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Pe copertă: Biseri ca măn ăs tirii Drago mirna
Paginile 2 -

3:

Mănăs tirea

Dragomirna -

smălţuite

parcă

D ealurile molcome
cîmpiile largi
cu flori,
nici unde mai frumoase
decît în « ţara de sus» a Moldovei, străjuiesc calea celui care, plecînd din cetatea de
sca un a Sucevei, se îndreaptă spre miază -no apte.
Trecînd de r ăsc ru ce a Iţcanilor şi părăsind şosea ua principal ă ce duce spre Pătră uţii
lui Ştefan cel Mare, paşii îl vor purta pe că l ător spre dreapta, pe un drum pietruit, printre
colinele învecinate, purtătoare de belşug , dincolo de satul Mitocul Dragomirnei, cu
păduri de mult intrate în legendă. Sub lumina darnică, calmă şi blindă ca şi peisajul
ale cărui frumuseţi le scoate şi mai mult la iveală , drumul se sfîrşeşte atunci cînd, după
doisprezece kilometri străbătuţi de la plecarea din Suceava, vizitatorul poposeşte în
faţa impunătoarelor ziduri ale mănăstirii Dragomirna.
Vestita mă n ăs tire se înalţă aci de peste trei veacuri ca mărturie pentru zbuciumul
trecutului moldovenesc, pentru iscusinţa şi dragostea de frumos a oamenilor de pe
aceste meleaguri.
Trecînd poarta grea, pe sub turnul clopotniţei, dind cu privirea ocol de -a
lungul zi durilor de strajă întregii întocmiri, ridicîndu-şi-o apoi spre a cuprinde
dintr-o dată tot avîntul spre înălţimi al bisericii, călătorul deapănă o clipă firul
timpului ...
Începutul secolului al XVII-iea, anii În care furtunoasa epopee a lui Mihai Viteazul
adusese pentru cîteva luni Moldova alături de celelalte două ţări româ neşti, sub acelaşi
sceptru, aveau s ă însemne istoria statului feudal de la răsărit de Carpaţi cu adîrn;i prefa ceri pe toate tă rîmurile. Supusă tot mai mult stăpînirii Imperiului otoman, ca şi
influenţelor Poloniei nobiliare, pradă pustiitoarelor atacuri tătăreşti, Moldova resimţea
şi greutatea împilării feudalilor locali, căci întărirea deosebită a boierimii, în frunte
cu cîteva familii, transformase chiar şi autoritatea supremă - domnia - într-un instrument aflat exclusiv în mîinile acelora ce acumulau av~ri imense şi cele mai înalte dregă 
torii în stat. Paralel cu acest proces se accelerează fenomenul de acaparare de către
feudalitatea laică şi eclesiastică , în primul rînd marile mănăstiri, a proprietăţii răzăşeşti
ş i , implicit, aservirea într-un ritm intens a elementelor ţărăneşti libere, de unde şi nume roasele mişcări populare din cea de-a doua jumătate a secolului al XVI -iea. Cu toate
că regimul instaurat pentru puţin timp În anul 1600 de Mihai Viteazul menţinuse privilegiile m arii boierimi moldovene, aceasta, temîndu-se să nu-şi piardă influenţa în
st at, s-a arătat ostilă politicii domnului de centralizare a celor trei ţări româ neşti,
înlesnind sosirea oştilor polone şi ocuparea scaunului domnesc de familia boierilor
vede re ge n e rală

Movileşti.
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Primii ani ai secolului al XVII-lea se caracterizează deci pe de o parte prin atragerea
Moldovei în sfera intereselor politice ale regatului polon ca şi prin reinstaurarea domi·
naţiei otomane, iar pe de altă parte prin luptele între diferite facţiuni boiereşti susţină
toare ale unuia sau altuia dintre membrii familiei Movilă.
În această atmosferă îşi va desfăşura activitatea mitropolitul Anastasie Crimca, al
cărui nume a rămas nemuritor prin ctitorirea Dragomirnei şi prin rolul însemnat pe
care l-a avut în viaţa politică şi culturală a ţării.
« Vlădica » Crimca (Crimcovici) era fiul unui anume Ioan Crimca, bogat negustor
sucevean, şi al Cîrstinei, « cneaghină », după cum glăsuieşte inscripţia de pe mormîntul
ei de la Pătrăuţi, de viţă boierească deci, înrudită, se pare, cu puternica familie Stroici.
Ştim în orice caz că înainte de a deveni mitropolit, slujise domnia, cu sabia în mînă ,
în timpul luptelor duse de Petru Şchiopul cu cazacii, cu o vitejie ce i-a adus răsplata
unei moşii şi a satului Dragomireşti, acolo unde îşi va înălţa după ani ctitoria. Trecut
apoi în cinul călugăresc, se află un timp , probabil, în rîndul obştii monahale de la Putna,
apoi este egumen la Galata şi în sfîrşit el este acel episcop de Rădăuţi care, în iunie
1600, jura credinţă faţă de Mihai Viteazul.
Retras pentru un timp pe moşia cu care fusese dăruit de domnie în vremea ostă
şiei, Crimca ridică în anul 1602, cu ajutorul logofătului Lupu Stroici şi al fratelui acestuia
vistiernicul Simion, doi boieri de vază ai ţării, biserica mică de la Dragomirna, cea numită
a schitului, aflată în actualul cimitir, deschizînd drumul spre marea ctitorie de mai
tîrziu cu o construcţie frumos proporţionată.
Cariera fiului de negustor sucevean avea să se continue într-un chip strălucit în anii
ce a u urmat: episcop de Roman în 1605, el era chemat în iunie 1608 să fie înscăunat
ca mitropolit al ţării. Curînd după înălţarea sa în fruntea ierarhiei bisericeşti moldo·
vene, Crimca , cu ajutorul aceloraşi boieri Stroici, începe să construiască, şi în septembrie
1609 termină de zidit biserica cea mare a mănăstirii Dragomirna, unul dintre cele mai
importante monumente ale Moldovei medievale.
Elementele înnoitoare pe care a ceastă m ă năstire le aduce în arta moldove·
nească corespundeau ambiţiilor lui Crimca de a realiza ceva fără precedent între
zidirile Moldovei, dar şi epocii de prefa ceri pe care o reprezentau zorile secolului
al XVII-iea.
Biserica cea mare a Dragomirne i însemna ducerea mai departe a unor inovaţii
anterioare prin elaborarea unor noi proporţii , a unor elemente decorative necunoscute
anterior în arta ţării, exercitînd la rîndu -i o influenţă de netăgăduit asupra monumentelor
moldoveneşti din secolul al XVII -iea .

