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Ţinut

în care

viaţa omenească îşi

pentru aceasta uneltele
din împrejurimile
străjere

ale

cursului

ţării

făurite

Ceahlăului şi

Bistriţei,

noastre care

are

obîrşia

din timpuri

cu zeci de mii de ani în
Bicazului sau

aşezările

urmă

străvechi, mărturie

de

către

stînd

omul primitiv

dacice de pe culmile

împădurite,

valea rîului moldovenesc este una dintre numeroasele regiuni

îşi continuă

multimilenara istorie în ritmul vijelios al prefacerilor

contemporane.
Dincolo de « tîrgul Pietrii » - denumire sub care documentele medievale
pitorescul

Pe copertă: Biserica mănăstirii Bistriţa
Pag. 2-3: Vedere de ansamblu a mă năstirii

oraş

argintie a apei,
oraşul

modern Piatra
apucă

de la poalele

Neamţ

calea de

- panglica

cenuşie

a

şoselei, învecinată

miazănoapte şi, după cîţiva

Pietricicăi, drumeţul

kilometri

se apropie de satul

Bistriţa

Înţeleg

cu aceea

străbătuţi

şi,

din

totodată,
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de un popas în timp . . . Aci , spre dreapta, dezvăluindu-se treptat, se află locul

Alexandru cel Bun este acela al le gă turil o r cu imperiul bizantin, aflat în ultimele sale

unde acum m ai bine de cincisute de ani s-a înălţat l ăcaş ul ce avea să treac ă prin veacuri

decenii de existenţă, şi cu patriarhia din Constantinopol, care r ecuno aşte în 1401 drept

cu numele aido m a celui purtat de multcîntatul rîu al Moldovei d e apus.

mitropolit al Moldovei pe Iosif, o

Din şosea uliţa largă a satului îndrum ă paşii spre o fund ătu ră de la poalele obcinelor
păduri,

acop e rite cu

în cheindu- se

în

faţa

turnului

de

la

intrarea

mănăstirii

B istriţa .

O
de

dată trecută

poarta, noului venit i se

oferă priveliştea încîn tătoa re

a unei incinte

potrivite în care, din primăvară pînă în t oa mnă, se îmbin ă

înţel ese acţ iunile

doviţa

veche

crud al ierbii, culorile vesele ale floril o r şi albul mai puternic sau m ai stins al c l ădirilor ,

istoria

ţării.

ar mon ioasă

în

proporţii,

biser ica

mănăst iri i.

ş itul

veacului al XIV-iea în pădurile de aci. Din păcate în să nici o prob ă mate ri ală,

document scris sau urmă arheologică, nu a ajuns pînă la noi spre a înt ă ri trad iţia, p rima
ş tire

sigură

despre fiinţa rea unui l ăcaş religios la Bistriţa fiind actul din 7 ianu a rie

ctitoriceş ti ,

şi Bistriţa

-

ş i Neamţ

ca reamenajarea unor

şi,

în acest fel, trebuie

m ănăst iri

să

m ai vechi - primele

- , sau ridicarea din temelii a altora noi - Mol-

menite, fie care din

ele,

să

joace

un

rol

însemnat

în

Nu ştim încă nimic d espre aspectul primului monument, de zid desigur, de la
Bistriţa ş i

De Bistri ţa tradiţia le agă o primă bi se ri că din lemn ce ar fi fost dur a tă la sfîr -

sale

monumente d e la Proba ta

ver dele

în mijlo cul cărora se ridică, din veacul al XVI-iea, simplă, seve ră ş i totu şi n espus de

a voievodului, adus în frunte a clerului moldo-

se poate m ai necesar domnului în politica ce o ducea
fie

dimensiuni

rud ă

venesc încă din vremea lui Petru Mu şat (1 374 - 1391). Sprijinul bisericii era cum nu

nu ave m nici un element care

să

ne

permită

vreo apropiere între acesta

şi

ruinele păstrate la V atra Moldo v iţei , Probata sau Humor, ctitorie boierească ridicat ă
tot în vremea lui Alexandru
decorată

cel

Bun.

Va

fi fost oare biserica

in iţial ă

a

Bistriţei

cu pi cturi murale interioare asemănătoare celor ce au împodobit , se pare,

monumentul de la Vatra

Moldoviţei

şi

vor fi o stenit aci

meşteri

zugravi de felul

1407 prin car e Iosif mitropolitul, în Înţelegere cu domnul Moldovei A lexand ru cel
Bun (1400 - 14 J 2), hotă r ăşte ca m ănăs tirile Bistriţa şi Neamţ să fie « nede spărţite una
de alta », sub ascultarea egumenului Domentian . Aşadar edifi carea Bistriţei se poate

acelor Nichita şi Dobre despre care vorbeşte un document al cancelariei domneşti în

data, în orice caz, în primii ani ai domniei lui Alexandru cel Bun, ctitorul ei fiind însuşi

În orice caz importan ţa centrului monastic de la Bi s triţa, în pritna fază a existenţei

voievo dul,

aşa

cum o

con firmă tradiţia,

documentele interne

şi

chiar cronicarii mai

tîrzii, cum a~ fi Grigore Ureche care, vorbind despre Alexandru, ştia că «au făcut
două mă n ăs tiri

în Moldova,

Bistriţa ş i Mo ldoviţa

».

1415? Toate aceste lu cruri atît de însemnate pentru istoria începuturilor artei moldoveneş ti

îşi

aşteapt ă

l ămurirea.

sale, reiese din numeroasele acte cuprinzînd danii făcute de Alexandru cel Bun ctitoriei sale:

mai multe sate la 6 ia nuarie 1411

şi

12 iulie 1415 , vama tîrgului Bîrlad

în august 1422 şi aceea de la Tazlău, nouă ani mai tîrziu, sau venitul a 50 de biserici

O scurtă in cursiune în istoria Moldovei, la începutul veacului al XV-iea , dezvăluie
o deosebită înflo rire, pe toate tărîmurile, a încă tînărului stat. Întăririi autorit ăţii centrale

mare s tăpîn feudal, sprijinitoare a domnului în odce acţiun e importantă, obştea călug~

faţă

rească

de tendinţele a narhice ale m arilor feudali i s-a adăugat creşterea prestigiului inter-

na ţional

al ţării ş i voievodului ei, care intervenea în evenimentele politice în care erau

a mestecate statele vecine,
asediul cetăţii teutone

îş i

trimetea solii la conciliul de la

Constanţa

sau

oş tile

la

M arie n burg. Un aspect interesant din istoria domniei lui

din tîrgul Sucevei în chinate
d e la

Bistriţa

trebuie

să

mă năstirii.

