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Mănăstirea Voroneţ este unul din cele mai de seamă monumente feudale din
nordul Moldovei. Îmbinînd într-un chip fericit realizări artistice din timpul domniilor
lui Ştefan cel Mare (1457-1504) şi Petru Rareş (1527-1538 şi 1541-1546), oglin·
dind înflorirea culturală a Moldovei pe o durată de aproape şase decenii, acest monu·
ment oferă aspecte dintre cele mai semnificative din evoluţia stilului moldovenesc
în arhitectură şi în pictură.
Aşezat pe un dîmb mai înalt, străjuit în depărtare de brădetul întunecat al munţilor ,
Voroneţul se profilează Într-un cadru de curţi ţărăneşti aflate pe dîmburi mai joase şi
străbătut de pîraie încete. În preajma lui curg apele mici ale Voroneţului şi ale Magherniţei, iar cerul azuriu îi proiectează forma armonioasă, îmbăindu-i într-o lumină dulce
imaginile de pe pereţi.
Situat la cinci km sud de oraşul Gura Humorului, staţie de cale ferată pe linia
Bucureşti-Suceava-Vatra Dornei, Voroneţul atrage în fiecare an mii de vizitatori,
veniţi să admire armonioasa îmbinare a construcţiei cu picturile ei murale, într-un
tot ce, dincolo de condiţiile şi scopurile pentru care a fost creat, exprimă mărturia
strălucită a forţei creatoare manifestată de poporul român în acea îndepărtată epocă,
Ceea ce se vede astăzi la Voroneţ reprezintă ctitoria lui Ştefan cel Mare, mărită
şi completată în anii următori morţii lui Petru Rareş.
Pronaosul şi naosul, cu absidele lui, au fost construite de către meşterii lui Ştefan,
iar zugrăveala de pe pereţii interiori ai naosului şi altarului datează tot de pe vremea
marelui voievod.
După cum arată pisania, mănăstirea a fost ridicată în decurs de cîteva luni, de la
26 mai la 14 septembrie 1488. Pe locul acesta îşi avusese mai înainte chilia şi schitul
de lemn sihastrul Danii!. Aşa cum povesteşte cronicarul Ion Neculce, sihastrul îl îmbăr
bătase pe domnitor într-o clipă de grea cumpănă a războaielor purtate împotriva
turcilor. Cîştigînd bătălia şi gonind pe cotropitori, Ştefan cel Mare a ridicat acest
lăcllş aşezat la poalele munţilor.
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2. Pisania lui Ştefan cel Mare (1488)

Voroneţul

face parte din seria de biserici mai simple, construite de voievod la
cu turcii, cînd, centralizînd statul şi bizuindu-se pe forţele populare,
a fost în măsură să asigure ţării o mai mare dezvoltare economică şi o mai mare
înflorire culturală. În anii 1487-1488, el a început o adevărată campanie de construcţii
laice şi religioase, distribuindu-le în zone largi, legate de reşedinţele sale, pentru a păstra
un contact strîns cu noii sprijinitori ai domniei lui, răzeşii, tîrgoveţii şi mica boierime.
Înainte de Voroneţ, care nu este cea mai însemnată ctitorie a lui Ştefan, domnitorul construise Putna, ulterior mult transformată, iar după seria de biserici mai
mici sau mai mari, ridicate începînd din 1487, stilul arhitectural moldovenesc
se încheagă pe deplin în construcţia mănăstirii Neamţului, cea mai măreaţă ctitorie
a voievodului.
sfîrşitul războaielor

3. Portalul gotic al
pronaosului
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Avîntul creator al poporului, tradiţia lui artistică şi noile condiţii social istorice,
au determinat acel stil arhitectural moldovenesc ce îşi împlineşte sinteza în decurs
doar de zece ani, între zidirea bisericilor de la Pătrăuţi, Milişăuţi, Voroneţ şi sfîntul
Ilie-Suceava (1487-1488) şi zidirea măreţei biserici de la Neamţ (1497). Acest remar·
cabil efort se caracterizează prin felul ingenios şi nou în care au fost folosite şi îmbinate elementele arhitecturii în lemn şi ale artei populare cu acelea ale unor construcţii
mai elaborate, în piatră, anterioare domniei lui Ştefan cel Mare (bisericile de la
Rădăuţi şi Siret). În acest timp se statorniceşte acel tip de construcţîi pe care îl
ilustrează lăcaşurile de la Neamţ, Hîrlău şi altele, inclusiv clădirile laice şi cetăţile
ridicate pe vremea domnitorului.
Bisericile ridicate în vremea lui Ştefan cel Mare . se impun mai ales prin armonia
proporţiilor. Mai mari sau mai mici, mai simple sau mai elaborate, construcţiile acestea
posedă un raport variabil, dar totdeauna armonios, ce conferă fiecăreia dintre ele
individualitate proprie, ca aceea a Voroneţului.
Pe vremea lui Ştefan, biserica arăta mai mică şi se intra în ea pe uşa care dă actual·
mente din pridvor în pronaos. Faţada nu era acoperită cu fresce, dar avea frumosul portal
gotic, care se vede şi azi, precum şi pisania, rămasă la locul ei. În timpul lui,
faţadele constau din materiale aparente - piatră cioplită, piatră brută şi cărămidă,
uneori smălţuită În verde, galben sau brun. Îmbinarea acestor materiale asigura construcţiei o sobrietate impunătoare. Decoraţia faţadelor era completată cu. discuri sau
rotocoale smălţuite, orînduite în timpanele arcaturilor sau, sub formă de frize, la
streaşină şi la turlă. De aceeaşi culoare cu cărămizile, aceste discuri erau împodobite
cu chipuri de animale fantastice, cu ornamente geometrice sau aveau în centrul lor
simpli nasturi.
În timpul domniei lui Petru Rareş, s-a răspîndit obiceiul de a adăuga bisericilor
pridvorul, fie închis, cum se vede astăzi la Voroneţ, cu zidurile pline, avînd doar uşi
şi ferestre, fie deschis, ca la Humor şi Vatra Moldoviţei, cu zidurile perforate de goluri
mari, sub formă de arcade. De asemeni, s-a introdus acel procedeu caracteristic moldo-

venesc de a acoperi întregul exterior al bisericii cu fresce viu colorate, ca la Probata,
Humor, Moldoviţa, Arbore şi Voroneţ.
La Voroneţ, adăugarea pridvorului (a
tindei sau exonarthexului), prin care se
intră acum în biserică, şi zugrăvirea între·
gului exterior al bisericii, de Ia soclu pînă
la streaşină, ca şi a pereţilor interiori din
noul pridvor, s-au făcut din iniţiativa mitropolitului Grigorie Roşca, Începînd din 154 7,
la un an după moartea lui ~etru Rareş.
Contribuţia adusă la întregirea Voroneţului
de Grigorie Roşca, iubitor de artă şi căr
turar cu preocupări mult mai largi decît cele
strict religioase, văr şi colaborator al lui
4. Fereastră cu ancadrament de piatră în stil gotic
Rareş, fac din el un al doilea ctitor. Această
(faţada sudică)
contribuţie este consemnată într-o inscripţie
pictată, aşezată la stînga uşii de intrare şi,
de asemenea, În inscripţia filacterului ce-l
poartă însuşi mitropolitul, înfăţişat acolo cu figura întreagă, alături de figura lui
Daniil Sihastrul. O a treia inscripţie zugrăvită se referă la «pristavul Marcu », care
a supravegheat deci executarea lucrărilor, dar prezenţa unei atari inscripţii chiar lingă
chipul aceluia care a dispus mărirea lăcaşului şi zugrăvirea lui pe dinafară, determină
pe unii cercetători a deduce că Marcu ar fi fost chiar zugravul principal al exte·
riorului.
Biserică de plan treflat (adică în formă de trifoi, plan numit şi triconc sau trilob;t), cu turlă pe naos, Voroneţul are proporţii mai mici decît alte biserici de acelaşi
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plan construite ulterior. Lungimea bisericii ridicate de

Ştefan

cel Mare este de 25,SOm,

)ărgimea ei fiind de 7, 70 m în dreptul pronaosului şi de 10,50 m în dreptul absidelor.

