir strictement a l'epoque et d'esquisser exclusivement Ies traits specifiques de
cette epoque, qui coincide ici avec la duree du regne de Constantin Brancovan ( 1688- 1 7 14) .

La sculpture en bois d e l'epoque de Brancovan se sert de techniques variees, parmi
lesquelles le meplat et le bas-relief occupent la place principale, ce qui fait que cette sculp
ture s'exprime, surtout, au moyen de techniques ayant un relief peu detache de la surface
rnaterielle : c'est une sculpture sur fond. Cependant, etant donne que l'on peut exprimer par
la meme technique, par le bas-relief, par exemple, des conceptions artistiques differentes, voire
opposees, il nous faut preciser que la sculpture en bois de l 'epoque de Brancovan, de meme
que toute la sculpture medievale roumaine, exprime au moyen des techniques employees la
conception du rapport organique entre fond et decor. Le decor existe a travers la surface
dont il s'est detache, tandis que la surface est determinee uniquement grâce a ce decor.
Le repertoire ornemental reste, dans son exuberance apparente - meme pour cette
epoque, lorsque se font sentir des influences, surtout occidentales - rattache a la tradition,
aussi bien en ce qui concerne Ies motifs employes qu'en ce qui concerne leur presentation et
la maniere de Ies rendre.
L'innovation par rapport au passe consiste non pas dans l'enrichissement du lexique
ornemental, mais dans un ample usage fait des variations sur le meme theme, dans le souffle
nouveau qui anime Ies anciens motifs traditionnels, qu'ils soient geometriques, vegetaux, zoo
morphes ou anthropomorphes.
Pour ce qui est de !'element de base de la decoration (le motif ornemental) , nous
constatons qu'il se presente sous la forme d'un tout organique, indissolublement lie. Cette
presentation <c coherente » du motif est une caracteristique de l' art <c brâncovenesc », mais aussi
de 1 ' a rt roumain en ge'.1eral.
A cette modalite de presentation correspond une expression adequate, non detaillee
mais expressive, donc synthetique, realisee par la stylisation . Les deux caracteristiques clecou
lent du lien organique qui s'etablit entre fond et decor, donc entre le fond et le motif orne
mental, au moyen des techniques employees.
. La composition de la sculpture en bois de l'epoque de Brancovan exprime, par sa
maniere de decorer la surface, l'idee d' un espace limite avec precision, d'un espace ferme.
...
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C hague composition est bâtie selon un schema nettement v 1 sible , sch � ma const i tuc par sa struc
ture organi que meme, qui imprime un certain mouvement, une certaine vie a l'ensemble de la
composition .
Ouoigue nous ayons affaire, a l 'epoque de Brancovan, a un mouvement vif et vane
des eJe rr{� nts qui constituent la composition, mouvemcnt gui imprime de multiples directions,
celles-ci restent subordonnces a un mouvement unigue, celui qui impose de l'ordre, de l'egui
·li bre ct surtou t de I' uni te.
Comme il ctait naturel , le suj et de la composition est a cette epoque egalcment carac
terise par un lien nccessairement organigue entre ses differentes parties, par l'unite qui lui
confere de la clartc, de la prccision dans ses limites et de la force dans son expression.
L'ensemble de l'reuvre sculptee de l'epoque de Brancovan appartient a un type d'unite
« fonctionnelle » , qui SC traduit par une clarte et Un equilibre parfaits.

Dans l'art medieval roumain l'image de l'reuvre sculptee est immuable, pareille a celle
gui se forme lorsqu'on contemple la nature, la realite, il s'agit dane d'une image concrete.
Le motif ornemental se presente dans l 'essence de sa materialite.
La composition est caracterisee par l'enchaînement, par le mouvement des elements
decoratifs conformes a un ordre ayant de profondes correspondances avec le monde reel, pro
pre a un univers concret.
L'unite de l'ensemble appartient elle aussi au type « fonctionnel » , dane a un type par
excellence concret, gui preserve par la decoration sculptee la structure de l'obj et.
Cette maniere tres concrete d'exprimer en plastique la conception sur l ' univers repre
sente l'essence de la pensee de !'artiste roumain et, sur un plan general, la conception artisti
gue roumame.
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