D eve nită

în acest mod, foarte

curînd, un

fi cuprins î n prima parte a veacului al XV-lea un

num ăr

însemnat de m ona hi, în biserica cărora avea să fie adus spre veşnică odihnă, în noie mbrie 141 8, trupul uneia dintre

soţiile

anului 1432, acel al voievodului ctitor

6

lui Alexandru, doamna Ana, iar la începutul
însuşi.
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Luptele între urmaşii lui Alexandru cel Bun, susţinuţi de diferite tabere feudale
au inst~urat în 1'.1oldova o perioadă de anarhie, zilnica nesiguranţă şi abaterea atenţie~
efemerilor domni spre alte preocupări explicînd, desigur, raritatea actelor oficiale care
să dovedească vreo urmă de interes arătat mănăstirii. Este adevărat că la 13 septembrie
1439 Ilie Vodă (1432-1433; 1435-1442), fiul ctitorului întăreşte totuşi călugărilor,
posesori deja ai vămilor de la Tazlău şi Bîrlad, şi stăpînirea aceleia de la Bacău, ceea
ce poate sugera forţa economică la care ajunsese importantul aşezămînt monastic .
Abia o dată cu domnia lui Ştefan cel Mare (1457-1504) documentele privind
mănăstirea se înmulţesc. Pentru chipul în care noul voievod, nepot al lui Alexandru
cel Bun, înţelegea să sublinieze o continuitate şi o tradiţie, este semnificativ faptul că
unul dintre primele documente emise de cancelaria sa întăreşte mănăstirii Bistriţa, la
8 septembrie 1457, două dintre importantele vămi de care vorbeam mai sus. Cîteva luni
mai tîrziu, în aprilie 1458 şi mai apoi în mai 1459, în aprilie 1460, în iunie 1466, în
februarie 1467 şi în noiembrie 1487, noi danii ca şi întăriri de danii mai vechi sau confir.
mări de drepturi ale egumenului şi călugărilor se dau de către Ştefan « mănăstirii noastre
ce este din sus de Piatră ».
Nu numai documentele scrise vorbesc despre grija arătată Bistriţei de către ilustrul
voievod, ci şi unul dintre elementele ansamblului monumental însuşi, şi anume turnulclopotniţă din partea de miazănoapte a incintei, înălţat în anul 1498 după cum indică
pisania încastrată în faţada sudică: «Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Ioan Ştefa.n
Voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a
zidit această clopotniţă şi biserică În ea a făcut, întru numele sfîntului mucenic Ioan
cel Nou de la Cetatea Albă, întru rugă sieşi şi doamnei sale Maria şi copiilor lor, în
anul 7006 (1498) şi în acelaşi an s-a şi sfîrşit, luna septembrie 13 zile ». După datele
cunoscute astăzi se pare că în ultimii ani ai veacului al XV -iea, ajuns în culmea gloriei
şi a prestigiului, domnul care ctitorise atîtea monumente remarcabile şi-a îndreptat
atenţia şi spre acea parte a ţării, imediat învecinată cu hotarul muntos dinspre apus,
zidind biserica Sf. Ioan din Piatra Neamţ (1497 - 98) împreună cu turnul din apropiere
(1499) şi turnul-clopotniţă din incinta Bistriţei, aducînd aci probabil, 0 dată cu împodo birea mormintelor străbunilor săi, aflate în biserica mănăstirii, şi unele prefaceri de
ansamblu.

În vremea domniilor urmaşilor lui Ştefan, lăcaşul este neglijat, pma m timpul lui
Petru Rareş (1527-38, 1541-46). Despre rolul jucat de către fiul natural al lui Ştefan
cel Mare în istoria mănăstirii ştim în că destul de puţin; un document din 1546 considerat
pînă de curînd, În mod
greşit, îndoielnic, ca şi tradiţia au păstrat date despre reame·
najări ale incintei, despre construirea casei alipite turnului-clopotniţă. De altfel, în
folclorul local stăruie amintirea trecerii pe aci spre Transilvania a domnului fugar,
în dramaticele evenimente ale anului 1538, cînd năvălirea oştilor tur c eşti şi trădarea mari·
lor boieri au dus la supunerea Moldovei de către imperiul sultanilor. Cronica scris ă
de către un contemporan al evenimentelor, episcopul de Roman, Macarie, ne infor.
mează şi ea despre trecerea lui Rareş pe la Bistriţa: «Şi cum mergea , fugind înspăimîntat,
cu toată graba, trecînd pe la spatele turcilor, a fost primit fără împotrivire, că tre seară,
înlăuntrul mănăstirii Bistriţa ... ». În continuare cronicarul-episcop vorbeşte despre
asedierea mănăstirii de către urmăritorii lui Rareş, de unde deducem că Bistriţa era
în acea vreme fortificată, ~i despre pribegia domnului, evenimente pe care ni le va
relata un veac mai tîrziu şi Grigore Ureche.
În ceea ce priveşte documentul la care ne refeream, al cărui original a fost recent
semnalat, el a fost dat de către Petru Rareş, răsplătind mănăstirea cu dăruirea unui
sat, pentru adăpostul ce i-a fost acordat cu prilejul evocat mai sus. Aflăm de asemenea
că în afară de dania la care se referă documentul, Rareş a făcut şi transformări importante
ansamblului de monumente, dacă judecăm după textul, fie el şi exagerat în ceea ce priveşte amploarea lucrărilor: « ... am înnoit din temelie sfînta monastire, făcînd împregiur

şi

zid

şi

pe

dinlăuntru

-am împodobit-o ... »

Date certe despre noi acţiuni ctitoriceşti la Bistriţa avem foarte curînd după domnia
lui Rareş, în timpul lui Alexandru Lăpuşneanu (1552-61; 1564-68) care rezideşte
biserica mănăstirii, în anul 1554, pe locul construcţiei lui Alexandru cel Bun. Deasupra
uşii de intrare în biserică pisania slavonă evocă pe Alexandru vodă Lăpuşneanu, ulti·
mul mare ctitor de aci: « Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvîrşirea Sfîntului
Duh s·a zidit această biserică din mănăstirea Bistriţei unde este hramul Adormirei Pre ·
cistei şi prea binecuvîntatei stăpîne a noastră Maica Domnului şi pururea Fecioara
Maria, în zilele binecinstitorului şi de Hristos iubitorului domn al nostru Io Alexandru
Voievod, fiul lui Bogdan Voievod, în anul 7062 (1554) curgător în luna lui mai 26 de zile».