Conceput iniţial să predomine prin verticalitatea accentuată de acoperişurile ţuguiate
şi de turla cu firide alungite, monumentul impune prin proporţiile armonioase, chiar
dacă prin adăugarea pridvorului a pierdut din elansare.
Monumentul impresionează prin soliditatea structurii, a zidurilor masive susţinute
de contraforturi şi, mai ales, prin iscusita trecere de la corpul dreptunghiular al
clădirii la absidele laterale şi la absida mare, ce corespunde altarului, toate de formă
semicirculară. La abside s-a păstrat pînă azi modul de împodobire arhitecturală de
pe vremea lui Ştefan cel Mare, respectiv firidele alungite şi şirul de ocniţe mici de sub
cornişă. Acest joc de arcade oarbe, înălţat de la soclu pînă la ocniţele ce repetă arcuirile
firidelor, conferă varietate decorativă şi ritmică pereţilor semicirculari ai absidelor.
Ferestrele, toate mici, aparţinînd clădirii iniţiale, au cîte un chenar dreptunghiular
cu baghete încrucişate, de formă gotică. Ferestrele pridvorului adăugat de Roşca sînt
mult mai mari. Ele se află pe laturile de sud şi de nord, deasupra uşilor. Aceste ferestre
mai noi au chenare în arc frînt, cu baghete şi o frumoasă ornamentaţie, caracteristică
goticului. Uşile pridvorului au chenare în stilul Renaşterii, dar, ca o reminiscenţă
a goticului, tot cu baghetele încrucişate la colţurile de sus. Două contraforturi întăresc
arcul cel mare al naosului, dinspre altar, iar alte două, mai înalte, sprijină colţurile
pridvorului. Peretele de apus al bisericii nu are deschideri.
Privită din exterior, clădirea cu turlă impunătoare capătă un prestigiu mai mare,
constituind un simbol al puterii celor care au zidit-o. Prezenţa turlei şi elansarea struc·
turii bisericilor, - elansare ce corespunde principiilor arhitecturii gotice, care au
contribuit la sinteza stilului moldovenesc - pot sugera, în cazul ctitoriilor lui Ştefan
cel Mare şi aspiraţiile unei domnii pline de avînt, care avea nevoie să-şi afirme cît
mai răspicat puterea.
Turla Voroneţului stă pe o bază dublă, una pătrată, alta stelată şi acum, datorită
restaurării făcute în anii din urmă, baza ei nu mai este înecată în uniformitatea acoperi·

5. Faţada de
sud#esc,
cu
absida
ci pală

prin·
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şului.

Noile reparaţii au refăcut acoperişul în forma lui iniţială, pe comparti·
mentele clădirii.
Această turlă, cu firide lungi şi un rînd de ocniţe, repetă modul de decorare al
absidelor. Ea e luminată de patru ferestre, aşezate în axele naosului, realizate în acelaşi
stil ca ferestrele construcţiei lui Ştefan.
Cu prilejul adăugirii din 1547 şi a zugrăvirii cu fresce a întregului exterior, biserica
de la Voroneţ şi-a pierdut decorul din materiale aparente şi discuri smălţuite. S-a
păstrat însă ritmul decorativ al firidelor şi ocniţelor.
În interior, lăcaşul respectă împărţirea caracteristică planului bizantin, cu variaţiile
tipului numit treflat sau triconc.
Pridvorul, prin care se intră în biserică, are dimensiuni restrînse şi este boltit în
semicilindru (berceau) transversal pe axa bisericii.
Din pridvor se pătrunde în pronaos pe uşa cu un impunător chenar de colonete,
ce se întîlnesc în arc frînt. Pe acest splendid portal se intra în biserica zidită de Ştefan
cel Mare. Pronaosul, de formă dreptunghiulară, boltit cu o calotă aşezată pe patru
arcuri mari, sprijinite pe console, luminat de două ferestre înguste, este despărţit de
naos printr-un perete plin, străpuns de o uşă cu chenar dreptunghiular, alcătuit din
baghete Încrucişate.
Naosul, de formă aproape pătrată, este lărgit de cele două abside laterale semicirculare. Înspre partea de răsărit a naosului, se află absida cea mare, tot semicirculară,
care cuprinde altarul, despărţit de naos prin tîmplă sau catapeteazmă. Absida altarului
este încadrată de nişele adînci ale proscomidiei şi diaconiconului. În axul celor trei
abside se află cite o fereastră cu chenar dreptunghiular de baghete încrucişate. Naosul
are boltirile tipice, susţinînd turla, ridicată deasupra celor patru arcuri mari, prin
mijlocirea arcurilor în diagonală.
Legat de tradiţia stilistică, existentă încă de pe vremea lui Petru I Muşat (biserica
Sf. Treime din Siret este prima din Moldova cu plan triconc), planul triconc al Voro·
neţului va predomina în arhitectura lui Ştefan cel Mare şi va intra definitiv în tradiţia

artei moldoveneşti, alăttiri de tipul cu plan dreptunghiular. La Voroneţ şi la celelalte
trei biserici de tip simplu, ridicate în anii 1487-1488, se impune sistemul de boltire
moldovenească, ce va fi continuat, în forme mai complexe, la bisericile următoare,
reprezentative pentru stilul lui Ştefan cel Mare.
Acest sistem de boltire constă din arcuri pe axe principale şi diagonale, alternate
cu cite un rînd de pandantivi. În pandantivi (construcţii de zidărie în formă de triunghi
sferic, cu vîrful în jos, aflate la colţurile formate de arcurile mari ce sprijină cupola
sau turla) prin mijlocirea cărora se face trecerea de la planul pătrat, creat de cele patru
arcuri, la planul circular al cupolei sau al tamburului turlei, se află oale de rezonanţă.
Prin acest sistem, care şi-a găsit în Moldova o aplicare originală şi armonioasă, se reduce
spaţiul de boltire, iar construcţia capătă mai multă zvelteţe. Bolta realizată în felul
acesta asigură stabilitatea construcţiei prin sporirea rezistenţelor interne, fără a se
recurge la sistemul contraforturilor gotice sau la coloanele de sprijin. Contraforturile
exterioare de la Voroneţ sînt o măsură de sprijinire în plus, nu însă una absolut necesară.
Datorită acestui sistem, partea de sus a bisericii căpăta şi în interior forma bolţii
cereşti, sugerînd şi în felul acesta ideea de « înălţare » pe care o exprimă exteriorul
lăcaşului.