1. Biserica

mare a
mănăstirii - vedere
de la sud -est
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Concepută ca o mărturie a puterii unor feudali conştienţi de locul pe care-l ocupau
în rînduiala socială şi politică a statului, Dragomirna avea să cunoască în cursul veacurilor grija şi oblăduirea domnilor şi a unor boieri ai ţării. În perioada imixtiunii crescînde
a clerului grec, cînd multe mănăstiri, cu averi cu tot, deveneau închinate celor de la
Athos, a fost respectat testamentul lui Crimca din 1610 (păstrat într-un manuscris
aflat azi la Biblioteca Naţională din Viena) în care se spunea ca «nu cumva să cuteze
cineva dintre domni, ctitori sau boieri din neamul nostru, a închina mănăstirea noastră
Sfîntului Munte sau Ierusalimului », pecetluind această hotărîre cu triplu blestem aruncat
asupra celui ce ar încălca-o.
La creşterea importanţei mănăstirii, la îmbogăţirea ei nu numai cu moşii, dar şi cu
cărţi şi odoare făurite cu artă, au contribuit şi alţi ctitori şi donatori, ca de pildă,
logofătul Lupu Stroici împreună cu care Crimca zidise primul monument de la
Dragomirna.
Deşi fusese înconjurată cu puternice ziduri în 1627 de către Miron Barnovschi,
după cum arată inscripţia turnului principal, ca şi cronica lui Miron Costin, Dragomirna, în a doua jumătate a secolului al XVII-iea, datorită bogăţiilor dobîndite în urma
daniilor făcute de domnie şi de diferiţi feudali, devenise o pradă a atacurilor ce pustiau
Moldova. În mai 1653 cazacii, veniţi în ajutorul lui Vasile Lupu împotriva viitorului
domn Gheorghe Ştefan, jefuiesc mănăstirea de lîngă Suceava, aşa cum aflăm din mărturia
aceluiaşi Miron Costin, ca şi din hrisoavele domneşti ce înzestrau Dragomirna în 1654,
după pierderile suferite.
În cursul secolului al XVIII-iea ştirile despre mănăstire apar frecvent fie în legătură
cu daniile primite, fie privind diferite procese purtate pentru moşii, sau semnalînd
jafuri şi atacuri îndreptate împotrivă-i, cum ar fi cel tătărăsc din 1758. După 1775, anul
căderii Bucovinei sub stăpînirea imperială habsburgică, Dragomirna alături de Putna
şi Suceviţa, celelalte două importante centre mănăstireşti ale Moldovei de nord, rămîn
în funcţiune, restul mănăstirilor fiind desfiinţate de autorităţile austriace.
Reparaţiile succesive de la sfîrşitul secolului al XVIII-iea şi în cursul celui urmă·
tor, la biserică şi incintă, noile construcţii ridicate în 1843-1845 au schimbat aspectul
originar al mănăstirii. Restaurarea complexului de la Dragomirna a început în 1912,
fiind întreruptă de izbucnirea primului război mondial pentru a fi reluată în anii
1923- 1924. Din anul 1961 lucrările de restaurare s-au desfăşurat pe baze ştiinţifice,
cercetările arheologice întreprinse în interiorul bisericii, în cadrul incintei şi în zona
turnului clopotniţă uşurînd în mare măsură reîntregirea aspectului de acum trei
veacuri al mănăstirii. Restaurarea monumentalei ctitorii a lui Anastasie Crimca pune

în lumină una dintre cele mai de seamă
podoabe ale artei vechi rom:îneşti, fău
rită prin talentul artiştilor locali, mulţi
dintre ei anonimi.

l

Pătrunzînd pe poarta străjuită de
turnul principal, împodobit cu stema
Moldovei cioplită în piatră, vizitatorul
are în faţă biserica cea mare a mănăstirii,
ce-l împresionează prin măreţia ei, căci
crescută parcă spre înălţimi în căutare
de mai multă lumină, ea este şi mai
impunătoare în ochii privitorului prin
contrast cu severa incintă ce înconjură
o curte nu prea întinsă.
Dar istoria Dragomirnei începe dincolo de aceste ziduri. Urcînd un drumeag
ce trece pe lîngă colţul de sud-est al zidurilor oglindite în apele liniştite ale iazului
ce străjuieşte spre răsărit mănăstirea, vizitatorul ajunge în faţa unei modeste bisericuţe înveşmîntată într-o simplă tencuială
albă, edificiu ce slujeşte acum drept capelă
cimitirului. Înălţînd ochii deasupra uşii
de intrare se poate citi în pisania slavonă ca m anul 1602 «smeriţii robi şi
închinătorii sfintei Treimi, kir Anastasie
Crimcovici fost episcop de Rădăuţi şi
pan Lupul Stroici, mare logofăt şi fratele său pan Simion, mare vistiernic »
au ridicat din temelie micul lăcaş. Aşadar
fostul episcop rădăuţean, viitor mitro2. Bise ri ca mi că -
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polit, împreună cu doi dintre cei mai puternici boieri de la curtea Mo v ileş tilor , prin
modesta lor ctitorie deschideau în zorii celui de -al XVII-iea veac ş irul unor realizări
ce dovedesc pînă astăzi că strălucirea artei medievale moldo ve ne ş ti din epoca lui Ş tefan
cel Mare şi din aceea a lui Petru Rareş nu se stinsese în că în vremurile de grea c umpănă ce au urmat căderii Moldovei sub dominaţia turcească.
Schitul din afara zidurilor de incintă înmănunch ează în modul său de zidire cî teva
elemente inovatoare pe care meş terii aveau să le folosească şa pte a ni mai tîrziu la zidirea
bisericii m ari a mănăstirii.