8
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1. Stema şi pisania din 1554

În acest chip aflăm că fostul
stolnic Petrea, ridicat în scaun cu
moldoveni şi al

ajutorul feudalilor
oştilor polone,

dar nevoit a-şi găsi

sf. Dumitru din Suceava, unele
De altfel,
doua

fireşte

jumătate

sub numele de Alexandru, mai apoi

pe celelalte

poreclit şi Lăpuşneanu!, o legitimitate, prin prezentarea sa drept fiu

tot

de domn, şi-a îndreptat grija şi asunecropolă

pra vechii biserici,
vodală,

voie-

de la Bistriţa, pe care de un

veac şi mai bine un cîrmuitor de
prestigiul lui Alexandru cel Bun şi
mai apoi

Ştefan

cel Mare

impuseseră

latură

tr-adevăr toată atenţia,

ţării.

merită

a
în-

întrucît putem

mai bine, prin

înseşi

mo·

numentele zidite sau împlinite în vre·
mea sa, sensul politic al unor

acţiu·

mentalitatea unei epoci istoriBistriţa

nu este unic

în anii de domnie ai acestei interesante

personalităţi

Legată

mai vechi le-a

dumnezeieşti

şi

şi

înzestrat

palatele

redactată

a monahului Azarie,

uită să amintească că

domneşti

le-a

într-a

Alexandru Voievod

întărit.

..

şi

«şi

a ridicat peste

le-a înnoit ... »

astfel de numele cîtorva dintre cei mai înserr.naţi voievozi ai Moldovei,

mănăstirea Bistriţa s-a bucurat în tot cursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-iea
şi

la începutul secolului al XVII-iea de atenţia domniei care îi întăreşte de nenumărate

ori în acest
fîneţe

- , îi

procedează

răstimp

(mai 1572, aprilie 1576, iulie 1578) diferitele danii - sate, robi

dă cîştig

de

cauză

în

judecăţile

cu

alţi

feudali sau îi

acordă

privilegii

ţigani,

aşa

cum

Mihai Viteazul la 27 iulie 1600, în vremea scurtei sale stăpîniri pe pămîntul

în viaţa aşezămîntului de la Bistriţa - în primul rînd diminuarea interesului domnesc

ctitoricească

politicii lui Lăpuşneanu

ce. Cazul de la

mănăstiri

lăcaşurile

oficială

în chip laudativ, cronica

a secolului al XVI-iea, nu

în ţinutul Neamţ. În cursul veacului al XVII-iea par a se produce totuşi unele schimbări

centre monastice ale

şi

mănăs·

chiar ctitorirea

moldovenesc, dăruindu-i dreptul de a lua deseatina de albine din toate satele ce le avea

seamă

ni

şi

Petru

o

Înţelege şi

din incinta Putnei

între cele mai de

Rareş

Această

şi

acţiuni

tirii de la Slatina î.nscriindu-se pe aceeaşi linie de conduită a lui Alexandru Lăpuşneanu.

din trecutul mol·

dovenesc, adaosul de la biserica lui

pentru mănăstire şi sd': derea venitului obştii - în condiţiile turburi create de numeroasele
invazii cărora le-a fost supusă Moldova.
În 1646 episcopul catolic Marco Bandini are ocazia să constate regimul monahal,
excesiv de strict, existent în mănăstirea ai cărei călugări se ocupau cu creşterea albinelor,
cu grădinăritul sau cu alte îndeletniciri. Cîteva decenii mai tîrziu, la 4 mai 1677, Safta,
văduva

domnului Gheorghe Ştefan (1653 -1658), constatînd că mănăstirea este în ruină,

fără moşii şi fără

odoare, o închină Ierusalimului, călugării greci, în număr tot mai

mare în cursul veacului în cele

două ţări

române,

înstăpînindu-se şi

la

Bistriţa.

De aci

înainte, istoria mănăstirii nu mai prezintă vre:m interes deosebit. Ştim că în cursul
secolelor XVIII şi XIX se fac unele reparaţii la zidurile incintei sau reamenajări cum
ar fi construirea casei

stăreţiei

(17 92 ),

zugrăvirea interioară

a

lăcaşului

(1814 ), executarea

Rădăuţi,

unei fresce pe faţada sudică a turnului-clopotniţă (1849), adăugirea unui cerdac în

ridicarea turnului de lîngă biserica

di:eptul intrării sudice a bisericii (1878). În ceea ce priveşte reparaţiile sumare de la

Bogdan întemeietorul, din

11
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începutul secolului nostru, ele nu au putut împlini, desigur, acele lucrări de restaurare,
ştiinţific

executate, însoţite de atente cercetări arheologice, pe care importantul monu·

ment le reclamă pentru întregirea

deplină

a

cunoştinţelor

Intrînd în cuprinsul incintei prin poarta de pe latura

sudic ă

a acesteia, vizitatorul

are imediat sub ochi monumentul central al ansamblului, biserica
în

însăşi

degajînd un aer de monumentalitate, amplificat
lăcaşul

proporţiile şi

are structura,

moldoveneşti

Lăpuşneanului,
tectură

primei

biserica

vădeşte

măn ă stirii

a veacului

pridvorul, pronaosul,
încăperi

elemente care o

dezvoltarea în lungime
monumentului,
formă

de

căci

diferă

baze stelate pe care este
Dar

schimbările

sînt evidente la
şi

şi

Faţadele

celeilalte

ctitorii

a

a secolului al XV-iea
longitudinală,

mă n ă stirii Bistriţa

Bistriţa,

şi

a

cuprinzînd

se

înrudeşte

bolţilor

unor

mai mult ca la Probata de altfel,

nu constituie un prejudiciu adus armoniei formelor
caracteristic unei perioade ulterioare (sec. XVIII),