celelalte monumente în care se încheagă stilul arhitectural moldovenesc,
ea o sinteză de elemente bizantine şi gotice - sinteză
realizată însă cu atÎta coerenţă, armonie şi bun gust, cu atîta raţiune şi ingeniozitate,
încit noul stil rămîne profund original şi nu se mai găseşte în alte părţi ale lumii.
Înălţarea clădirii, cerută poate şi de perspectivele muntoase ale locurilor, în care
lăcaşurile trebuiau să predomine într-un fel, - cerinţă splendid rezolvată şi de meşterii
din popor, constructorii bisericilor din lemn, cu turle subţiri şi ascuţite, ale Mara·
mureşului - este un principiu arhitectural gotic, ca şi arcurile frînte ale uşilor şi fere·
strelor sau în general modul de cioplire şi înfrumuseţare a pietrei. Prezenţa contra·
forturilor exterioare, metodă romanică şi gotică de întărire a clădirilor, denotă de
asemeni legături cu arta Occidentului.
Ca

şi

clădirea Voroneţului reprezintă şi
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În stilul bizantin, ·proporţiile au o concentrare orizontală. La cupole, ferestre,
arcade predomină arcurile semicirculare, nu cele frînte, ca în cel gotic, bolta
cupolelor înscriindu-se în bolta cerului. Spre deosebire de stilul gotic, stilul bizantin
anulează împingerea bolţilor, închizînd în interiorul zidurilor unei clădiri toate părţile
constructive.
În sfîrşit, influenţa bizantină se manifestă în pictura murală, care urmează în general
regulile bizantine, meşterii moldoveni interpretîndu-le însă adeseori cu originalitate
şi cu mai multă viaţă, în spiritul şi năzuinţele specifice locului.
Specialiştii au arătat că elementele contopite în noua sinteză arhitecturală, care
caracterizează şi Voroneţul, nu au fost împrumutate în forma lor originară şi nici cum
se aflau la un moment dat într-un anumit loc. Diferitele elemente venite în România
din lumi îndepărtate, sau mai apropiate, contemporane sau mai vechi, au fost folosite
în Moldova lui Ştefan cel Mare într-un mod original şi organic, în forme derivate şi
îmbinări pe care nu le găsim nicăieri întocmai.
Indisolubil legate de specifice conţinuturi de viaţă, formele acestea şi-au căpătat
o viaţă nouă, Închegîndu-se într -o sinteză proprie poporului român, într-o sinteză
naţională, ce a cunoscut variate soluţii şi dezvoltări. Noţiunea de « stil moldovenesc»,
închegat în vremea lui Ştefan cel Mare şi care va fi continuat cu noi variante şi cu ele·
mente de amănunt, păstrîndu-se însă configuraţia esenţială, a intrat astfel de mult în
conştiinţa comentatorilor români şi străini. « Calităţile mai de seamă ale acestui stil
al lui Ştefan cel Mare - scria cu ani în urmă G. Balş - sînt. . . raţiunea, bunul simţ,
cumpătarea, ingeniozitatea în soluţiile tehnice şi, în general, echilibrul în tot întregul
clădirii ... Aceste forme raţionale, potrivite climei, aceste linii simple. . . această judi·
cioasă alegere şi întrebuinţare a materialelor, ce se găsesc uşor în ţară şi care au îngăduit
un lucru trainic cu mijloace restrînse, pot servi şi acum ca pildă ».
uşi,

6. Ştefan cel Mare şi familia sa, în tabloul votiv de la Voroneţ

Influenţa bizantină, precumpănitoare faţă de celelalte influenţe, se vădeşte mai
cu seamă în planul consttucţiilor dintre care face parte şi Voroneţul, plan ce are încă•
perile cerute de cultul ortodox: altar, naos şi pronaos, completate uneori cu pridvor
şi gropniţă. Această influenţă se resimte şi în forma triconcă a absidelor naosului,
alcătuită de altar cu cele două abside laterale, sau în felul cum decurg boltirile.

Stilul picturii murale de pe vremea lui Ştefan cel Mare, servindu-se de modele
mai arhaice şi mai austere din iconografia bizantină, este sobru, concentrat, dar plin
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de măreţie, reducînd la esenţial imaginile şi expresiile, nedezvoltîndu-le în naraţiuni
complexe şi neaccentuînd gustul pentru pitoresc. Amplificarea povestirii prin mai
multe acţiuni şi personaje, prin mai numeroase detalii pitoreşti, va fi însuşirea zugravilor de pe vremea lui Petru Rareş.
Altarul şi naosul, zugrăvite în timpul domniei lui Ştefan, cuprind un ansamblu de
fresce bine păstrat, chiar dacă a fost înnegrit de pulberea vremii şi de fumul luminărilor.
Demnă de atenţie este în special imaginea Pantocratorului, aflată pe bolta turlei.
Este pictată într-un stil mai rigid, dar plin de distincţie şi forţă interioară.
Altarul Voroneţului cuprinde cîteva compoziţii care merită o observaţie stăruitoare:
« Cina cea de taină », « Împărtăşirea cu pîine a apostolilor», « Împărtăşirea cu vin »
şi «Spălarea picioarelor », orînduite cite două de o parte şi de alta a ferestrei. Deşi
sîntem departe de dramatismul pictorilor Renaşterii, cînd tratează asemenea scene,
umanizîndu-le sensul, găsim şi în interpretarea de la Voroneţ o tendinţă de individualizare a chipurilor. Figurile din registrul de jos al altarului au calităţi portretistice
pronunţate, mai ales figurile energice ale arhidiaconilor Ştefan şi Prohor. Primul ţine
în mină un chivot, ce are forma iniţială a construcţiei bisericii Voroneţ.
În naos, pe fondul înstelat al peretelui de vest, apare tabloul votiv, în care personajele istorice sînt mai concret construite, spre deosebire de figurile lui Isus şi a sfîntului Gheorghe, înfăţişate fără volum şi doar cu chipurile mai stăruitor modelate.
Ctitorul lăcaşului, Ştefan cel Mare, este urmat de doamna Maria Voichiţa, care are
în stînga ei o fetiţă, iar în dreapta pe fiul Bogdan. Familia domnitoare poartă cunoscutele
costume de origine bizantină. Modelul bisericii, pe care-l ţine în mîini ctitorul, corespunde în totul cu forma iniţială a Voroneţului. Chipul hri Ştefan este plin, viguros,
cu trăsături accentuate şi exprimă o atitudine de reculegere. Domnitorul apare în
puterea vîrstei, ca şi în portretul din miniatura Evangheliarului de la Humor.
Naosul cuprinde cîteva compoziţii remarcabile, mai ales cele din ciclul patimilor
lui Isus. Absida nordică are în concă «Intrarea în Ierusalim» şi «Învierea lui Lazăr»,
apoi, de o parte şi de alta a ferestrei, « Învierea » şi « Lepădarea lui Petru». Absida