Încă din 1602 , la construcţia acestei prime biserici, se precizează dorinţa lui Crimca
de a înălţa un edificiu de un tip nou, ieşit din făgaşul obişnuinţei.
Forma poligonală a pridvorului, cu un singur precedent în arhitectura moldove nească, la biserica din Bălineşti a logofătului Tă utu (1499), aflată în regiune şi desigur
cunoscută de Crimca ş i de meşterii săi, arcadele deschise ale aceluiaşi pridvor, amintind pe cele din Muntenia vecină, sistemul de boltire a naosului, altul decît cel tradiţional moldovenesc, sînt tot atîtea dovezi despre gustul înnoitor al ctitorului care, cu
predile cţi ile artistice pe ca re le avea, putem bănui că va fi supravegheat îndeaproape
zidirea l ăcaş ului. Biserica, deşi foarte mică , cuprinzînd altarul, naosul şi pridvorul,
este frumos proporţionată, avînd totodată o vădită tendinţă spre înălţare, care se va
regăs i cu prisosinţă în liniile bisericii mari.
Arcadele pridvorului pentagonal sînt create prin arcuri În plin cintru, unul pe fiec are
latură, sprijinite pe stîlpi de zid. Trei dintre arcade sînt închise cu parapet, două rămî
nînd deschise pîn ă jos şi slujind drept intrări. Naosul, de formă dreptunghiulară, este
acoperit cu o boltă în calotă sferică sprijinită pe patru arcuri în acoladă, dou ă mai
late spre vest şi est, dou ă mai înguste alipite pereţilor , deasupra unor intrînduri adîncite
în grosimea zidurilor în locul obişnuitelor abside. Un rînd de opt arcaturi, tot în
acoladă, puţin retrase faţă de planul zi d ă riei , ş i aşezate împrejurul cupolei, amintesc de
bolţile bisericii mănăstirii Galata din laşi, unde pentru prima oară în Moldova ap are
acest fel de boltire cu deosebită valoare structivă, menită să micşo reze în mod ingenios
diametrul cupolei. Un alt ecou al Galatei, unde Crimca fusese, din cîte ştim, egumen,
întîlnim în cazul altarului care, avî nd obişnuita formă semicirculară, este luminat prin
trei ferestre în loc de una, în axă, a dic ă exact c um era luminat altarul bisericii din laşi.
Tencuiala albă a faţadelor bisericii, ascunzînd cărămizile smălţuite, de culoare verde,
aşeza te imediat deasupra soclului, micile ferestre dreptunghiulare şi chenarul de piatră
ce încadrează uş a de intrare, acoperişul înalt de şindrilă dau edificiului o nobilă simplitate,
în deplin ă armonie cu atmosfera peisajului înconjurător.
Proporţiile reduse ale bisericii nu mulţumeau însă pe principalul ctitor, a cărui
ascen siune îşi atingea a pogeul prin înscăunarea ca mitropolit. Biserica cea mare a mănă 
stirii Dragomirna avea să răs pund ă pe pla n monumental asp iraţiilor politice şi gusturilor
artistice ale lui Crimca.
Pornind de la pla nul alungit, fără abside laterale, al multor biserici din secolul al
XVI-iea, avînd o distribuţie interio ară-pridvor, pronaos, naos şi altar - foarte apropiată
de cea a bisericii Sfîntul Gheorghe din Suceava vecină, biserica m are a Dragomirnei se
deosebeşte de aproape toate celelalte monumente religioase anterioare prin aceea că
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se încheie spre apus cu o absidă poligonală (ca şi biserica din Bălineşti şi aceea , imediat
învecinată, a schitului).
Ceea ce apare cu totul nou în arhitectura religioasă moldovenească prin zidirea bise·
ricii mari a Dragomirnei sînt proporţiile ei neobişnuite. Tendinţa de relativă înălţare
a bisericilor de la sfîrşitul secolului al XV -lea şi din secolul al XVI-iea se transformă
la Dragomirna într-o adevărată ieşire din scară, înălţimea clădirii, în raport cu lărgimea
sa fiind excesivă. Pe de altă parte decorul faţadelor bisericii era menit şi el să aducă
o notă cu totul nouă în arhitectura epocii, să însemne de fapt începutul unei
evoluţii care va da Moldovei veacului al XVII-iea un întreg şir de monumente
remarcabile.
Dacă bisericile epocii lui Ştefan cel Mare se caracterizează printr-o decoraţie a
faţadelor bazată pe alternarea cărămizii simple şi smălţuite cu piatră brută, întreg ansamblul fiind înviorat prin discuri policrome de ceramică, dacă bisericile veacului al XVI-iea
sînt vestite prin pictura exterioară, secolul deschis de biserica cea mare a Dragomirnei
se îndreaptă, tocmai prin acest monument, spre un nou sistem decorativ, constînd în
prelucrarea artistică a pietrei, materialul folosit acum cu precădere la înălţarea lăcaşuri·
lor. Moldova construise pînă atunci biserici din piatră brută şi cărămidă, mărginindu-se
la întrebuinţarea pietrei cioplite numai în locurile mai expuse intemperiilor sau care
trebuiau să fie mai rezistente.
La Dragomirna faţadele bisericii mari sînt lucrate din piatră brută, însă pilaştrii,
cărora le revine aici şi un deosebit rol decorativ, sînt alcătuiţi din blocuri de piatră
cioplită şi făţuită. Porniţi de pe un soclu puternic, destul de ridicat şi mult ieşit în
afară, pereţii sînt împărţiţi în două spre mijlocul înălţimii lor de un brîu-torsadă
de piatră ce înmănunchează trei tori, răsucit alternativ ca o funie, element decorativ
pe care îl vom întîlni şi în interiorul bisericii şi a cărui origine trebuie căutată în Georgia
şi Armenia, regiuni ale căror influenţe artistice au pătruns, încă din secolul al XVI-iea,
pînă în Ţara Românească, la cunoscuta ctitorie a lui Neagoe Basarab din Curtea
de Argeş.
Pe laturile de nord şi de sud cîmpul faţadelor este împărţit în trei suprafeţe egale'
de către trei pilaştri laţi, întăriţi la bază cu contraforţi, iar exteriorul pridvorului şi cel
al altarului sînt împărţiti în două prin cîte un pilastru similar aşezat în ax. Toţi aceşti
pilaştri sînt legaţi între ei, sub cornişe, printr-un şir de mici arcaturi în acoladă, spri·
jinite pe console, suprapunînd un al doilea şir de arcaturi, mai înalte dar mai puţin
reliefate faţă de suprafaţa zidului. Aceste două rînduri de arcaturi înviorează jumătatea
de sus a faţadelor, spre deosebire de suprafaţa de jos, netedă, din care se desprind