36 m

aşezată,

dă

şi

graţios

avînt,

pusă

amploare

în valoare de cele
şi

prestanţă

două

edificiului.

produse în arhitectura Moldovei în chiar cursul secolului al XVI-iea

Bistriţa,

ca

şi

la Slatina, exprimînd o

de felul celor de la Humor,

stră lucitoare

al

pe axa

altarul, biserica

un chip nou de concepere a frumosului de

picturi,

jumătăţi

dezvoltată

de model. La

la

cu acela

de la Probata, avînd doar în structura

acoperişul

înălţată

bulb,

Mult

naosul
Rareş

a bisericii

turla cu

curţii,

religioase

Slatina, ambele descinzînd de fapt din originala arhi -

următor.

gropniţa,

construcţiilor

înălţat.

asem ă nări

înfloritoare în Moldova celei de-a doua
jumătăţi

ca plan cu marea ctitorie a lui

în

certe

puternici,

de dimensiunile reduse ale

elementele caracteristice

ale veacului în care a fost

Exteriorul edificiului

parcă

mănăstirii. Elegantă

cenuşiul contraforţilor

sobrietatea sa, de un alb intens ritmat de

evoluţie.

noastre despre lunga-i

nouă

către

orientare în arta de a construi

oamenii acelor vremi.

Moldoviţa, Voroneţ,

acoperite cu vestitele

în calda lor policromie, au cedat pasul, în cea de-a doua
2. Biserica şi turnul de intrare -

jum ă tate

vedere dinspre est

12
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I

l·
3. Detaliu de faţadă

a veacului, simplităţii aproape
severe a zidurilor exterioare
acoperite cu tencuială albă,
în care singura vib raţie o aduc
firidele, şirurile de ocniţe, contraforţii şi go lurile ferestre·
lor sau intrărilor, prevestind
importante prefaceri, meşterii
constructori de la începutul
secolului al XVII.lea îndreptîndu-se pe căi noi, creatoare
. ale unui alt mod de exprimare plastică în împodobirea
monumentelor religioase.
De la un soclu puternic,
zidurile .bisericii, alcătuite din
piatr ă brută acoperită cu tencuială, se îna lţă netede pînă
la partea superioară unde un
şir de ocniţe mai mari şi un
al doilea şir de ocniţe de mici
dimensiuni, imediat sub cornişe, creează un ritm plăcut.
Acelaşi rol îl joacă lungi'e fi.
ride de la absida poligonală cu
nouă laturi a altarului şi de la
absidele laterale pentagonale,
firide ce se aseamănă prin
dispoziţia lor cu acelea ale
bisericii de la Probata.
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4. Turla bisericii
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păstrate

sînt cele patru ferestre ale pridvorului - două aşezate pe
cîte una pe latura de sud şi pe cea de nord - şi cele patru mai
puţin înalte, de la pronaos, dispuse pereche, tot pe laturile de sud şi de nord. Mulurile
de forme diferite, concepute într-o viziune gotică caracteristică artei moldoveneşti
din secolul al XVI-iea, amintesc de cele de la bisericile primei jumătăţi a veacului, putînd
fi considerate însă opere ale unor meşteri mai puţin experimentaţi, dintr-o epocă
în care ritmul marilor construcţii era mai puţin intens. Faţă de ferestrele pridvorului
şi ale pronaosului de la Probota a căror deschidere dă monumentului o deosebită ele·
ganţă, ferestrele ctitoriei lui Lăpuşneanu, mai reduse ca dimensiuni, se apropie mai
mult de sobrietatea severă a acesteia. În ceea ce priveşte ferestrele gropniţei şi naosului,
precum şi aceea a altarului, ele au fost complet transformate la începutul secolului
trecut.
Ca şi în cazul ferestrelor, chenarele uşilor de acces în biserică - de la nord şi sud se remarcă printr-o deosebită simplitate, caracteristică puţinelor monumente ale celei
de-a doua părţi a veacului al XVI-iea: arcul în uşoară acoladă, avînd deasupra un
linte! clasic (element structiv dispus orizontal deasupra unui gol) cu două rînduri
de denticule la partea inferioară, sînt singurele podoabe pe care le întîlnim la

latura

în forma

originară

apuseană şi

intrări.

În prezent accesul se face prin uşa de pe latura sudică, aşezată la un nivel mai
faţă de sol decît perechea ei dinspre nord. Prin cerdacul construit pe această
faţadă, operă a «restauratorilor» veacului trecut (ca şi frontonul neoclasic ce mărgi.
neşte acoperişul spre vest) se ajunge la uşa de intrare în lăcaş. Aceasta este străjuită
de inscripţia pusă de Lăpuşneanu, avînd deasupra stema moldovenească, cioplită,
în piatră, purtînd atributele obişnuite ale acestui tip de reprezentare heraldică:
capul de zimbru, soarele şi luna. Stema propriu-zisă este încadrată într-un patrat
cu cîte un ieşind semicircular pe laturi, totul fiind înscris într-un al doilea
ciubuc patrat.
Prima încăpere a bisericii, pridvorul închis, are o boltire cu elegante trasee, constînd
din două calote sferice ridicate pe o succesiune de arce în consolă, pandantivi şi arce
piezişe, după binecunoscutul sistem moldovenesc, boltire pe care o vom regăsi, la mai
mari dimensiuni, în pronaos. Pridvorul, ca şi toate celelalte încăperi ale bisericii,
înalt

