ELEMENTE DE ARTA DIN SECOLUL AL XVII-LEA DIN
MONUMENTUL DE ARHITECTURA DE LA PAUŞEŞTI
Nuşa S uhar

Intr-o vale do moală, Înconjurată de dealuri joase, se află biserica de lemn "Sf. Gheor
ghe", biserică de cimitir, mărturie rămasă din vechea aşezare a satului Păuşeşti, comuna
Dumeşti, judeţul laşi.
Documentele vremi i 1 ne arată că în anul 1 426, Alexandru Voievod întăreşte fiilor l ui
St � fan Stravici , Toader i Petru, s at le t atăl i lo r, tr i sate de la "Cîrl �gătură". Boierii pro
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pnetan a t acestor aşezan erau : Serba Pa uşesc ul ş t Lazar , Neag B arbosul şt_ Dragomir
Hasnaş. De la numele primulu i proprietar Şerba Păuşescul , satul Îm rumută n umele de
'
Păuşeşti, n u me care va rămîne pînă în zilele noastre. In dec ursul timpului mai apare pomenit
în 1 545 la 4 aprilie, ca aparţinînd lui Ieremie Homelnic, cumpărat de la Şteful B uceaţchi,
la 1547, ca loc apaqin înd lui Nicoară, paharnintl doamnei 2, în 1 607 cumpărat de vă ta ful
Toader Dragotă 3 şi În 1 667 primit de zestre de Ioan Racoviţă paharnic 4.
In secolul al XVIII-lea satul îşi mută reşedin-ţa , singura mărturie a vechii aşezări fiind
bisericuţa de lemn, construită În 1 643 la dorinţa boierul ui Ieremia Murguleţ, proprietarul
famil iei s ale (soţia sa Candachia şi fiic a lor Biliuşca)
satului,. probabil l a ace a v reme şi a
În t impul domniei înfloritoare a lui Vas ile Lupu. Anul constr ucţiei b iseri:ii .,Sf. Gheor ghe "
sau " Biserica Veche", cu m mai este numită, 1 4 i ul ie 1 643 apare În pisania de pe grinda de
sub cornişă .
Mon umentul În ansambl u, martor al unei epoc i de înflorire artistică În Moldov a vea
cului al XVII-lea, se remarcă prin armonia propoqiilor, prin frumuseţea şi originalitatea
decoraţiilor exterioare (brîu cu dentic uli, brîu în tors adă. rozete) şi prin modul de separare
În interior a naosului de pronaos . La aceasta se adaugă c atapeteasma pi-ctată care, initial .
a aparţinut altui spaţiu, l ucru rele vat d e faptul c ă în pa rtea stîngă sînu tăiate Î n jumătate
medalioanele cu apostoli pentru a p utea fi adaptate spaţiului. Pictura de pe catapete��mă.
Într-o cromatică de roşu-al bastru, cu numeroase inte rvenţii g rafice, cu o abundenţă de
semne convenţionale , l a care se adaugă elemente origin ale ale reprezentărilor zoo mor fe (păsări ).
este mai t Îrzie d atînd de l a Începutul secolului al XVIII-lea. Armon ia În care se prezintă
catapeteasma este co mpletată de stîlpişori În p rofil, cînd va p ictaţi, acum acoper iţi c u o
singură culoare.
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Elementele cele mai importante din decora�ia interioară a bisericii sînt Însă uşile Împă
răteşti care, datorită formei, culorii, slu)prurii, sîn� incontestabil din aceeaşi perioadă cu
construcţia bisericii. forma uşilor este arhivolta în a�oladă ( fig. 1 }, mo_tiv ce �mn�aşte �o
l argă răspîndire în cea de a doua jumătate a secolulm al XVH-Iea. !?e mfluen�a onentala,
acest motiv va decora dealtfel numeroase faţade ale monumentelor vremu.