4. M5năstirca

Dragomirna

după

o

s tampă

din

secolul al

XIX ~lea

din loc în loc, numai ferestrele subliniate deasupra şi dedesubtul lor cu lintele şi solbancuri. Chenarele acestor ferestre, ca şi uşile pridvorului, conţin unele elemente de
factură gotică. Astfel arcurile în acoladă, încadrate în rame dreptunghiulare, cu baghete
încrucişate la colţuri, de la ferestrele naosului şi ale pronaosului şi de la uşi, amintesc
de împodobirea influenţată de gotic din veacul anterior, pe cînd ferestrele pridvorului,
mai mari şi în arc frînt, sînt ecouri dintre cele mai directe ale goticului tîrziu în Moldova.

13

12
https://biblioteca-digitala.ro

O mare bogăţie, varietate şi
o atinge sculptura decola turlă. Aici întîlnim
un vast repertoriu de motive ornamentale, geometrice,
vegetale,
rozete stilizate, stele formate din
două romburi, pătrate asociate
cu un ornament polilobat sau
mult folosita palmetă . Impresia
de broderie este obtinută şi prin
tehnica utilizată la sculptarea
blocurilor de la turl ă, ornamentele şi profilele desfăşurîndu-se
pe un singur plan, aproape fără
diferenţe de relief, ceea ce duce
la uşo a re efecte de umbră şi
lumină . Contrastul între împodobirea turlei ş i sobrietatea zidurilor bisericii a determinat pe
unii cercetători să presupună că
monumentul nu a fost deplin
terminat la exterior, nerealizîndu-se o eventuală decorare integrală a faţadelor. Acest lucru
pare puţin probabil, cu atît mai
mult cu cît ctitorul Dragomirnei,
care a trăit încă multi ani după
s . Detaliu de arhitectură
încheierea construcţiei bisericii,
ar fi avut grijă să respecte un
proiect iniţial.
Nota puţin exotică întîlnită
pentru prima oară în arhitectura Moldovei, în decorul dăltuit în piatră al turlei
bisericii mari a Dragomirnei, se va transforma, după trei decenii , într-o trăsătură
caracteristică la biserica Trei Ierarhi din l aş i , ale cărei faţade sînt în întregime
acoperite cu o broderie de piatră aurită.
măiestrie
rativă de

6 . Intrarea

pe

sub

turnul

clopotniţă -

detaliu

În interiorul edificiului, în cepînd cu pridvorul şi continuînd cu celelalte încăperi,
elementul care atrage în primul rînd atenţia este reţeaua de nervuri ce îmbracă întreaga
zidărie, procedeu ce vine din go ticul occidental, însă tratat aici într-o viziune a artei
răsăritului.
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Înlocuirea simplelor arcuri, folosite ca motiv decorativ în perioada anterioară
construcţiei de la Dragomirna, cu nervuri de piatră profilată şi împodobite cu medalioane
şi scuturi sculptate, dau încăperilor, pridvorului şi pronaosului, la prima vedere, o
înfăţişare gotică. Deşi nervura este un element specific construcţiilor gotice, binecunoscut În Moldova prin meşterii cioplitori în piatră chemaţi din Transilvania sau din
Galiţia, este suficient să comparăm bolţile încăperilor cu unele monumente din Caucaz

pentru a recunoaşte vădite înrudiri.
Pridvorul, aflat cu cîteva trepte mai sus decît nivelul curţii, se caracterizează printr-o
deosebită abundenţă a acestor nervuri de piatră care împart bolta în sfert de sferă.
Sprijinite la baza bolţii pe un rînd de console, prelungite în jos cu scurte picioru şe
formate din trei tori înmănuncheaţi, toate aceste nervuri sînt împodobite cu
medalioane şi scuturi. Elemente structive cu pronunţat caracter decorativ, nervurile,
erau iniţial colorate şi aurite, după cum o dovedesc încă unele urme din jurul
cheii de boltă.
În prima încăpere a bisericii mănăstirii se află cîteva pietre de mormînt a căror sculptură se remarcă printr-o mare simplitate, în contrast cu bogata decoraţie a bolţii. Cea
mai veche piatră funerară sub care ar fi înmormîntat, după o tradiţie bazată pe o fantezistă
lectură a textului săpat în piatră, legendarul constructor al Dragomirnei, un anume
Dima, constituie în acelaşi timp o curiozitate, fiind de fapt o lespede de marmură ce
poartă o inscripţie grecească săpată în secolele II - I î.e.n. într-un oraş neidentificat
de pe ţărmurile Pontului Euxin, în cinstea unui arhitect Epicrates, fiul lui Nicobulos din
Bizanţ. Cum se poate explica prezenţa în pridvorul Dragomirnei a inscripţiei antice
redactată cu aproape optsprezece secole înaintea înălţării monumentului, la o depărtare
considerabilă de locul mănăstirii, rămîne o întrebare căreia greu i s-ar putea afla răs 
puns, deşi ipotezele nu au lipsit, sugerîndu-se aducerea ei în nordul Moldovei la începutul
secolului al XVII-iea, fie de c2.tre nişte meşteri zidari, fie de către negustori suceveni ajunşi cu mărfurile la malurile mării.
Alte două pietre de mormînt, cu insc:ripţiile în limba slavonă, în bună parte şterse,
poartă datele de 1673 şi respectiv 1680. O a treia lespede, avînd săpată în partea superioară o stemă unită a Ţării Româneşti şi a Moldovei, înscrisă într-o cunună de lauri
şi mărginită de simbolurile zilei şi ale nopţii - soarele şi luna - ca şi de păsări şi flori,
acoperă mormîntul Mariei Balş, moartă la 1770, fiica lui Constantin Mavrocordar,
fost voievod al celor două ţări române.
Trecerea din pridvor în pronaos se face printr-un portal format dintr-un larg chenar
gotic, cu vîrful într-o uşoară acoladă, înscris la rîndu-i într-un al doilea chenar dreptun-