în 1814, lipsită de valoare artistică, dar nu şi de aceea
un exemplar al acelei maniere supuse influenţelor occidentale romantice, în perioada de început a picturii bisericeşti moderne de la noi. Fundalurile
de arhitecturi, atitudinile şi îmbrăcămintea personajelor reprezentate descind însă dintr-o
viziune complet străină picturii tradiţionale cultivate încă de către zugravii români
în veacul al XVIII-iea. Pe peretele răsăritean al pridvorului, la dreapta şi la stînga uşii
spre naos există două imagini - « Deisis » şi « Maica Domnului» - pe care o scurtă
inscripţie le arată ca fiind făcute de către un anume Matia la 1590. Ambele reprezentări
poartă în orice caz şi unele retuşări ulterioare. Din păcate nu ştim absolut nimic despre
pictura iniţială ce trebuie să fi împodobit pridvorul şi întregul interior al bisericii, în
vremea lui Alexandru Lăpuşneanu. Este mai mult decît probabil că ambiţiosul voievod,
căruia în mai 1560 dogele Veneţiei îi promitea trimiterea pictorilor ceruţi de
domn din cetatea lagunelor, va fi vegheat la împodobirea interiorului importantei
sale ctitorii.
De o remarcabilă realizare artistică, portalul care face trecerea din pridvor în
pronaos reprezintă cel mai frumos exemplar de sculptură în piatră de la Bistriţa. Cu îngri·
jire lucrat şi amintind de portalul nordic al bisericii sf. Ioan din Piatra vecină, el este
compus din mai multe ciubuce în retr~geri succesive, încheiate în arc frînt, iar la lunetă
are sculptate motive caracteristice goticului matur: un patrulob, înscris într-un cerc,
flancat la partea inferioară de doi trilobi încadraţi în mici arcuri frînte. Bazele ciubucelor sînt împodobite cu o interesantă ornamentaţie florală stilizată, în relief
foarte puţin accentuat, de o plăcută varietate a motivelor reprezentate şi de o
elegantă trasare a acestora, ceea ce conferă întregului portal o valoare artistică de
este decorat cu pictura

aplicată

documentară, căci reprezintă

netăgăduit.

Pronaosul, deosebit de spaţios şi de luminos are aceeaşi boltire, realizată prin
calote sferice, care se întîlneşte şi în pridvor, dimensiunile ei fiind însă mai mari în
această a doua încăpere.
Accesul din pronaos în gropniţă se face printr-o uşă al cărei chenar este Împodobit
cu baghete ce se desfac la colţurile superioare în cîte două ramuri, ornamente des întîlnite la uşile interioare moldoveneşti din veacul al XVI-iea. Avînd un alt tip de acoperire
decît cel de la pridvor şi pronaos, şi anume boltirea în semicilindru transversal, gropniţa,
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cea mai mică dintre înc ă perile bisericii, este şi
cea mai plină de interes din punct de vedere
istoric, adăpostind importante morminte ctitoriceşti.

.6 . Boltire di n pronaos

7. Vede re din pronaos spre altar ---+

Trecerea în continuare spre n aosul bisericii se face printr-o uş ă al cărei chenar este
mai evoluat, din punctul de vedere al cioplirii
artistice în piatră, decît cel al intrării în
gropniţă, primind cîte o volută în spaţiile triunghiulare din colţurile de sus. N ao sul, singura
încăpere a bisericii la care pardoseala de piatră
este înlocuită cu una de marmură, se remarcă
prin puritatea deosebită a traseelor boltirii.
Aceasta este concepută în sistemul binecunoscut
al combinaţiei de arce semicilindrice şi pand a ntivi, procedeu ingenios, practic şi estetic,
de obţinere a unui diametru cît mai redus al
turlei şi în consecinţă a unei cît m ai frumoase
siluete a acesteia. În interiorul naosului de la
Bistriţa toate elementele componente ale boltirii
măresc , printr-o treptată ş i elegantă ridicare,
impresia de zvelteţe a p ărţii ce încoronează
întregul edificiu.
Tot în naosul bisericii se află vestita
icoană a sf. Ana, care, conform unei tradiţii,
relativ tîrzii, se pare, ar fi fost d ă ruită doamnei
Ana a lui Alexandru cel Bun de către soţia
unuia dintre ultimii împăraţi bizantini din
familia Paleologilor, în prima jumătate a secolului al XV-iea. Evident, tradiţi a, fie ea şi
tîrzie, reflecta amintirea unor leg ă turi pe cart!
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Moldova le întreţinuse cu imperiul bizantin, legături pe care izvoare istorice
felurite le confirmă. În ceea ce priveşte icoana de la Bistriţa, cît şi aceea de la mănăstirea
Neamţ, cu care, după tradiţie, ar fi contemporană, părerea generală a cercetătorilor le
declară bizantine, însă se pare că ele ar fi venit ceva mai tîrziu în Moldova , desigur
tot dintr-un mediu de artă bizantină, fiind ulterior atribuite veacurilor de început ale
celor două importante mănăstiri moldoveneşti.
Despărţit de naos printr-o c a tapeteasrnă datînd din 1814, altarul , cu o fereastră
în ax, şi cu cele două nişe obişnuite, de mari dimensiuni, la stînga şi la dreapta (proscomidia şi diaconiconul) încheie spre răsărit şirul încăperilor bisericii.

Însemnătatea şi prestigiul mănăstirii Bistriţa în viaţa Moldovei medievale a determinat, în cursul veacurilor, îngroparea· în biserica de aci a unor importante perso·
naje - laice şi ecleziastice - ale căror morminte, acoperite cu lespezi funerare
parţial păstrate pînă astăzi, atrag atenţia specialistului istoric ca şi a vizitatorului
obişnuit .

Încă în prima încăpere a edificiului, în pridvor, aflăm în partea de nord a acestuia
o lespede pe care citim: «Această piatră am făcut-o şi înfrumuseţat-o prea sfîntului
părintelui nostru Atanasie, arhiepiscop şi mitropolit al Sucevei pe groapa lui, care a
răposat în zilele binecinstitorului domn Io Alexandru Voievod în anul 7140 (1632),
luna lui iulie în 13 zile ».
Încăperea următoare, pronaosul, adăposteşte la rîndu-i lespezi funerare ale căror
inscripţii ne vorbesc despre mari boieri ce jucaseră roluri de prim rang în evenimentele
veacului al XVI-lea. În partea sud-estică a pronaosului se află, de pildă, o asemenea lespede din textul căreia se desluşeşte: «Aceasta este groapa lui Ivaşco Golescu marele
vornic din Ţara Românească. I s-a întîmplat să pribegească în Ţara Ungurească şi să
treacă în Ţara Moldovei. Cînd a fost dincoace de munţi, a căzut moarte năpraznică
asupra lui, la satul Bălăteşti şi acolo a murit. Şi Petru Voievod a ridicat trupul lui şi
l-a îngropat în mănăstirea Bistriţei unde e hramul Adormirii Maicii Domnului. Şi
fiind egumen kir Anastasie, în luna lui decembrie 20 de zile în anul 7093 (1584 ). Veşnică
lui pomenire ».