sudică înfăţişează în concă « Schimbarea la faţă » şi « Rugăciunea din grădina Ghetsemani », iar de o parte şi de alta a ferestrei «Batjocorirea lui Isus », şi «Pregătirea
crucii ». Peretele nordic este zugrăvit, în stînga absidei, cu scena «•Femeile sfinte la
mormîntul lui Isus », iar în dreapta cu scena Rusaliilor, pe cînd peretele sudic arată,
de o parte şi de alta a absidei, « Adormirea Maicii Domnului» şi « Ducerea crucii ».
Peretele vestic, încadrat pe marginea-i circulară cu sfinţi în medalioane, cuprinde În
registrul mediu patru scene: «Aşezarea pe cruce », «Răstignirea », « Coborîrea de
pe cruce» şi « Tînguirea lui Isus ».
Deşi episoadele acestea din legendele biblice sînt mai curînd enunţiative decît
descriptive, ele impun prin tensiunea dramatică, prin interiorizarea chipurilor, prin
unele atitudini umanizate. M~reţia oarecum austeră a acestor compoziţii se datoreşte
mai ales modului în care sînt tratate figurile principale ale mitologiei creştine, punîndu-se
accentul pe virtuţile lor morale. Asupra personajelor principale se concentrează toate
elementele compoziţiei.
Toate figurile tind spre verticalitatea cerută de arhitectura monumentului.
Unele figuri de sfinţi, zugrăvite în medalioane sau în frizele cu figuri ale naosului,
dovedesc şi ele o apropiere de realitate, amintind de oamenii vii pe care i-a văzut şi
studiat zugravul. Unele chipuri exprimă interiorizare, trăire lăuntrică sau anumite stări de
conştiinţă, care le individualizează puternic. Chipul sfîntului Teodor Tiron, din absida
nordică, de pildă, exprimă o adîncă meditaţie, din care nu lipseşte tristeţea. Se simte
parcă acea tristeţe a îndepărtării de lume, amărăciunea înfrînărilor şi o întrebare asupra
rostului acestor jertfe. Este una din capodoperele portretistice ale picturii feudale
româneşti, de o tensiune dramatică şi o forţă expresivă, ce rezistă oricăror comparaţii.
Pictura murală a pronaosului impresionează prin alternanţa de figuri şi ornamente,
ce parcă fac legătura dintre pictura din interiorul naosului şi pictura exterioară. Deasupra
registrelor cu cercuri sau medalioane, sînt zugrăvite scene din vieţile sfinţilor şi chinurile
legendare ale sfîntului Gheorghe, patronul bisericii. În boltă, se vede o remarcabilă
compoziţie cu imaginea Fecioarei orante.
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În interiorul pridvorului, deasupra portalului, se află o umanizată imagine a
Fecioarei. Fecioara are ceva de zeiţă antică, adînc gînditoare. Chipul pruncului exprimă
o deosebită căldură şi gingăşie. Întreaga încăpere, boltită în semicilindru, este împărţită
în mici secţiuni, care înfăţişează laolaltă calendarul ( menologul) bisericii ortodoxe.
El Începe de la mijlocul bolţii semicilindrice, înfăţişînd mai întîi luna septembrie, cu
care se deschidea anul pe atunci. Scenele sînt foarte variate şi unele amintesc elemente
din viaţa înconjurătoare şi din folclorul vremii.
În imaginea cu naşterea lui Isus, păstorul are portul ciobanilor moldoveni. Una
dintre femei este îmbrăcată ca o ţărancă. Căruţa sfîntului Ilie este asemănătoare cu cea
obişnuită şi în zilele noastre la ţară. Ilie şade în căruţă ca un ţăran bătrîn. Într-alte
scene, personajele poartă costumele dregătorilor şi oştenilor moldoveni din vremea
lui Rareş. Prezenţa elementelor folclorice şi a unor elemente din viaţa locului pot
constitui o dovadă că meşterii şi ucenicii lor, care au pictat la Voroneţ, pe vremea
lui Grigorie Roşca, erau moldoveni.
Numeroase scene cu decapitări, crucificări, spînzurări, dificil de redat în pictură
sînt tratate cu o deosebită ştiinţă compoziţională. Scena cu cei patru;eci de mucenic;
pătimind în iezerul Sevastiei, aflată pe peretele sudic, în stînga ferestrei, este redată
într-un desen aproape modern, simplificat, care individualizează iscusit trăsăturile şi
ţinuta numeroaselor personaje. Figura sfîntului Constantin (peretele de vest), cu o
expresie profund tristă, este tratată aproape realist.
Strălucirea artistică şi faima Voroneţului se datoresc însă, în cea mai mare măsură,
frescelor de pe pereţii exteriori. Aceste zugrăveli exterioare, care au rezistat atîtea veacuri
intemperiilor, oglindesc evoluţia stilului pictural moldovenesc în timpul domniei lui Petru
Rareş, îndrumarea lui spre naraţiune, pitoresc şi mai multă viaţă. deci spre realism. Col ori•
tul este şi el mai viu, mai nuanţat, mai liric, inspirat de strălucirea naturii înconjurătoare.
Numeroase elemente din viaţa şi coloritul local pătrund în această pictură murală,
ai cărei autori interpretează cu originalitate modelele venite din lumea bizantină şi
introduc o seamă de teme inedite.

7. « Fecioara cu pruncul » (pridvor)

Problema originii acestui procedeu de zugrăvire totală a exterioarelor a dat naştere
unei serii de explicaţii, ipoteze şi controverse. Exterioare zugrăvite parţial existau la
vremea aceea şi în alte părţi ale lumii. Un început de acest fel se făcuse chiar la
Voroneţ, în timpul lui Ştefan cel Mare. Procedeul zugrăvirii totale şi cu o as.:menea va·
!oare tematică şi artistică nu exista însă nicăieri, la data introducerii lui în Moldova.
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Oricare ar fi explicaţiile, prin influenţe şi dezvoltări sugerate de pe alte meleaguri,
limpede este faptul că acest procedeu răspundea unor necesităţi social-istorice proprii
Moldovei lui Petru Rareş.
Pe temeiul unor cercetări recente, s-a învederat mai clar că, în programul iconografic al frescelor realizate de către şcoala de zugravi moldoveni, în timpul domniei
lui Rareş, s-a promovat nu numai un gînd de educaţie religioasă, explicabil şi prin
nevoia de a combate prozelitismul ce-l încercau reprezentanţii altor culturi, nu numai
intenţia de a sădi teama de păcat, de a întreţine supunerea celor mulţi în faţa marilor
feudali, ci şi un manifest gînd politic, de mobilizare a poporului împotriva primejdiei
otomane. Teme ca «Asediul Constantinopolului », legate de Acatistul Maicii Dom·
nului, în zugrăveala altor mănăstiri, felul în care sînt înfăţişaţi la Voroneţ, printre
păcătoşii din marea compoziţie «Judecata de apoi», cei mai primejdioşi duşmani de
atunci ai ţării, turcii, sau duşmani mai vechi, ca tătarii, ce apar şi în scenele cu« Legenda
sfîntului Ioan cel nou » - atestă tocmai o asemenea intenţie politică, ce pare a fi
proprie şi procesiunilor de personaje religioase de pe abside, compoziţiilor cu glori·
ficarea Fecioarei, sau Arborelui lui Ieseu. În lumina unor interpretări recente, ele
apar ca o rugăciune pentru înfrîngerea cotropitorilor otomani şi salvarea indepen·
denţei naţionale.