ghiular. Ridicat cu patru trepte mai sus faţă de pridvor, pronaosul se impune
atenţiei privitorului, mai cu seamă prin modul său de acoperire, la cele două calote
ce constituie boltirea putîndu-se remarca un adevărat decor format din opt arcuri
întretăiate. Întîlnit în veacurile anterioare, mai întîi la biserica Sfîntul Gheorghe
din Hîrlău (1492), apoi la o serie de alte monumente din secolul al XVI-iea, se
pare că acest sistem îşi are obîrşia în arhitectura Iranului şi Armeniei, de unde a
fost adus probabil de către meşterii alungaţi de urgia turcească spre Polonia şi
Moldova. Preluat şi prelucrat de către constructorii locali, acest mod de acoperire
nu numai că a permis o utilă şi treptată reducere a diametrelor cupolelor, dar a dus
şi la obţinerea unor efecte estetice deosebite prin împletitura stelată căreia i-a
dat naştere.
Bine luminată, prin două ferestre, cea de a doua încăpere a bisericii este despărţită
de naos printr-un perete străpuns de trei arcade, sprijinite, la mijloc, pe două coloane
masive şi în extremităţi pe doi pilaştri. Acest procedeu de separare a celor două compartimente de cult, aminteşte de chipul în care se realizase la Galata despărţirea gropniţei - inexistente la Dragomirna - de naos, procedeu de origine muntenească care
facilita o continuitate de privire şi crea o perspectivă mai vastă în interiorul monumentului.
În pronaos, în partea dreaptă se găseşte o piatră funerară ridicată mai sus decît
nivelul pardoselii, fără nici o inscripţie. Piatra acoperă probabil osemintele ctitorului,
mort În 1629.
Din punct de vedere al impresiei estetice, primele două încăperi ale bisericii formează, faţă de celelalte două care urmează, naosul şi altarul, o unitate aparte. Într-adevăr,
nu există aproape nici o intersecţie de ziduri, un singur arc, sau o singură suprafaţă
a bolţii, care să nu fie subliniate de motivul funiei împletite, ale cărei succesive răsuciri
creează o vibraţie a spaţiului celor două încăperi. Contrnstul dintre albul intens al zidurilor
şi traseul parcurs de către nervurile de piatră sculptate este pregnant, mai ales datorită
interiorului, relativ restrîns pe orizontală, a cărui înălţime dă acestora iluzia unor dimensiuni mai mari chiar decît cele reale.
Bolta pridvorului şi aceea a pronaosului sînt acoperite cu o adevărată reţea de piatră
ce stă mărturie pentru fantezia bogată a constructorului. Într-adevăr, nervurile care
împart în numeroase compartimente suprafeţele bolţilor, dau o frumoasă impresie
privitorului. Sprijinite pe console şi corespunzînd perfect scopului principal, acela de a
acoperi cu boltă o suprafaţă dreptunghiulară sau pătrată, aceste nervuri sînt din plin
împodobite cu diferite motive sculptate ca medalioane, scuturi etc. Dacă adăugăm
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faptul că ornamentica sculptată era şi pictată şi că nervurile erau poleite în întregime,
ne putem închipui lesne bogăţia şi strălucirea extraordinară a decorului primelor două
încăperi, menite să impresioneze de la cei dintîi paşi făcuţi în lăcaşul pe care ctitorul
îl voise şi îl realizase ca pe un semn al avuţiei, puterii şi ambiţiei sale de feudal
eclesiastic.
Naosul ridicat cu două trepte mai
sus, În prelungirea pronaosului, avînd
aceeaşi lărgime cu acesta, este cea mai
mare încăpere a bisericii. Pe laturile de
nord şi de sud se deschid obişnuitele
abside laterale, adîncituri de formă
semicirculară, practicate în grosimea zidului, fără a răspunde în afară. Doi
pilaştri mărginesc la dreapta şi la stînga
aceste abside, formînd nişe simetrice
cu arcuri în plin cintru la partea superioară, în care sînt adăpostite ferestre
arcuite în acoladă.
Turla de formă rotundă în interior
şi octogonală pe dinafară, ridicată pe
naos, îşi sprijină greutatea pe patru
arcuri mari subliniate de acelaşi caracteristic motiv al funiei răsucite , susţinute
de console masive. Prin mijlocirea
pandantivelor se face trecerea la perimetrul circular al pereţilor turlei şi
prin ingeniosul sistem al arcurilor întretăiate, folosit şi în pronaos, se obţine
reducerea diametrului interior, ceea ce
a dat de altfel svelteţea care caracteri.
zează turla bisericii.