Dincolo de laconismul textului ştim astăzi că cele cîteva evenimente relatate de
inscripţie ţin de un aspect des întîlnlt în viaţa politică medievală, cel al luptei între marea
feudalitate şi domniile mai autoritare. Puternicul boier muntean îngropat în pronosul
Bistriţei moldovene, duşman al lui Petru Cercel, voievodul Ţ ă rii Româneşti, pe care
voia să-l înlocuiască în domnie, fusese fugar în vara anului 1584 în Polonia şi în Transilvania. La sfîrşitul anului 1584, la chemarea domnului moldovean Petru Şchiopul,
feudalul rebel trece Carpaţii, însă moartea îl găseşte pe drum, în împrejurări pe care nu
le cunoaştem, fiind înhumat, ca un semn de deosebită cinstire postumă pentru cel ce
visase scaunul Ţării Româneşti ; într-o importantă ctitorie a domnilor Moldovei.
În partea opusă , de nord-est, a pronaosului se află o a doua lespede funerară la care
atît inscripţia cît şi desenul vegetal care împodobeşte piatra nu sînt terminate. Din
textul pisaniei: «Această groapă s-a gătit şi făcut din porunca dumisale lui Ureche
Nistor, marele vornic al Ţării de Jos» se află că tatăl primului cronicar al Moldovei a
pregătit un morrnînt în pronaosul de la Bistriţa, la sfîrşitul veacului al XVI-lea sau în primii
a ni ai celui următor. Putem bănui că boierul moldovean ajuns la mari demnităţi,
trimis diplomatic în dieta polonă, iar la începutul secolului al XVII-lea, aşa cu~ el
singur se intitulează într-o scrisoare, « gubernator Moldaviae », îşi va fi rezervat
un loc de îngropare într-una dintre cele mai mari biserici mănăstireşti din Moldova,
pentru ca mai tîrziu, construind mănăstirea Secul (1602) să hotărască înhumarea-i în
propria ctitorie.
Dar, incontestabil, cea mai m are valoare istorică o au mormintele gropniţei
bisericii de la Bistriţa, adăpostind rămăşiţele primilor ctitori şi cele ale unor descen ·
denţi mai tîrzii ai acestora. În partea stîngă, într-o nişă, acoperit de o frumoasă lespede
aşezată pe un soclu, decorată în cîmpul central cu semipalrnete şi palmete, se află
mormîntul doamnei Ana, una dintre soţiile celui dintîi ctitor de la Bistriţa. Piatra a fost
pusă aci, probabil cu prilejul celorlalte amenajări din cuprinsul mănăstirii, de către
Ştefan cel Mare, după cum ne lasă să aflăm pisania lespedei: « Io Ştefan Voievod,
cu mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, am înfrumuseţat
această groapă doamnei Ana, doamna lui Alexandru Voievod, marna lui Ilie Voievod,
care s-a strămutat la veşnicele lăcaşe în anul 6926 (1418), luna noiembrie 2 în timpul
egumenului popa Grigorie ».
23
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Aşa

cum procedase la Rădăuţi unde mormintele lui Bogdan I ş i cele ale primilor
au fost împodobite la porunca sa cu noi lespezi funerare , asemănă to a re în
ceea ce priveşte motivele decorative, cu lespedea doamnei A na, Ştefan cel Mare s-a
îngrijit şi de mormintele domneşt i din vechea biserică a Bistriţei. Lespedea care a înfrumuseţa t, de sigur, în zilele lui Ştefan m ormîntul bunicului său, Alexandru cel Bun,
n -a mai ajuns pînă la noi. În orice caz mormîntul acestuia se afla alături de cel al soţiei
sale, aşa cum au stabilit sumarele sondaje arheologice executate în 1932. Cu acest
prilej s-au descoperit şi resturile din cosciugul ş i din mantia lui Alexandru, şi s-au făcut
o serie de constatări care permit să se bănui ască că în 1554, probabil , în cursul lucră
rilor iniţiate de L ăpuşneanu pentru refacerea total ă a bisericii, mormintele ctitoriceşti
existente în vechiul lăcaş de la începutul secolului al XV-iea au fost , p arţial,
deranjate.
În extremitatea sudică a încăperii, opus mormîntului doamnei Ana, se află acel
al unei alte soţii de voievod, doamna lui Ştefan L ăcustă (1538 - 1540), nepotul marelui
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9. Turnul ,cl opo tniţă şi casn adiacent:i
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arh eo logice.

Nu s-a păstrat nici o dată documentară pe baza căreia să putem deduce momentul exact
al edificării primelor ziduri; cele de astăzi, înalte de aproape 4 m pe latura de sud sînt
alcătuite din bolovani mari de rîu. Desigur că afirmaţia lui Petru Rareş, din documentul
de la 1546, de a fi construit un zid în jurul mănăstirii, este o importantă mărturie
pentru a putea bănui existenţa unei incinte în acel timp, tot aşa cum trebuie să admitem
consolidări ulterioare ale zidurilor în veacurile XVI-XVII. În orice caz ştim dintr-o
inscripţie, că la 1777 acestea au fost reparate, cea mai mare parte din ceea ce se vede
astăzi din incinta aproape dreptunghiulară a mănăstirii Bistriţa păstrîndu-se probabil
de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea. Fragmentele de tencuială de pe feţele interioare
ale zidurilor (de pe latura nordică, de pildă), dovedesc că aci se înălţa o parte a ve ·
chilor chilii.
Purtînd acelaşi acoperiş în formă de bulb întîlnit la biserică şi la clopotniţă,
turnul de intrare de pe latura de miazăzi, de proporţii relativ reduse, are un mic paraclis
la etaj, încăpere spre care accesul se face printr-o uşă cu o simplă ramă de piatră.
Incinta mănăstirii cuprinde, în partea dreaptă a intrării, o pitorească casă ţărănească
caracteristică regiunii muntoase a Neamţului, iar în partea stîngă, încăperile arhondaricului. Pe latura de vest, nu departe de acestea din urmă, în faţa extremităţii apusene
a bisericii se află stăreţia, construită în 1792 pe temeliile unei vechi construcţii care,
atît după tradiţie cît şi după zidurile de piatră parţial păstrate în pivniţă, pare a fi fost
construită în veacul al XV-iea. Aceasta ar putea fi pusă în legătură cu casa domnească
existentă la Bistriţa încă din timpul lui Alexandru cel Bun, care a locuit în
cuprinsul ctitoriei sale, emiţînd de aci unele documente (la 8 iulie 1428 şi la 31
iulie 1431).
Din punct de vedere artistic şi istoric cele mai interesante monumente ale incintei
sînt cele situate în partea nordică a acesteia: turnul-clopotniţă şi casa adiacentă. Element principal al efortului constructiv depus de Ştefan cel Mare spre sfîrşitul veacului
al XV-iea în ctitoria bunicului său, turnul-clopotniţă de la Bistriţa are o serie de analogii
dar şi de deosebiri faţă de celelalte monumente de acelaşi gen, înălţate în timpul domniei
la Piatra Neamţ, Popăuţi şi mănăstirea Putna. De secţiune pătrată (7 X 7 m), cu
contraforţi zvelţi la colţuri, turnul are la primul cat paraclisul de care vorbeşte şi
inscripţia, luminat de mici ferestre dreptunghiulare cu baghete încrucişate la colţuri

