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MlTROPOLIA M OLDOV EI ŞI SUCEVEI, MONUMENTE ISTORICE BISERICEŞTI
D I N MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI SUCEVEI, 1973-1974 ; 453 p.

Lucrarea pe care o prezentăm est e rodul muncii unui colectiv de cercetatori
de la Institutul de istorie şi arheo logie ,,A. D. XenopolH laşi, profesori, clerici uin
Mitropolia Moldovei şi Sucevei. In cuprinsul acestui reuşit volum sint incluse
82 de monografii ale monumentelor istorice bisericeşti moldoveneşti, socotite a ji
mai impo rtan te din punc t de 1.-edere istoric şi Oll'tistic.
Volumul nu copie monografiUe apărute anterior despre acest e monumente
istorice, bisericeşti, din Moldova, ci este o reluare a cercetării pe ,baza unui .� tu
diu mai aprofundat in lumina ultimelor cercetări şi restaU11'/1ri, reuşind să aducă
multe element e noi, necesare improspătării, imbogăţirii şi fixării cunoştirtţelor in
legătură cu aceste monumente.
Fiecare monografie-studiu este prezentată în raport de impof'tanţa şi parti
cularităţile nu:mumentelor istorice (bisericeşti) respective, cuprinzînd şi o icono
grc.fie adecvată - aspecte generale şi detalii.
Cele mai dezvoltate studii cuprind elemente descriptive privind : cadrul na
tural al a.şezării monumentelor, timpul cînd au fost ele înălţate, ctitorii, arh&tec
tura, reliefîndu-se trăsăturile specifice fiecărui monument, pi-ctura, importanţa lor
culturală in trecut, tezaurul artistic păstrat de fiecare monument, momente mai
deosebite din istoria fiecăruia, precum şi lu crările de restaurare efectuate in anii
socialismului, pentru a le reda măreţia şi frumuseţea originară.
Astfel sînt mai pe larg prezentate : Biserica Sf. Nicolae din Răd/1uţi, şi
Sf. Treime din Sire t , Mănăsbirea Putna, Biserici le Voroneţ, Sf. Ilie de pe lîngă
Suceava, SI. Nicolae Domnesc din Iaşi, MănăSttd:rea Neamţ, Bisericile : din Arbore,
Humor, Mănăstirile Molidovdţa, Bistriţa, Galata, Suceviţa, Secu, Dragomirna, B ise 
rica Sf. Trei leNlrili din Iaşi ş.a.
In prefa.ţa volumului semnată de Iustin Moisescu arhiepiscop al la.şilor şi
mitropolit al Moldovei şi Sucevei, se subliniGză importanţa cunoaşterii şi pdstrării
tezaurelor de monum ent e istorice bisericeşti şi gri;icl conducerii statului nostru
so cialist de a le restaura şi a le reda vechea lor înfiijişCJI'e pentru a fi puse la dis
poziţia publicului vizitator ca minunate comori de CJI'tă jeudală româneascli.
In introd ucerea volumului sfnt două valoroase teme referitoare la : I - arhit ec·
tura religioa.slf, pictura murală sem.nat/1 de praf. dr. Vasile DrlJguţ şi II - Icoane,
broderii, a.rgintlirii, mobilier semnată de con/. univ. dr. Co rtna Nicolescu.
In prima tem/1 autorul sublinicză valoarea arhitecturii feudale moldoveneşti

care ,.trebuie considerată şi preţuitlf ca una dtntre cele m4i originale şi e:rpresit:e
sinteze artistice din intregul spaţiu european, ilustrînd capacitatea poporului
nostru de a se racorda la marile mişc/iri de cultură şi civilizaţie din Occident şi
d in Orient".
Arhitectura veche moldoveneascli poate fi consideratii ca o cronică a de::
t:oltării statului feudal din tarra noastr/1.
Autorul îşi începe articolul cu prezentarea bisericii Sf. Nicolae din Rădăuţi,
ctitoria lui Bo gdan 1, " Intemeietorul" pe care o consideTll ca un .,adev/1rat act
de naştere al arhitecturii culte moldoveneşti" şi care oferă o surprinz/1toare sin