Fig. 1

Fi�. 2

Chenarul decorativ ce Încadrează scenele pictate este Sl' u lpt a t , două fiind elementele
reprezentate stilizat : crinul şi floar ea .:: u 6 petale (fig. a). Minuţios sculptate, Într-o armonie
cromatică de roşu ş i verde, motivele vegetale creează impresia unei fluidită�i ce impresionează
pnvtrea (fig. 2). Bagheta �e încadrează scena Bunei Vestiri repetă forma acoladei de data
aceasta concavă.
Scenele cu evanghelişti sînt Încadrate cu baghete de formă dreptunghi ulare, cu arc În
plin-cintru, decorate cu arce de cerc intersectate şi c ol onete Întruchipînd frînghia răsucită
( fig. 3). La col�urile chenarului se repetă motivul crinului stilizat.
Elementul ce sus�ine afirma�ia că uşile impărăteşti datează din anul construqiei bise
ricii, 1 64-', este decoraţia marginală aJ uşilor, un brîu în torsadă cu rozete decorative din loc
în loc (fig. 4}, care decorează şi exteriorul bisericii şi se înalţă în dreptul uşii de intrare.
Motivul solzilor de peşte săpat pe briu este de provenienţă orientală şi il întîlnim pe colonetele
ocni�elor de la Trei Ierarhi.
Aceleaşi motive florale şi brîul În torsadă Împodobesc piatra de mormÎnt aflată În
biserică, făcută În 1 654, pentru Biliuşca, fiica lui Ieremia Murgule�.
Dintre reprezentările pictate, ce urmăres: În mare parte linia tradi�iei biz:tntine, cel
mai bine sd păstrează scen a . Bunei Vestiri (fig. 5). O gamă sobră îmbracă forma personaje
lor : fond oc r u- ga lben , pămînt verde-brun, veşmint şi maforion roşu. Deşi schematică, miş
carea arhanghelului Gavriil (fig. 6) este plină de graţie, aeriană şi de.::o rativă. Sublinierile
grafice cu negru, măresc impresia decorativului spontan.
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Cei patru evanghelişti (Ioan, Marcu, Matei, Luca) pierd din reprezentarea statuară,
cîştigînd in s:himb valoare, prin tehnica miniaturală de redare a detaliilor de costum, a
chipurilor, a arhitecturii conven\ionale în care se sugerează adîncimea spa\iului sau unele
construqii ale vremii (fig. 1 , ·' ) . Culorile roşu, verde pămînt, ocru, sint dispuse în propoqii
bine calculate, mărind astfel impresia unită\ii de valoare, creată deja de bogăţia sculpturii
de pe chenar. Uşile împărăteşti sînt din lemn de stejar, dintr-un singur blar, cu dimensiuni
de 7 1 / L \ 5 cm term inate (:U o cruce din lemn bogat ornamentată. Pictura uşilor Împărăteşti
este mai bine păstrată În partea superioară, la registrele inferioare ÎntÎinindu-se exfolieri pînă
la lemn (fig. 1 ).
Este evident prin descrierea acestor elemente ele artă de la biserica de lemn .. Sf.
Gheorghe" d i n Păuşeşti, că artiştii veacului al XVII-lea, cu predileqie cei care au lucrat în
Moldova sub proteqia binefăcătoare pentru artă a domnitorului Vasile Lupu, au acordat o
atenţie mai mare fondu lui şi mai ales cadrului sculptat al pi:turii. Bogăţia rameior sculptate
descrise mai sus se încadrează în tendin\a generală a veacului, ce acordă sculpturii, fastu l i1i
decorativ. rolul prin.:: i pal.
Este impresionantă, Într-un loc aproape izolat, imaginea micii biserici de lemn, cu
bogăţia ei de ornamente exterioare şi interioare, ::e sînt mărturia unui veac de mari creaţii
artistice.

ELEM ENTS D'ART DU XVII-E SIECLE DU MONUMENT
D'ARCHITECTURE DE PĂUŞEŞTI

Pres d'I assy, l a capitale de l a Moldavie, centre de l a vie rcligieuse de tout ce territoire.

a Păuşeşti, se trouve un monument de XiVII-e siecle. La peinture sur bois est rdmarcable par

ses elcments d&:oratifs. Les elements plus souvent rencontres sont : les cordons tresses, les
rosaces ainsi que les motifs vegetaux (flen.us). Les elements vcgetaux sont disposes en marge,
comme un cadre de tableau. On reunarque les couleurs rouge et vert, le decorativisme, trait
caracteristique a l'epoque de Vasile Lupu, en general.
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