şi boltit în calotă sferică, boltire care se repetă şi la cel de-al doilea cat - camera
clopotelor propriu-zisă. Cele patru deschideri largi ale catului superior, cu chenare
în formă de arc frînt împodobite cu muluri, avînd deasupra, pe faţade, ocniţe oarbe
în plin cintru ce amintesc de turnul clopotniţei de la Piatra, oferă la acest nivel o
încîntătoare şi largă perspectivă asupra incintei şi, dincolo de zidurile acesteia, asupra
obcinelor înconjurătoare. Tot aci este adăpostit şi un clopot de bronz, turnat la Liov,
dăruit de Ştefan mănăstirii în 1490, după cum ne informează inscripţia latină cu
frumoase majuscule gotice, cruci şi alte ornamente.
Clădirea cu un singur etaj alipită spre apus turnului-clopotniţă nu poartă nici o
inscripţie din care să se afle cine şi în ce moment i-a fost ctitor. Tradiţia însă,
sprijinită în parte şi pe documentul din 1546, îl indică pe Petru Rareş, într-a doua a sa
domnie, drept iniţiator al ridicării acestei case de proporţii relativ modeste, care alături
de casele de la Probata, Moldoviţa şi Slatina constituie unul dintre cele cîteva exem·
piare ale arhitecturii civile moldoveneşti a veacului al XVI-iea. De altfel casa de la
Bistriţa se aseamănă ca plan, structură şi proporţii mai ales cu aceea de la Probota, fiind
însă mai săracă în ceea ce priveşte elementele de decor sculptat.
În momentul construirii noii clădiri, intrarea în turnul din vremea lui Ştefan cel
Mare s-a închis, iar prin spargerea zidului de apus al turnului la nivelul paraclisului
şi, respectiv, al etajului casei, s-a creat o legătură între cele două monumente printr-o
uşă care, la începutul veacului trecut, a fost mărită pînă la proporţiile unei largi
arcade. Astăzi intrarea în complexul casă-paraclis se face printr-o uşă cu ramă simplă,
de piatră, în formă de arc frînt, iar la etajul format din două încăperi cu bolţi
semicilindrice şi încăperea paraclisului propriu-zis din turn, se urcă pe o scară de
lemn. Prin transformările aduse, în epoca lui Rareş probabil, vechiul paraclis al turnului,
comunicînd direct cu casa atunci adăugată, a devenit de fapt o mică capelă domnească,
unica păstrată pînă acum în Moldova.
Sub tencuiala ei au fost descoperite în 1924 urmele picturii ce împodobea pereţii
şi bolta. Printre cele mai de seamă reprezentări iconografice din capelă se disting
acelea de pe peretele de nord evocînd martiriul sfîntului Ioan cel Nou, scenele aducerii
moaştelor sale de la Cetatea Albă la SuceaYa în 1402, sau altele inspirate din evanghelii,
precum şi figurile de ierarhi. Chipurile pline de energie şi voiciune, precis şi fin contu-
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rate de cele mai multe ori, cum ar fi cel al lui Isus în scena « Rugăciunii » - poate cea
mai frumoasă scenă a întregului ansamblu - , ale prelaţilor în scenele aducerii moaştelor,
supleţea şi spontaneitatea gesturilor personajelor, canonul figurilor, fundalurile bogate
de arhitecturi, impresia de monumentalitate pe care nu o alterează nici unele stîngăcii
de desen, multiplicarea scenelor narative (cazul reprezentării «Aducerii moaştelor»),
cromatica sobră în care ocrul, brunul şi verdele mat se îmbină pe un fond albastru-cenuşiu
plin de adîncime, împing datarea picturii din paraclisul Bistriţei mai curînd în veacul al
XVI-iea. Din p ă cate lărgirea uşii care dădea acces dinspre casă în paraclis a distrus în
bună parte tabloul votiv de pe peretele vestic al acestuia, păstrîndu-se, în condiţii foarte
proaste, doar trei figuri domneşti, în aşa fel încît nu ştim cu precizie la porunca cui a
fost zugrăvită încăperea. Este puţin probabil însă ca această pictură să fie din vremea
lui Ştefan cel Mare - aşa cum au sugerat unii cercetători - fiind mult mai normal a
bănui, chiar din motive legate de felul în care s-a făcut adosarea casei la turn, că frescele
păstrate au fost executate o dată cu amenajarea capelei, avînd astfel în cuprinsul seco lului al XVI-iea un reper cronologic pentru datarea picturii, datare pe care şi elementele
stilistice o susţin.

În perioada de început a existenţei sale mănăstirea Bistriţa a constituit un centru
cultural de oarecare importanţă al Moldovei medievale. Fără a fi ajuns vreodată la,
nivelul pe care l-au atins în existenţa lor comunităţile mănăstireşti de la Neamţ şi Putna
cea bistriţeană n-a fost străină unor preocupări de asemenea natură în epoci de amploare
a vieţii culturale.
În primii ani ai secolului al XV-iea a început la Bistriţa alcătuirea, în limba slavă,
a pomelnicului copiat şi amplificat în timpul lui Ştefan cel Mare şi mai apoi în secolele
XVI şi XVII, cunoscut în istoria culturii noastre sub numele de « Pomelnicul de la
Bistriţ a », una dintre primele orînduiri de material faptic şi istoric, cuprinzînd lista
domnilor, a membrilor familiilor lor şi numele celor mai de seamă feudali ai ţării.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XV -!ea şi în secolul al XVI-lea Bistriţa nu
se află însă printre centrele mănăstireşti unde erau cultivate zugrăvirea cu miniaturi a
manuscriselor, coaserea broderiilor sau alte îndeletniciri artistice.
28
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1O.