7. Drum de

strajă

8. Sala

gotică

- detaliu de

boltă

Altarul, aşezat cu o treapt ă mai sus decît
naosul, încheie progresiva înălţare a par doselii. De formă obişnuită, semicirculară
şi acoperită cu o boltă în sfert de sferă,
încăperea este luminată prin trei ferestre
mari, larg deschise spre interior. În spatele
catapetesmei de lemn aurit, datată 1613 şi
provenită de la mănăstirea Solca, se află
micile incăperi ale proscomidiei şi diaconiconului, scobite în masivul de zidărie al
colţurilor din care porneşte semicercul
altarului.
Nu avem astăzi nici o dovadă despre
pictura ce va fi acoperit - pînă într-un
moment ce nu-l cunoaştem precis - pererii
pridvorului şi cei ai pronaosului. Lipsa
picturii originale ce ar fi putut înviora
zidurile acestor încăperi este suplinită totuşi
de eflorescenţa decoraţiei sculptate, despre
care am amintit şi care impresionează de la
prima privire ca ceva surprinzător de nou
şi original.
Dacă în pridvor şi pronaos sculptura
nervurilor ce acoperă ca o reţea pereţii şi
bolţile, are un rol hotărîtor în crearea unei străluciri decorative de neuitat, pictura
este aceea care, desfăşurîndu-se pe întreaga suprafaţă a zidurilor , dă naosului şi absidei
altarului un veşmînt de somptuoasă policromie, în care tonalităţile calde - roşul
sau galbenul portocaliu - îşi împletesc efectul cu acel al aurului folosit în mare
m'!isură.
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Cu pictura mănăstirii Dragomirna asistăm, ca şi în cazul arhitecturii, la o nouă
orientare în arta moldovenească, înnoire ce se manifestă atît în alegerea cît şi în interpretarea temelor ce constituie programul său iconografic, ansamblul pictural al ctitoriei lui Crimca devenind un exemplar tipic pentru noua orientare stilistică , vădită
la începutul veacului al XVII-lea.
Noua pictură nu îmbracă o formă c u totul ruptă de trecut. Sub influenţa icoanelor
şi a miniaturilor de manuscrise, precum şi a legăturilor mai strînse cu arta muntenească,
încă de la sfîrşitul secolului precedent, la Suceviţa Movileştilor, îşi făcuseră loc tendinţe
iconografice şi stilistice ce se vor întîlni şi în frescele de la Dragomirna. Zugravii secolului al XVI-lea cultivaseră vreme de mai multe decenii o pictură narativă în decorarea
pridvoarelor şi a faţadelor împodobite cu cicluri de vieţi de sfinţi şi chiar într-o friză cu
o tematică strict teologică, cum este aceea a ilustrării Patimilor, îşi găsiseră locul evidente
tendinţe de acest fel. În climatul artistic de la Dragomirna, ctitorul-artist atrăsese
desigur un număr important de zugravi moldoveni. Ambianţa de aici favorabilă dezvoltării tuturor genurilor artistice, colaborarea dintre miniaturişti şi zugravi , a dus la crearea
în incinta Dragomirnei a unor picturi ce se remarcă printr-o viziune proprie şi unitară
izvorîtă dintr-o împletire a tradiţiei cu cîştigurile noilor tendinţe. Numele de curînd
citite în altar, ale pictorilor ce au executat frescele bisericii: popa Crăciun, Mătieş, popa
Ignat şi Gligorie sînt ale unor moldoveni formaţi probabil în şcoala de zugravi din
mănăstire.

Repartizată în registre suprapuse, cuprinzînd figuri de sfinţi şi numeroase scene,
de relativ mici proporţii, ce amintesc de dimensiunile icoanelor, pictura se caracterizează
printr-o mulţime de personaje ce se mişcă în atitudini variate pe fundaluri bogate de
arhitectură. În succesiunea iconografică a scenelor ce ilustrează ciclul Patimilor Sărutul lui
naraţiunea

Iuda, Punerea pe cruce, Isus

răstignit,

Coborîrea de pe cruce , Plîngerea -

se înlănţuie ca într-o povestire curgătoare. Elementele de folclor şi cele
locale introduse în fundaluri de arhitectură , costume, cavalcade şi grupuri de muzicanţi, imprimă picturii murale o notă de contemporaneitate şi pitoresc pe care o vom
reîntîlni şi în ilustraţia de carte a vremii. Deşi cu mai multă libertate în aplicarea ordinei
succesive a scenelor, pictura naosului păstrează în linii generale obişnuita dispoziţie
iconografică, din care se remarcă prin noutatea realizării sale, scena din conca absidei
de sud, operă atît de apropiată ca viziune de scena lnălţării de la Suceviţa.

9. Împ:'.'i rt5ş irea apostolilo r -

brod eri e
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Interferenţa cu iconografia picturii Ţării Româneşti se poate urmări mai bine în
decoraţia altarului unde se găseşte reprezentată, ca şi în cel mai vechi ansamblu zugrăvit,
al bisericii sfîntului Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, scena Cortului mărturisirii,
în care personaje cu valoare simbolică, somptuos înveşmîntate se mişcă în cortegii într-o
orc.line solemnă, plină de măreţie.
Un suflu al noului curent din arta moldovenească străbate şi canonul iconografic

prin înlocuirea temelor tradiţionale, ca şi la Suceviţa în cazul Înălţării din conca absidei
altarului pictată în locul reprezentării Fecioarei pe tron, cu altele noi a căror tratare,
de altfel, este mult apropiată de arta miniaturiştilor ce activau la Dragomirna. Totodată
în compoziţia amplă, cu multe personaje în mişcare, a Înălţării, zugravii de la Dragomirna au părăsit fondul rezultat din amplificarea decorului vegetal al picturii practicat
la Suceviţa, introducînd, cu vădită predilecţie , peisaje arhitecturale bogate, de un accentuat caracter medieval, ce imprimă acestei picturi o notă de originalitate în deosebita
ei reuşită plastică . Dacă pictura veacurilor anterioare se menţinuse pe linia unui echilibru
remarcabil între conţinut şi formă, putem spune că şi prin pictura Dragomirnei arta
moldovenească intra pe un nou făgaş , în care echilibrul era depăşit în sensul unei
exuberanţe a formelor, aptă a constitui un limbaj pentru noua tendinţă narativă percep- .
tibilă în zugrăvelile vremii. exuberanţă proprie şi spiritului, aproape barocizat, al arhitecturii moldoveneşti din veacul al XVII-iea.
Ascuţirea contradicţiilor interne şi nesiguranţa creată de desele războaie şi atacuri au
făcut ca Moldova veacului al XVII-iea să se caracterizeze printr-o tendinţă accentuată
de fortificare a mănăstirilor, stăpînitoare de mari averi şi în pericol de a cădea pradă
jafurilor armatelor poloneze, căzăceşti sau tătăreşti. Necesitatea retragerii mănăstirilor
îndărătul unor puternice ziduri care să facă faţă cu- succes eventualelor asedii, a dat
un aspect specific unor monumente ca Suceviţa, Secul, Drago mirna, adevărate cetăţi

10. Tetraevangheliarul slavon din 1609

11. Psaltirea din

1616 -

miniatură

Compoziţia Liturghiei îngereşti de pe cilindrul turlei, creată sub influenţa iconogr~fiei
munteneşti, îşi menţine eleganţa rămînînd pe linia picturii monumentale a epocilor
anterioare.