teză între arhi tectura de tradiţie b izantină şi arhitectura (lOtic/1,
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Al doilea prototip al arhitecturii moldoveneşti este mica bisericii Sfint.-,
planul triconc,
de origine sud-duniireană, intermediar fiind Ţara Uomânească.
Cetatea de scaun a Sucevei, Scheia, Cetatea Neamţului din epoca lui Peiru
Muşat exprimă prima acţiune de organizare defensivă a Moldovei. Sint prezentate
cronologic toate monumentele de arhitectură religioasă cu semnificaţia şi caracte
risticile lor.
O atenţie deosebită i se dă epocii lui Ştefan cel Mare, considerată artă mol·
dovenească şi pentru arhitectură, ca şi pentru celelalte domenii ale e11lturii şi
cea mai strălucită, o epocă de implinire, de matură cristalizare.
Cu Biserica Mănăstirii Suceviţa ctitorie a boierilor Movileşti, arhitectura
vechiului stil moldovenesc, ajunge să consume ultimele sale mome.nte de strălu
cire. Ultimele decenii ale sec. al XVI-lea şi primele decenii ale sec. urmăţor sint
caracterizate de continua penetrare a influenţelor munteneşti.
.
Epoca lui Vasile Lupu s-a acoperit de strălucirea neasemuită a edificitlor,
înălţate cu evidenta dorinţă de a impresiona. In cursul sec. al XVIII-lea, fiziono
mia arhitecturii moldoveneşti s-a schimbat continuu prin asimilarea de forme
decorative munteneşti, baroce, otomcuie şi neo-cla.sice.
A doua jumătate a sec. al XVIII-lea, şi primele decenii ale sec. al XIX-lea
se caracterizeză prin accentuarea influenţelor nea-clasice care ajung să domine
din punct de vedere stitistic expresia monumentelor.
In acelaşi rind este prezentată pictura, menită să decoreze numeroasele cti
toni înălţate secole de-a rindul. Sint enumerati zugravii (pictorii) Dobre şi Nichita,
din documentele din 1415, dat de Alexandru cel Bun dăruiţi de domn cu două sate
pentru împodobirea a două biserici, Gavril, ieromonahul, cel care a impodobit
Biserica din Bălineşti etc.
Este pe larg prezentat marele moment de inflorire al picturii moldoveneşti
din timpul lui Petru Rareş, cînd pictori moldoveni îmbracă integral faţadele
bisericilor cu veşmîntul multicolor al picturilor mural.e şi ordonarea acestor pic·
turi potrivit unui program iconografie coerent.
Este scoasă in evidenţă originalitatea şi măiestria pictorului Toma, "pictor
de Suceava", cel care a pictat Biserica Hwnor. Este de asemenea reliefată ar.ti
L'ttatea pictorului Dragoş Coman, cel care a pictat Biserica din Arbore, precum
şi zugravii Ion şi Sofronie cei care au pictat SuceV'iţa.
Este prezentat in continuare întreg ciclul evolutiv al picturii murale moldo
veneşti pînă ·în sec. al XIX-lea. In tema : Icoane, broderii, argintării, mobilier,
autorul prezintă teza:urela de artă feudalii moldovenească, cele mai multe con
ţinînd ansambluri de mare valoare artistică ce sint păstrate in mănăstirile Bis 
t.ri ţa, Moldov.iţa, Putna, Suceviţa, DTa,gom.iJrna, �ia, Văratec ş.a.
Intocmai ca arhiteCtura · şi pictura murală, toate aceste obiecte de preţ vă·
dese aceeaşi evoluţie "artistică, în care se înscrie infloritoarea perioadă a rodnicei
domnii a lui Ştefan cel Mare, dusă mai departe cu succes de urmaşii săi pînă
in vremea lui Alexandru Lăpuşneanul - este prezentată sculpturlll în lemn cu
adinci tradiţii CJle artei populare, · exprimate de motivele geometrice "inchistrite"
pe · mobilierul din biserki şi mănasti�i ca : soarele, steaua (raza vi1lturrHor şi
căpriorii). .
Icoanele, .obiecte d e cult ş i opere . d e a.rtă, deţin u n loc de seamă in tezau
rele mănăstirilor din Moldova. <Ele îmbrăcau. tîmplele, pereţii bisericilor şi ai
paracliselor, reşedirtţele domneşti şi mitropolitane,
.
O not"ă caracteristică icoanelor din Moldova, intocmai ca şi acelora din
Transi_lvania, este bogăţi4 f.ondurilor,- aureolelor şi cadrelor sculptate.
Droderia - arta acului - deţine in trecu.t'Ul artistic al Moldovei primul loc.
Prin operele create ·În ateUerele vremii lui Ştefan cel Mare arta românească se
inscrie sub a.cest aspect în ansamblul artei universale. Ele sint strins legate sub
raportul concepţiei d_e pictura murală, icoane şi miniaturi şi sînt în majoritatea
lor t:eşmint e bisericeşti şi broderii liturgice.
Treime din Siret, care introduce pentru prima oarli in Moldot-·a

·
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Volumul, executat excelent din punct de vedere grafic, este însoţit de un
număr de 4 1 7 ilustraţii, din care 58 color, cuprinzind vederi generale asupra mo
numentelor, pisanii, detalii de arhitectură, sculptură, pictură, pietre funera.r e, mo
bilier, obiecte de artă bisericească etc. ca.re vin să intregească înţelegerea cît mai
clară a monumentelor 1·espective.
Volumul se incheie cu o bogată bibliografie selectivă ce cuprinde peste
556 de titluri, o anexă bibliografică, 1 7 7 de titluri şi lista colaboratorilor, dintre
care se remarcă, prin contribuţia adusă : N. Grigoraş, Pr. Scarlat Porcescu, Pr. Ilie
Gheorghiţă, Episcop Nestor Vornicescu, Pr. Prof. I. Zugravu, L. Şimanschi, I. Ca.p
I'OŞU, C. Turcu, D. Vitcu, Gh. Buzatu, Al. Andronic ş.a.
Rezumatul in limba franceză cuprinde traducerea completă a cuvintului
înainte, şi a temelor de specialitate din introducere, precum şi o scurtă prezen
r ure a celor 82 de monografii însoţite de ilustraţiile micşorate a monumentelor
l., l orice religioase prezentate.
Credem, că acest volum editat de Mitropolia Moldoxei şi Sucevei, pe lîngă
menirea funcţională a unui preţios ghid al principalelor monumente istorice bise
riceşti din Moldova, contribuie in acelaşi timp la împrospătarea, îmbogăţirea .� i
fixarea cunoştinţelor ctitoriilor asupra valorilor de artă religioasă feudală romcî
nească din Moldot'a.
Lucrarea prezentată, constituie o preţioa.să contribuţie a istoricilor ieşeni,
a profesorilor şi clericilor din Mitropolia Moldovei şi Sucevei la cunoaşterea
trecutului nosfr tl istoric, fiind de un real folos tuturor celor ce il studiază .
PETRU ABRUDAN
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