Pictură

din paraclis

Colecţia
şi artistică

a

de obiecte de valoare istorică
mănăstirii,

în complexul

găzduită

casă-paraclis

din 1932

de pe latura

de nord a incintei, oglindeşte o parte din
patrimoniul cultural al Bistriţei.
Între obiectele de metal se poate aminti
clopotul de bronz dăruit mănăstirii de către
Ştefan

cel Mare, împodobit cu o frumoa-

să stemă

dezvoltată

a Moldovei încadrată

într-un scut, clopot ce
«Io

Ştefan

poartă

inscripţia:

Voievod cu mila lui Dumnezeu

domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan
Voievod, a

făcut

acest clopot în anul 7002

(1494), iulie 25, în anul treizeci ~i optulea
curgător

din domnia sa ». O ferecătură de

argint din 1786 a unui evangheliar românesc
mai vechi (1762), cu ornamentaţia turnată,
11. Fragmente ale unei piese de.costum domnesc

completează

capitolul prelucrării artistice a

metalului.
Domeniul broderiei este ilustrat printr·
una dintre piesele principale ale colecţiei,
aerul aşa - numit al «doamnei Malina», piesă mult discutată în ceea ce priveşte datarea.
De dimensiuni reduse (605 X 585 mm) aerul, într-al cărui fond domină brunul deschis,
reprezintă scena obişnuită pentru acest tip de broderie -

«Punerea în mormînt »:

În centru Isus lucrat în fir de mătase ivorie este întins pe un covor decorat cu motive
geometrice obţinute de asemenea din fir de m ă tase albastră, de aur şi de argint , fiind
înconjurat de o serie de personaje , îngeri, precum şi de unele motive decorative - stele
şi flori - , în a căror reprezentare albastrul, roşul, verdele, aurul se îmbină cu fondul,
30
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într-o discretă şi armonioasă policromie. În colţuri sînt reprezentaţi evangheliştii iar
în partea inferioară se găseşte inscripţia din care aflăm că «Acest aer a fost preînnoit de cneaghina Mnlina ». Iniţial piesa a fost atribuită chiar uneia dintre soţiile lui
Alexandru cel Bun, Marina, al cărei portret fusese reprezentat pe o altă broderie de la
începutul secolului al XV-iea şi al cărei nume se citeşte în inscripţia unui epitaf
din 1428 făcut sub îngrijirea mitropolitului Macarie. După cercetări mai recente
însă, broderia de la Bistriţa pare a fi totuşi mai tîrzie unii specialişti optează
pentru prima jumătate a secolului al XVI-lea - fiind înnoit doar de o anume
Malina, poate o soţie de boier, urmele reparaţiilor fiind vădite la unele figuri de
personaje.
Tot în colecţia mănăstirii sînt adăpostite cea mai mare parte a obiectelor desca"perite
în 1932 în mormintele primilor ctitori: patul de fier pe care se afla depus cosciugul
doamnei Ana şi fragmente de catifea şi mătase brodată scoase din mormîntul lui Alexandru
cel Bun. Acestea din urmă au o importanţă deosebită pentru istoria portului medieval
din părţile noastre, fiind cele mai vechi resturi cunoscute ale unui costum domneşc din
Moldova. Aparţinînd unei epoci în care influenţa cultural-artistică bizantină era evidentă
în tînărul stat românesc, aceste fragmente subliniază şi ele chipul în care fastul de la curtea
lui Alexandru cel Bun, cel ce nu pregeta de a se intitula « Autocrator al întregii
Moldovlahii şi al ţărmului mării », imita pe acela din Constantinopolul ultimilor
Paleologi.
Fragmentele expuse provin de la o tunică largă din catifea de mătase de culoare
vişinie, cu fir, decorată cu vreji şi flori mari, şi de la o altă tunică ce se purta sub acea
de catifea; dintr-a doua s -au păstrat în special resturile de broderie de la manşete,
guler şi piept, avînd ca motive decorative flori stelate sau cîrlige şi cruci înscrise în rom·
buri. Ambele piese de costum cărora le aparţinuseră fragmentele de la Bistriţa aveau
să fie caracteristice celei mai înalte pături sociale a Moldovei secolelor XV şi XVI,
întîlnindu-le la personajele voievodale şi boiereşti reprezentate în numeroasele fresce
ale epocii sau constatîndu-le în morminte domneşti de felul celor de la Putna.
În sfîrşit, în colecţia Bistriţei mai pot fi examinate cîteva icoane din secolele
XVI - XVII, dintre care se remarcă două ale Maicii Domnului, o reprezentare a sfîntului Nicolae, cu vădite influenţe artistice occidentale şi o icoană din 1613, importantă
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prin aceea că poartă chiar numele
autorului, Grigore Zugravul. Catapeteasma tîrzie (1800) a paraclisului,
concepută într-o viziune barocă, încheie şirul pieselor mai însemnate
cu a căror parcurgere se termină şi
cele cîteva ore de întoarcere în trecutul mănăstirii moldovene.

Rod al trudei unui lung şir de
spre a dura în
piatră un semn al marilor veleităţi
voievodale, Bistriţa lui Alexandru ,
a lui Ştefan, a lui Rareş şi Lăpuş
neanu rămîne o neuitată imagine
de artă veche românească şi, mai
cu seamă, o filă preţioasă de istorie.
Monumentele medievale din in·
cinta înlăuntrul căreia atîtea zidiri
s-au ridicat, s-au spulberat şi s-au
înălţat din nou în timp, rămîn printre evocatoarele mărturii ale lumii
de gînduri şi de fapte a Moldovei
veacurilor de mijloc , fiind adînc În·
semnate de succesiunea anilor, a
generaţiilor şi a gusturilor, ajungînd
pînă
astăzi păstrătoare
ale atîtor
taine ce-şi aşteaptă încă dezlegarea.
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