Astfel, pereţii exteriori ai lăcaşurilor devin un fel de ecran medieval, cu fel
de fel de scene şi portrete, splendid colorate, pe Înţelesul celor mulţi, pe atunci neştiutori
de carte şi atlînd mai multe din asemenea imagini decît din ceea ce citea preotul sau
călugărul, într-o limbă necunoscută poporului, slavona, în care se slujea de obicei,
aşa cum în lumea catolică se slujea în latină.
Imaginile acestor monumente sînt lucrate în frescă. Această tehnică, foarte trainică
şi care îşi are cerinţele ei specifice, constă din aşezarea culorilor amestecate cu apă

8. Candelabru de lemn în pridvorul pictat cu scenele menologulu
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pe peretele ud, tencuiala fiind preparată cu var stins, nisip şi paie tocate. În urma
analizelor făcute în laboratoarele Direcţiei Monumentelor Istorice, s-a constatat la
Voroneţ folosirea prafului de lapislazuli, ceea ce explică intensitatea şi preţiozitatea
ttlbastrului din multe fresce. Tehnică aparent simplă, fresca cere artistului multă siguranţă şi pricepere, nefiind îngăduite revenirile şi corectările, ca la pictura în ulei. Numeroşi sînt savanţii români şi străini care au apreciat măiestria şi originalitatea vechilor
pictori români, multă vreme consideraţi pe nedrept a fi fost nişte simpli copiatori.
Trăinicia frescelor de pe pereţii exteriori ai lăcaşurilor din nordul Moldovei, expuşi
soarelui, ploilor şi viscolelor, uimeşte şi azi, ele dăinuind în mare măsură după patru
secole şi mai bine de la executarea lor.
Dintre frescele exterioare ale Voroneţului, numeroase merită atenţia vizitatorilor.
Pereţii exteriori ai absidelor înfăţişează viziunea Cinului («biserica cerească şi cea
pămîntească »), prin şiruri de personaje, înscrise în firide şi ocniţe sau în spaţiile dintre
ele. Este un imens şi falnic cortegiu de personaje, care glorifică pe eroii principali ai
legendei biblice şi li se roagă. Un cunoscut bizantinolog, Andre Grabar, vedea aici
reprezentarea grandioasă a « Rugăciunii tuturor sfinţilor ».
Pe peretele nordic, mai expus vînturilor, chiar sub streaşină, se găsesc o serie de
scene cu « Facerea lumii », printre care şi « Legămîntul (sau zapisul) lui Adam »,
de provenienţă folclorică, străină dogmelor bisericeşti. Scena înfăţişează pe Adam
izgonit din rai, care face un legămînt cu diavolul pentru a i se îngădui să lucreze
pămîntul, aflat în stăpînirea acestuia. În schimbul îngăduinţei, Adam îi dă diavolului
sufletele urmaşilor săi. Potrivit aceleiaşi legende, legămîntul a fost anulat de Cristos.
Tot unor credinţe odinioară populare şi nu teologale le aparţine şi compoziţia
« Vămile văzduhului», aflată pe porţiunea dinspre nord a contrafortului nord-vestic.

9. «Arborele lui !eseu» (faţada de sud) şi fereastră cu
ancadrament de piatră în stil gotic, cu baghete încrucişate
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Concepţia folclorică românească

a vămilor văzduhului (stadiile prin care trece sufletul
de păcatele săvîrşite) este îmbinată aici cu concepţia, mai larg
răspîndită În epocă, a « Scării cerurilor ».
Tot pe peretele nordic se află «Acatistul Maicii Domnului», păstrat numai în
parte, cu imagini glorificînd pe fecioară, şi episoade din viaţa sfîntului Anton.
Pe peretele sudic, de la absida laterală la peretele pridvorului, se desfăşoară compo·
ziţia « Arborele lui !eseu » care înfăţişează, potrivit bibliei, genealogia fizică şi spirituală
a lui Cristos. Pe fondul albastru-închis şi totuşi transparent, se întinde o reţea de
ramuri mlădioase şi arcuite care cuprind, în întortochierile şi volutele lor, în opt registre,
aproape o sută de chipuri, busturi şi figuri, desfăşurate vertical sau orizontal. Desfă
şurarea ramurilor, alternanţa frunzelor, uneori dinţate, alteori rotunjite, intercalarea
florilor, din ale căror potire răsar busturile personajelor, potire semănînd uneori cu
lalele, alteori cu clopoţei, cu flori de lotus sau cu volbura de pe pajiştile moldove·
neşti, relevă o minunată imaginaţie decorativă. Interesante sînt şi figurile de filozofi
antici, dintre care, în dreapta compoziţiei, s-au păstrat şase.
În partea de sus a peretelui sudic al pridvorului, continuînd şi pe suprafaţa contrafortului, se desfăşoară în trei registre «Acatistul sfîntului Nicolae», care reprezintă
scene din viaţa lui legendară. Apoi, începînd de la contrafort şi trecînd pe perete, de
o parte şi de alta a înaltei ferestre gotice, sînt zugrăvite cele douăsprezece scene ale
«Legendei sfîntului Ioan cel nou », subiect inedit, tratat de zugravii moldoveni. Asupritorii eroului sînt un cîrmuitor tătar şi oştenii acestuia. În acest ciclu, cu aglomerare
de personaje, predomină narativul, dus pînă la exces de detalii, zugravul dorind să
fie cît mai veridic şi cît mai patetic, dar rămînînd la încîntătoarea naivitate a pictorilor
primitivi. Cetatea Sucevei apare în scena finală a ciclului «Aducerea moaştelor sfîntului
Ioan cel nou în capitala Moldovei sub Alexandru cel Bun». Suceava are aici aspectul
mortului,

răspunzînd

1 O. Faţada de vest cu « Judecata de apoi»

https://biblioteca-digitala.ro

1;

1!
I

episcopilor, mucenicilor şi drepţilor, conduşi de Pavel spre tronul
iar la dreapta, tot strîns grupate, dar cu o expresivitate infinit superioară
grupurilor din partea opusă, cetele necredincioşilor sau «păcătoşilor », cărora Moise
le arată cu mîna dreaptă « înfricoşătorul judeţ» ce-i aşteaptă.
În redarea acestor «păcătoşi», meşterul zugrav al Voroneţului s-a întrecut pe sine.
Chipurile duşmanilor de atunci ai Moldovei, turcii şi tătarii , aduşi printre păcătoşi,
sînt carnale şi brutale, cu priviri fioroase, artistul dînd frîu liber resentimentelor sale
faţă de ostaşii sultanului, care răpiseră independenţa ţării, o dată cu înfrîngerea lui Rareş.
În fiecare grup de necredincioşi, personajele sînt viu individualizate, cu expresii
dramatice. La rîndul lui, fiecare grup reprezentînd oameni aparţinînd unor alte popoare,
cu alte credinţe decît cea oi;todoxă şi ca atare consideraţi « păcătoşi», îşi are tipologia proprie. Costumele sînt fidel reprezentate, în funcţie de locurile de unde provin
personajele. Faptul dovedeşte, dincolo de concepţia religioasă, preocupări de adevăr
al vieţii, o tendinţă spre realism, ca în pictura Renaşterii, fără a se dăuna aspectului
decorativ şi monumental al artei bizantine-moldoveneşti, În al cărei spirit sînt pictate
monumentele medievale din această parte a ţării, folosindu-se cu iscusinţă procedeul
ale