feudale de apărare. În general însă, m ă năstirile semiîntărite, răspîndite pe întinsul
Moldovei au suferit în veacurile ce au urmat însemnate prefaceri, atît la zidurile înconjurătoare cît ş i la clădirile din interiorul acestora, Dragomirna fiind printre puţinele
ce şi-au păstrat aproape în întregime vechea înfăţişare.
Răspunzînd a cestor primejdii, care au fost cunoscute de către obştea călugărească,
« Miron Barnovschi Movilă Voievod domn al Ţării Moldovei a făcut îngrăditura de
zid în jurul sfintei mănăstiri Dragomirna » după cum ne înştiinţează pisania cu stema
Moldovei , prinsă în peretele turnului clopotniţă. Acest lucru se întîmpla în anul 1627,

22
https://biblioteca-digitala.ro

cînd a fost înălţată o puternică pînză de ziduri ritmată de contraforţi şi întărite de turnuri,
ziduri care înconjură şi astăzi impunătoarea ctitorie a lui Crimca. Doar pe laturile de
nord şi de vest zidurile incintei sînt înglobate în zidăria actualelor dependinţe.
Lucrate din piatră brută de carieră, zidurile apar ca nişte impresionanţi pereţi de
stîncă ridicaţi pînă la unsprezece metri înălţime, fiind întări\i din loc în loc cu puternici
contraforţi şi mărginiţi la partea superioară de şirul îngust al meterezelor. Spre cur~ea
mănăstirii, zidurile sînt prevăzute cu picioare legate prin arcade, ce au rolul de a susţme
un drum de strajă. Turnurile care accentuează impresia de masivitate a incintei se
deosebesc prin înălţime şi dimensiuni, cel de vest care poartă numele de « Turnul
Barnovschi » şi mai cu seamă turnul clopotniţă, fiind mai monumental. La parter fiecare
turn are uşi de acces direct în curte, unele dintre ele împodobite cu chenare de piatr.ă
purtînd un decor vegetal, frunza de stejar, cu specific deosebit, local.
Turnul clopotniţă de la intrare, prezentînd interes artistic prin sobra decora\ie pe
care a primit-o, este elementul cel mai impunător al întregii incinte; el adăposteşte
la primul etaj un mic paraclis avînd deasupra o cameră a clopotelor asemănătoare unui
foişor, cu largi arcade deschise pe fiecare latură. La partea inferioară turn~l este stră
bătut de un gang cu o boltire de aspect gotic, subliniată de nervuri împodobite cu ornamente vegetale ce se regăsesc pe bolţarii arcadelor gangului, conturate cu eleganţă pe
faţada turnului.
Motivele care împodobesc aceşti bolţari sînt mai ales de inspiraţie florală, mult
stilizate nici unul identic cu cel de alături. Prin schematismul cu care sînt executate
şi prin 'tehnica întrebuinţată, un relief puţin înalt, aceste ornamer:te ~e. duc cu gîndu!
la crestăturile în lemn din arta noastră populară, ceea ce sugereaza ongmea autohtona
a unora dintre meşterii pietrari ce au trudit la înfrumuseţarea zidurilor de incintă ale
lui Barnovschi voievod.
Dar piesa cea mai frumoasă printre podoabele sculptate ale. turnului clopotniţă:
este stema moldovenească de un tip heraldic dezvoltat pe care ii putem urman mea
din vremea lui Ştefan cel Mare aşa cum apare săpat pe monumente de arhitectură,
modelat pe discuri de ceramică sau pe sigilii. Prin maniera în care este executată această
stemă aminteşte de o serie întreagă de reprnentări similare din veacul al XVI-iea (Suceava,
Slatina etc.). Inscripţia ei, cu caractere frumos săpate, se desfăşoară pe conturul celor
patru arcuri de cerc aşezate cruciform, ce încadrează simbolul heraldic. Cu gîtul lung,
purtînd între coarne steaua cu şase raze, bourul este st~ăjuit la dreapta şi la stîng~ d.e
o figură văzută din faţă şi înconjurată de raze, reprezentmd soarele ş1 de un profil 1eş1t
dintr-o semilună, simbolizînd astrul nopţii. Lujt:re şi flori de crini stilizate, stele,

cruci, împletituri, alcătuiesc restul
decorului acestei steme de o remarca bilă compoziţie.
Alături de turn, în partea dreaptă
a intrării, se află una dintre încă 
perile cele mai interesante ale ansamblului mănăstiresc, trapeza, o
sală mare cu bolţi ogivale, elegant
trasate, susţinute în mijlocul încăperii
de un stîlp octogonal. Tratate în spi ritul goticului tîrziu, de o mare puritate şi executate cu o deosebită şti
inţă constructivă, bolţile au traseul
subliniat de nervuri care, pornite toate
de la capitelul stîlpului octogonal central, se desfăşoară ca un evantai de
piatră , înălţîndu-se către cheile bolţi
lor pentru a coborî apoi pe consolele
aflate în colţuri şi pe mijlocul pereţi
lor. Prin proporţiile şi liniile sale ele gante şi zvelte, prin echilibrul repartiţiei ornamenticii sculptate,
toate
izvorîte din aceeaşi viziune în care
fusese concepută însăşi biserica lui
Crimca, trapeza constituie una dintre
realizările artistice de frunte ale
complexului
de
la Dragomirna.
Tradiţia acestor remarcabile încă
peri monastice se va perpetua în
arhitectura
moldovenească
din
secolul al XVII-iea la cunoscutele

12 . Crucea
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fe reca tă

şi

sculptnt:l

din

162 . J.

« Săli gotice » de la
Trei Ierarhi şi Cetă
ţuia.

Corpul chiliilor, for.
mat din parter şi un
etaj, aflat pe latura
de nord şi cea de vest
a incintei; fiind supus
prefacerilor numeroase
din perioada stăpînirii
austriece a suferit sensibile transformări. În
momentul de faţă el
nu mai
prezintă un
interes artistic.
Numeroasele odoare
de preţ, argintărie de
cult, manuscrise, broderii şi icoane demne de
a ilustra vizitatorului
viaţa artistică desfăşu
rată în cadrul mănăsti·

rii, sînt puse în valoare
în cadrul colecţiei de
obiecte cu însemnătate
istorică şi artistică de
curînd organizată în
cîteva încăperi.