fabulos pe care-l consemnează şi cronicile otomane, cînd descriu lupta sultanului
. Soliman împotriva lui Rareş: cetatea Sucevei « cea ca o pasăre minunată şi cu ziduri
numeroase şi puternice, asemenea celor ridicate de Alexandru cel Mare şi avînd dintr-un
capăt la altul trei rînduri de turnuri ce se înalţă la cer». Urmează, lîngă uşă, portretele lui Grigorie Roşca şi Danii! Sihastrul, şi frumoasa compoziţie cu sfîntul Gheorghe
ucigînd balaurul. În sfîrşit, deasupra uşii, se află compoziţia « Deisis » (Maria şi Ioan
Botezătorul, rugîndu-se de Isus, care şade pe tron) .
Cea mai amplă şi mai dramatică compoziţie, ocupînd tot peretele de vest, este
«Judecata de apoi», capodopera meşterului principal, poate acel Marcu. La Voroneţ,
tratarea acestei compoziţii, care impresionează prin unitatea ansamblului, în cadrul
unei generoase viziuni monumentale, atinge cea mai înaltă expresivitate şi măiestrie
în comparaţie cu versiunile de la alte biserici. Compoziţia trebuie privită În totul, ca
un întreg, de la diferite distanţe, spre a i se cuprinde amploarea, legăturile dintre diferitele-i scene şi puternicele ei efecte coloristice, care îţi atrag privirea de cum intri
pe poarta mănăstirii. Apoi, trebuie cercetată pe registre şi scene.
În registrul de sus se văd mai mulţi îngeri care înfăşoară, de o parte şi de alta,
vălul vremii - semnul că, potrivit închipuirii biblice, a venit sfîrşitul lumii. În centrul
registrului se află chipul lui Dumnezeu-tatăl, într-un triptic, desfăcut de îngeri în zbor.
Vălul vremii închipuieşte cerul cu stelele şi cu cele douăsprezece semne ale zodiacului.
În registrul următor este reprezentată glorificarea lui Isus şi rugăciunile Mariei
şi ale lui Ioan Botezătorul pe lîngă judecătorul lumii, ca să fie iertător. De o parte
şi de alta a celor trei figuri centrale, se află cîte şase apostoli, şezînd pe cîte o laviţă.
În spatele lor se văd cete de îngeri. Remarcabil este modul în care au fost construite
figurile apostolilor, reprezentaţi cu expresii variate. Coloritul costumelor lor, tunicile
cu falduri iscusit ritmate şi mai ales sclipirile de mozaic ale la viţelor, încîntă ochiul.
De la picioarele lui Isus porneşte « rîul de foc» - focul Gheenei, colorat În roşu-închis.
Registrul al treilea este centrat în jurul temei « Etimasia », adică pregătirea scaunului
pentru judecată. De cele două părţi ale tronului, se văd, în stînga, cetele, strîns grupate,

profeţilor,

judecăţii,

stilizării .

Dramatismul acestui registru este continuat în cel

următor ,

al patrulea, unde ima-

ginaţia populară îşi spune în mare măsură cuvîntul. În acest registru, îngerii dau lupta
cu diavolii pentru salvarea împricinaţilor la suprema judecată. Împricinaţii, adică

sufletele lor, apar ca nişte omuleţi goi. Artistul subliniază importanţa personajelor,
ca în întreaga artă bizantină, conferindu-le proporţii diferite. Îngerii sînt zugrăviţi mai
înalţi şi mai armonioşi decît diavolii, înfăţişaţi mai curînd caraghioşi decît fioroşi, aşa
cum apar şi la Camposanto din Pisa. Dar nici la Pisa şi nici la Padova, unde Giotto
a pictat-o pe la 1305 În Cappella degli Scrovegni, imaginea judecăţii şi mai ales aceea
a infernului nu au desfăşurarea amplă şi dramatismul de la Voroneţ. Umorul este
de asemenea mai pregnant la Voroneţ. În acelaşi registru, dracii duc în cîrcă suluri
pe care sînt înscrise păcatele şi le aruncă în cumpăna dreptăţii, spre a obţine sufletul
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11. Învierea morţilor -

fragment («Judecata de apoi»)

celui învinuit de ei şi apărat de îngeri. Umorul popular este foarte inventiv şi ingenios
în variata închipuire a diavolilor, înfăţişaţi ca nişte fiinţe ridicole. Unele suflete sînt
conduse de diavoli în focul Gheenei sau fluviul de foc al iadului. Figurile celor ce
plutesc de mai înainte în acest foc, pictat cu un roşu carmin, nu sînt colorate, ci doar
desenate. Artistul a folosit aici un desen simplu, sintetic, dar caracterizator, cu aparenţă
foarte modernă, care poate duce cu gîndul la unii maeştri ai desenului contemporan.

În colţul stîng al focului Gheenei, se află o primă scenă cu « Învierea morţilor »,
continuată de alta în registrul al cincilea şi ultimul. Aceste două scene dov~desc o
bogată imaginaţie, prin felul cum sînt zugrăvite învierea celor morţi pe pămînt şi
învierea celor înecaţi în mări. În fiecare din aceste scene prezidează cîte o zeitate de
proporţii mai mari, una - zeitatea pămîntului - avînd înfăţişare orientală, pe cînd
cealaltă - zeitatea apelor - aşezată pe un imens delfin, pare mai degrabă o zeiţă din
perioada elenistică, ceea ce nu-i de mirare, ţinînd seama de faptul că în arta bizan·
tină există o confluenţă de motive greco-romane şi orientale, trecute în noi sinteze.
În scenele cu învierea morţilor din pămînt şi din ape, există o mare varietate de
vieţuitoare în preajma mormintelor ori pe ţărmuri. Se văd lupi, urşi, lei şi alte fiare
care restituie bucăţi din trnpurile oamenilor pe care i-au sfîşiat. Numai căprioara,
animal pur în folclor, nu are nimic de restituit. Arhanghelii din scena cu învierea morţilor nu folosesc obişnuitele trîmbiţe, ci buciume, instrument caracteristic păstorilor
de la munte. Într-o scenă învecinată, regele David nu cîntă din obişnuita harfă, ci
din cobză.
Asemenea introduceri de elemente locale fac dovada că meşterul zugrav era moldovean şi reinterpreta cu datele şi simţămintele lui modelele venite din vastul cuprins
al artei bizantine. Tocmai aceste reinterpretări cu simţămînt nou, în viziuni compoziţionale şi coloristice legate de tradiţia şi realităţile româneşti, permit să se vorbească
de coloratura naţională, de timbrul popular al picturilor feudale din România şi de
existenţa unui stil românesc şi în pictura feudală. Ca şi în Rusia ori în Grecia, Bulgaria
şi Serbia, stilul bizantin a devenit şi în România, în evul mediu, un stil naţional. Ultimele străluciri ale stilului bizantin, transformat în stil moldovenesc şi în stil mun·
tenesc, apar de altfel În Moldova şi În Muntenia, Încheindu-se cu stilul pictural
brîncovenesc.
Reprezentarea raiului ocupă o parte din registrul al patrulea şi mai bine de jumă
tate din ultimul, cel de jos. Mai multe scene, îndemînatic legate între ele, alcătuiesc
viziunea raiului. Remarcabil ca mişcare de personaje şi efect pictural este fragmentul
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în care se văd - în mai multe şiruri, suprapuse ori etajate - ce1:ele de sfinţi îndrep·
tîndu-se în grabă spre poarta paradisului. Fragmentul este descris cu o notă de umor
popular. Petru, cu cheile raiului, îl trage de mînă pe apostolul Pavel. Printre cei din
preajma porţii paradisului sînt unii apostoli, apoi Moise, Solomon şi David, cei doi
din urmă purtînd coroane.
Deosebit de sugestive sînt şirurile de sfinţi cu nimburi, dindărătul figurilor din
primul plan. În aceste şiruri suprapuse, unora dintre personaje li se văd busturile,
altora capetele şi în sfîrşit, celor de sus de tot, numai frunţile. Primul şir de capete
este orientat spre stînga, al doilea spre dreapta, al treilea tot spre dreapta, apoi mai
sus nu se zăresc decît fragmentele superioare ale unei multitudini de aure. În modul
acesta, pictorul a izbutit să sugereze mişcarea şi perspectiva, pe care arta bizantină nu
le rezolva în felul maeştrilor Renaşterii. Evitînd adîncimea spaţială, sugerarea celei
de a treia dimensiuni şi construirea în volum a figurilor, pictorii bizantini tratau figurile printr-o simplificare aproape bidimensională. Totuşi, prin suprapuneri de grupuri
umane şi prin elemente ale naturii (munţi, de pildă) sau de elemente arhitecturale
(case şi ziduri de cetăţi) - şi acestea stilizate, adică înscrise în forme şi ritmică geome·
trice - muraliştii de şcoală bizantină reuşeau să sugereze, în felul lor, spaţiul, adîncimea, mişcarea. E ceea ce se constată în compoziţia cu sfinţii îndreptîndu-se spre
poarta raiului. Mai ales şirurile de capete nimbate sugerează parcă mişcarea unor
valuri aurite de soare şi produc un efect pictural unic, care impresionează şi
uimeşte şi astăzi.

Zecile de figuri care se perindă în scena raiului de la Voroneţ sînt de o mare
diversitate. Desenul lor reflectă energia fizică şi spirituală a acestor sfinţi cu suferinţi
legendare, cărora apropierea de rai le conferă o expresie mai umană. Dacă unii dintre
ei, mai tineri, amintesc personajele din frescele elenistice şi au asemănări cu zeii-oameni
ai grecilor şi romanilor, alţii, mai vîrstnici, au o tipologie orientală, fiind uneori mai
realist trataţi. Scena raiului, pe fond alb, cu cei trei patriarhi şi cu Maria, deşi foloseşte
un model mai banal, este o izbutită realizare artistică.

12. Grupul hebreilor (« Judecata

de
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apoi »)

1 3 · Jilf

domnesc

(secolul XVI)

Ultimele scene, completînd marea
a « Judecăţii de apoi », sînt
« Moartea dreptului », şi « Moartea
p ă cătosului», legate prin prezenţa lui
David cîntînd din cobză pe o creastă
de munte.
Compoziţii cu «Judecata de apoi»
există în toată lumea creştină. Ele există
şi la alte biserici din nordul Moldovei
(Humor, Moldoviţa, Arbore, Suceviţa
etc.,) dar nicăieri compoziţia nu are ca
la Voroneţ o desfăşurare mai bogată
şi mai unitară . Intensitatea ei dramatică,
bogă ţia imaginaţiei , elementele de reinterpretare locală şi mai ales preţioasele
armonii ale coloritului - în care domină
albastrul metalic şi tonurile aurii, c ărora
li se acordă verdele-închis, roşul - carmin,
brunul, albul, griul şi negrul fac din
«Judecata de apoi» de la Voroneţ o
adevărată
capodoperă de valabilitate
compo ziţie

serie de lespezi funerare , ale unor morminte aflate în pronaos sau în pridvor, de o valoare
artistică deosebită. Tehnica folosită pentru decorarea acestor lespezi este cea numită
«relief plat». Inscripţiile şi ornamentele, care formează borduri şi împodobesc cîmpul
din mijloc, sînt cu totul plate, fără nici o modelare s~u proeminenţe, obţinînd prin
incizii alternanţa dintre adînc şi relief. Motivele ornamentale sînt de origine bizantinorientală, dar răspîndite şi în Occident, şi cunosc ingenioase variaţii. Predomină palmeta
(motiv ornamental reprezentînd o frunză de acant stilizată) şi derivatele ei: semipalmeta, semipalmeta dublată şi inversată şi palmetele înscrise unele într-altele, în formă
de irţimă .
Piatra de mormînt a schimnicului Danii!, aflată în pronaos, are ca motiv decorativ
două semipalmete înscrise în~r-o inimă. Acest motiv se repetă de trei ori pe cîmpul
lespezii. Inscripţia se desfăşoară în partea ei de sus şi de jos, netrecînd şi pe celelalte
margini.
Paralel, înspre peretele de nord al pronaosului, se află lespedea mormîntului lui
Grigorcea, mare vornic în timpul lui Ieremîa Movilă. Cu
prilejul recentelor săpături, ne·
cesare lucră rilor de restaurare
a monumentului, s-a cercetat
şi acest mormînt, găsindu-se
fragmente din costumul vorni·
eului şi alte obiecte.
În pridvor se găseşte lespedea funerară a mitropoli·

mondială.

În afară de sculptura ornamentală
a uşilor şi ferestrelor, Voroneţul are şi o

14. Psaltirea de la Voronef (Colectia
Academie i Republicii Soci a li s t e
Român ia)
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tului Grigorie Roşca. Partea de mijloc a lespezii are un frumos ornament bizantinromanic, mai elaborat în desfăşurarea lui ritmică decît acela al sihastrului Daniil.
Inscripţia de pe bordurile mai late ale lespezii este iscusit corelată cu motivul inspirat
de arborele vieţii.
Din mobilierul Voroneţului de pe vremea lui Ştefan cel Mare nu se mai păstrează
nimic. Jilţurile şi stranele ce se pot vedea astăzi datează de pe vremea lui Petru Rareş
şi Grigorie Roşca. Din inscripţia stranelor, săpată în lemn, reiese că au fost făcute
de Grigorie Roşca, mitropolitul Sucevei.
Jilţul domnesc este o capodoperă a artei de a sculpta lemnul. Motivele decorative
ale mobilierului bisericesc de pe vremea lui Rareş sînt geometrice şi vegetale şi foarte
rar figurativ umane. Scaunul domnesc prezintă însă unele porţiuni sculptate, ce înfă
ţişează scene de vînătoare.
Jilţul şi stranele de la Voroneţ au o mare variaţie de motive decorative şi mai fiecare
porţiune a lor aduce ornamente de diferite stiluri, ingenios îmbinate. Cercuri încru·
cişate, de tip bizantin, se suprapun în alte porţiuni unor ornamente gotice sau unor
împletituri bizantine ori orientale. Baghete, în formă de popici şi cu mici nasturi
strunjiţi, alternează cu motive traforate. Pe unele strane apare motivul florii de măr
gărită, înscris într-un cerc, frecvent şi în fresce. Este o suprapunere peste motivul
discului solar. Acest cerc sau rozace, aşezat în mijlocul spetezei, este înconjurat cu un
joc de tulpine, cu cîte un mic trifoi la vîrfuri. La Voroneţ sînt şi strane de o factură
mai rudimentară, pe care o inscripţie le datează în anul 1577.
Tîmpla altarului, cu motive decorative în relief, aurite, reprezentînd viţa de vie
şi păsări cu sens simbolic, este făcută mai tîrziu. Uşa centrală a altarului (sau « porţile
împărăteşti ») reprezintă şi ea o capodoperă. Partea de sus se termină cu un contur
ca de cunună, cu linii unduioase ce se ascut în vîrf. Motive decorative, inspirate de
flori şi fructe, cu rozace în centrul porţiunilor de jos şi în centrul uşilor, păstrînd
jocul viu şi ritmic al vegetaţiei, arată iscusinţa de a stiliza a meşterilor de odinioară.

Biserica a fost restaurată
în ultimii ani, redindu-se acoperişul originar şi luîndu-se
măsurile necesare pentru con·
servarea ei În cele mai bune
condiţii.