13 .

Ferecă tura

din 1557

evangheliarului

Din perioada anterioară construcţiei Dragomirnei sînt unele piese dintre care se
disting, prin valoarea lor, cele două acoperăminte de vase liturgice dăruite mănăstirii
Voroneţ de mitropolitul Grigorie Roşca în 1559, evangheliarul ferecat în 1557 şi crucea
de lemn de abanos cu admirabile sculpturi în lemn, ferecată în 1542, ambele provenind
tot din biserica mănăstirii Voroneţ. Însă zestrea cea mai de preţ şi mai bogată a muzeului
o constituie manuscrisele ieşite din şcolile de caligrafi şi miniaturişti de la Dragomirna
şi Suceava, datînd din vremea construirii bisericii şi strîns legate din punct de vedere
stilistic de picturile murale ce împodobesc biserica mănăstirii.
Treptat, încă în cursul vieţii lui Crimca, ctitoria lui devenise un însemnat centru cultural. Cărţile bisericeşti dăruite mănăstirii de mitropolit, împodobite cu miniaturi măies
trit lucrate, unele de însăşi mîna sa, indică în persoana lui Crimca un autentic artist
creator al unei şcoli de caligrafi miniaturişti şi poate chiar zugravi în cuprinsul mănăstirii.
Anastasie Crimca s-a dovedit şi în acest gen un inovator şi un talentat ilustrator
de cărţi. Miniaturile sale şi ale artiştilor formaţi la şcoala de la Dragomirna sînt tratate
într-un stil decorativ cu un pronunţat caracter grafic vădit atît în linia contururilor
cît şi sistemul folosit de a reda umbrele şi drapajele prin linii paralele dispuse în diferite
sensuri. Paginile decorate ilustrează o tematică mult lărgită faţă de cea a manuscriselor
moldoveneşti anterioare cu compoziţii ce se caracterizează prin accentuatul lor aspect
laic. Ca şi în pictură întîlnim în miniaturi scene de luptă şi scene cu muzicanţi, compoziţii
cu grupuri de personaje profilate pe fundaluri de peisaj stilizate sau de arhitectură între
care se desprind siluete de biserici moldoveneşti. Majusculele şi frontispiciile lucrate
din împletituri asociate cu o bogată şi luxuriantă decoraţie florală, executată în acuarelă
în tonuri vii de roşu, albastru, verde şi înconjurînd chenarele, formînd viniete şi intercalîndu-se bogat în text, întregesc unitatea stilistică a miniaturilor. Tetraevangheliarele
slavone din 1609, Liturghierul din 1610, Tetraevangheliarul cu portretele mitropolitului
Anastasie Crimca din 1614, Liturghierul şi Psaltirea. din· 1616 sînt realizări artistice pline de
inventivitate şi fantezie, de bogăţie cromatică în care domină, ca şi în pictura murală,
roşul portocaliu, vişiniul, verdele, albastrul şi aurul.
Tezaurul artistic de la Dragomirna pune în lumină şi alte ramuri de activitate artistică
cultivate în cadrul mănăstirii, cum ar fi broderia şi arta prelucrării metalelor preţioase.
Cele cîteva piese brodate dăruite de Crimca mănăstirii, epitafurile din 1612 şi 1613, se
remarcă prin măiestria execuţiei cu fir de aur şi argint pe fondurile de calde tonalităţi
ale catifelelor de culoare vişinie şi verde. În evoluţia broderiei moldoveneşti, alături
de broderiile Movileştilor de la Suceviţa, cele de la Dragomirna marchează trecerea
spre compoziţii de o mai mare complexitate.
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Ferecăturile somptuoase semnate de argintarul Grigorie Moisiu, primul meşter
moldovean care aidoma confraţilor de meserie din centrele meşteşugăreşti transilvănene,
îşi imprimă marca şi numele pe obiectele făurite de mîna sa, se impun atît prin noutatea compoziţiei şi a repertoriului ornamenticei, cît şi prin desăvîrşita stăpînire a
tainelor tehnicii prelucrării metalelor. O frumoasă piesă de argintărie şi de sculptură
în lemn totodată este şi crucea de lemn ferecată dăruită de Anastasie Crimca în 1624
ctitoriei sale.
Îmbinînd cu măsură şi originalitate trăsăturile tradiţionale ale trecutului artistic,
asimilînd şi influenţele venite din alte zone, integrîndu-se deplin viziunii artistice proprii
meşterilor locali, artiştii de la Dragomirna au realizat în domeniul artelor decorative,
opere ce poartă pecetea spiritului creator al poporului nostru.

Î11 text:
Aci se Încheie drumul, început cu cîteva ceasuri mai devreme spre a străbate trecutul
şi prezentul Dragomirnei.
Înconjurat de zidurile severe ale incintei lui Barnovschi, vizitatorul care a părăsit
cu o clipă înainte miniaturile, odoarele şi veşmintele cu migală lucrate din aur, argint
şi mătase, cuprinde o ultimă dată cu privirea biserica ce-şi ridică zidurile spre înălţimi
cu mîndria aproape trufaşă, cu avîntul, cutezanţa şi bogăţia ce fuseseră semnele vremii
dintîi a Dragomirnei. Şi în timp ce paşii îl vor purta prin gangul de sub turnul clopotniţei şi mai apoi pe drumul ce-l depărtează de mănăstire, gîndul lui va merge către toţi
cei care şi-au dat aci, la Dragomirna, dovada şi măsura talentului lor. Strănepoţii acestor
meşteri trăiesc şi astăzi în satele de pe plaiurile sucevene. Măiestria lor întru preschimbarea fiecărui lucru în artă, fie că e vorba de piatră, lemn sau lut, e aceeaşi cu cea din
vechime şi ei sînt cei care unesc aevea veacurile cu o altă mîndrie, cu un alt avînt, o
altă bogăţie şi cutezanţă, aici în preajma zidurilor înălţate prin truda strămoşilor. În
această nouă mîndrie a lor, Dragomirna lui Crimca îşi are locul de cinste, ca o mărturie
a trecutului şi ca semn al nepieritoarei iubiri pentru frumos.
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