S-au

făcut lucrări

pentru
umezelii, care a·
meninţa unele fresce, pentru
consolidarea unor porţiuni de.
zidărie pe cale de deteriorare,
pentru repararea şi Întărirea
pardoselii.
Cu acest prilej, profitînd
de săpăturile făcute în interior,
istoricii, arheologii şi arhitecţii
au întreprins cercetări ştiinţi·
fice, ale căror rezultate sînt În
curs de consemnare.
Dată fiind valoarea artis·
tică a monumentului, el este
acum considerat ca un muzeu
al arhitecturii şi picturii din
vremea lui Ştefan cel Mare şi
Petru Rareş şi ca atare este
ferit de uzura altei destinaţii.
înlăturarea

15.
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Uşile împărăteşti

LISTA

Voroneţul rămîne

peste secole dovada unui mare avînt creator. Tocmai prin
sufletul, ştiinţa şi măiestria pe care le-au pus meşterii zidari, pietrari şi pictori în făurirea
şi împodobirea unor monumente ca Voroneţul, arta lor a înfruntat veacurile şi este
şi astăzi vrednică de preţuirea şi admiraţia tuturor.

În text:
1.
2.
3.
4.
5.

Faţada

de vest şi clopotniţa fostei
mănăstiri a Voroneţului.
Pisania lui Ştefan cel Mare (1488).
Portalul gotic al pronaosului.
Fereastră cu ancadrament de piatră
în stil gotic -(faţada sudică).
Faţada de sud-est cu absida prin-

10.
11.
12.
13.
14.

cipală.

Ştefan cel Mare şi familia sa, în
tabloul votiv de la Voroneţ.
7. « Fecioara cu pruncul » (pridvor).
8. Candelabru de"lemn în pridvorul
pictat cu scenele menologului.
9. «Arborele lui !eseu » (faţada de
sud) şi fereastră cu ancadrament de
piatră în stil gotic, cu baghete în-

6.

crucişate.

15.

ILUSTRAŢIILOR

Faţada de vest cu «Judecata de
apoi».
Învierea morţilor - fragment (« Judecata de apoi » ).
Grupul hebreilor («Judecata de
apoi»).
Jilţ domnesc (secolul XVI).
Psaltirea de la Voroneţ (Coleqia
Academiei Republicii Socialiste România).

Uşile împărăteşti.

În afara textului:
16. Portretul lui Ştefan cel Mare (tabloul votiv).
17. «Rugăciunea pe Muntele Măsli
nilor » şi «Pregătirea crucii » (naos).
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18. «Fecioara cu pruncul » (bolta pronaosului).
19. «Naşterea Domnului» (menolog,
pridvor).
20. « Sfîntul Ilie în căruţă » (menolog,
pridvor).
21. « Patruzeci de mucenici » (menolog,
pridvor).
22. Absida sudică, fragment.
23. Plato şi fragment din bordura florală
(«Arborele lui !eseu», faţada sudică).

24. Scene din «Acatistul sfîntului Nicolae » - primele trei registre de
sus - şi « Legenda sfîntului Ioan
cel Nou » - registrele de jos. Sub

fereastră,

„Oeisis," iar jos, în stînga,
mitropolitul Grigorie Roşca şi Danii! Sihastrul. (Faţada sudică).
25. Scenă din «Legenda sfîntului Ioan
cel Nou».
26. « Sfîntul Gheorghe ucigînd balau·
rul » (faţada sudică).
2 7. Portretul mitropolitului Grigorie
Roşca (faţada sudică).

28. Regele David («Judecata de apoi»).
29-30. Cumpăna dreptăţii şi lupta îngerilor cu diavolii(« Judecata de apoi »,
faţada vestică).

31. Intrarea în paradis
apoi»).

32.

(«Judecata de

Faţada sud-vestică.

16

https://biblioteca-digitala.ro

18
https://biblioteca-digitala.ro

20

https://biblioteca-digitala.ro

22
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

27

https://biblioteca-digitala.ro

28

30

https://biblioteca-digitala.ro

31
https://biblioteca-digitala.ro

I

-r' - --.. . -.. .--.:.:~-- ·rI
I

"

'

: ',"/

I

\

,,
I

,,
I

'

I
I

"
'

,1
/

'

-r - - -

~

,,,.

I

I
I

'
I

Voroneţ

https://biblioteca-digitala.ro

,'

,

'

'

I

- - - "" - - - - r

'I
Planul bisericii

I

„)

I

•'

,,

'

'

SCURTĂ

BIBLIOGRAFIE

Pa u l H e n r y: Les eglises de la Moldavie du Nord, des origines

Cronici turceşti prit1ind Ţdrile Române, voi. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1966.
Istoria României, voi. li, Editura Academiei, Bucureşti, 1962.

G r i g o re I o nes cu:

Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artd din timpul lui Ştefan cel Mare, Editura Academiei,

N.

I org a

Bucureşti,

N.

I o r g a:

1958.

Voroneţ, fresce din secolele XV şi XVI, cu un cuvînt înainte de Petru Comarncscu, Editura în limbi
străine, Bucureşti,

1959.

G. Bal ş: Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bui. Com. Mon. Ist„ XVIII, 1925.
G. Bal ş: Bisericile şi mdndstirile moldoveneşti din vcarnl al XVl-lea, Bui. Com. Mon. Ist„ XXI, 1928.
Petru Coma r nes cu:

1ndreptar artistic al monumentelor din nordul Moldovei, Casa reg ională a creaţiei

populare, Suceava, 1961.
An dr

e

Graba r: L 'origine des fa<;ades peintes d es Cglises moldaves, în « M6langes o fferts 3 M. N. Iorga»

Paris, I 933.
V as i le Grecu: Eine Belagerung Kon.stantinopels in der rumănischen Kirchenrna lerei, În «Byzantion », I, 1924,

şi

a la

fin du XV Ie siecle, Paris, I 930.

Istoria arhitecturii în România, I, Editura Academiei,

Bucure ş ti,

1963.

G. Ba 1 ş: HistoiTe de l'art roumain ancien, Paris, 1922.
Istoria bisericii române, ed. II, vo1. I,

Bucure şti,

1929.

Mari a An a Mus ic e s cu: Consideraţii asupra picturii din altarul şi naosul Voroneţului, în volumul « Cul tura moldovenească in timpul lui Ştefan cel Mare», Editura Academiei, Bucureşti 1964.
I. D. Ş te fă nes c u: L'ivolution de la peinture religieuse en Bucovine et en · 'jyloldavie, Nouvelles recherches,
Paris, 1930.
O. Ta f r a l i:

Frescele biseTicilor din Bucovina, în « lndrum!lri culturale», Bucureşti, f.a.

S o r i n U I e a: Originea şi semnificaţia ideologicd a picturii exterioare
istoria artei», I, 1963.

V. V ii

tă şi

anu:

Istoria artei feudale în

Ţdrile

moldoveneşti,

în «Studii

Române, voi. I, Editura Academiei,

şi cercetări

Bucureşti,

de

1959.

59

58
https://biblioteca-digitala.ro

Redactor respcnsabil: VICTOR ADRIAN
Tehnoredactor: DINULESCU ELENA
Dat la cules 21.02.1967. Bun de tipar 01.07.1967.
Apdrut 1967. Tiraj 22200
150 ex. broşate. Hîrrie
velind cretatd de 125 g/m'. Ft. 24/700X 1000. Coli
ed 2,98. Coli de tipar 2,5. Comanda 4179. A. nr.
21. 323. C.Z. pentru bibliotecile mari 726. C.Z. pentru
bibliotecile mici 726 (R.011)

+

Intreprinderea Poligrafici
Şerban

V odă 133 -

„Arta Grafică'\ Calea
- Republica Socialistă

Bucureşti

România

https://biblioteca-digitala.ro

Lei 7
https://biblioteca-digitala.ro

