EPITAFUL DIN
COLECŢIA MUZEULUI BRAN
Corina NICOLESCU , Titus

HAŞDEU

Vechiu l castel al Branului , care cu cinci secole în urmă străjuia Yama dintre Transilvania şi
Tara Românească , este astăzi un loc de atracţie pentru viz itatorii români şi slr[1ini, [iind tran sfo rmat
Jn muzeu. Heccnt, ::vruzcul Branului şi-a sporit colecţ i a cu o pre\ioasă broderie. un epilaf din secolul
al XVI-i ea 1 . Lucrarea. remarcabilă sub raport artistic şi unică prinlr-o sc ri e ele particulari Lăţi iconografice. nelnlllnite în alLe brodeJii din ţara noastră. merită un interes dcosebiL. Trebui• sub linial faplul
că ln Transilvania, cu excepţia cîtorva brod erii de tradiţie bizantimi mai recente (sec. X\'11 l - X lX)
din Banat, nu mai c uno aştem astfel de obiecte. De aceea epitaful de la Bran se lnscrie, prin vechimea
şi importanţa lui , ca unicat in patrimoniul artistic al Transilvaniei.
Epitaful de la Bran , cu lungimea de 16-1 cm şi l ă~ imea ele 103 cm, este încadrat de o margine
ca fenie din sali n, adăugată recent. pc care este cusută o inscripţie litur gică în limba rusă 2 • Aşa cum
se prezintă az i, lucrarea poarlă sem nele ev idente al e unor intervenţii neîndcminaticc , făculc ln secolu l
trccul, cinel i s-a adăugat inscripţia ami ntită brodală la maşină. Compozi\ia cc nlra l ă :-cpr eze ntncl
Pllngerea lui Cristos, simbolurile evang h el iştilor ş i scenele marginale au fost decupate clin foriclul originar
de mătase a lba stră ş i ap licate ullcr.i or pc o tafla ele cu lo are zmeurie, devenită gă l buie pr in cleco lora1·e.
Toate părple compo nen te ale vechii broderii a u fost tivite cu un fir ele bumbac răs ucit ca o sfoară
care Ic întăreşte marginile, ln care s-a făcut prinderea lor pc noul fond ele tafta. Suportul originar al epilafului era din pînză el e cînepă \.es ută în două i\e; el a fo sL dublat pe s uprafeţe mari cu o ptnză groasă
aJbă, ~esută în patru iţe . ln citeva Jocuri , porţiuni l e care Jip cau clin vechiul fond alba lru au fost corn 1 Brorleria a fost. clescorJerită ln podul casei moştenitorilor
rle Muzeul di ri Bran ln anul 1970, fiind inveutarlat!L sub nr. 1152.
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pietate cu puncte piişite, din mătase. Aceslc rcpara\ii sini clar vizibile în rondul inscrip\il'i slave, care
indică Uliul SCl'lll' i, ca şi în parll•a de jos a epitafu lui . unde t•slc reprezentată ln11ierea.
:lfoclul acesta de restaurart· a wchilor broderii a fosl aplical la noi în \ară şi aiurea, mai ales
la ;rirşitul seco lului al X\' 111 -lca ~i în cl'l următor. Epila[clc şi aerclt• de marc valoare arlislică ele
la 0:ca111\, l'utna, :lfoldovi\a de. poarlu semne le acestui procedeu de restaurare , desprL' care ne-alll
ocupal lntr-un articol consacrat l'pitafu lui cl:iruil de egumenul Silvan mănăstirii :\cam\ in anul 1 137 3 .
în aceslt• cazuri, ca ~i la epitaful de la Bran, prin în locuirea fondului originar cu o tafla ck altă culoare
s-a modificat gama cromalirii a brorl rici. făni su se allcrezt• !n;ă desenul, co111pozi\ia, realizarea arlislică a figurior şi a draperiilor. De aceea, făcincl abstrac(it• de aceste inlervcn\ii mt•n\io1rntc mai ~us,
epitaful de la Bran Sl' înscrie, prin vechimea , valoart•a artistică şi parlicularit:i\ilc· sak iconografice,
printn· l.Jrodcriilc ele marc SL·nrnifica\ic şi frurnusc\e păstrate în \ara noastră.
I'c fondul ele 111ălase albastră ele nuan\a leviin\icăi. aminlind Yălurilr l iturgi cl' ele la Hăd:'lu\i ş i
\'oroneţ, este l.Jroclată scena Punerea ln mormlnl , lnso\iUi ele inscrip\ia s la\•ti 110Ao>Km:":• n rpc& 'h rA" wroic'X;;
decupată şi cusută direct deasupra pil'lrei pe care zace ln1pul lui Jsus. f,l'spcclca, clenurnită „piatra
ungerii " sau „ piatra roşie clin Efes ", esle lucrată în fir arginliu şi încadrată de o maq.(inc cusută cu aur,
terminală la partea inferioară cu un ornament în miniaturi şi broderii. Acelaşi motiv apare pc scaunu l
\faril'i, care, uşor aplecată peste chipul lui Isus, îi mingii<• cu duioşie păi ul. l:a poa1 tă 111anlir vcrdl'
şi maforion roşu-vişiniu, pe5lc o năframă albastră ele cer, care-i încadrează fruntea . Ioan t':vanghelistul
cu mîinilc înfăşurate în manlic. în se111n tic respect. uşor ap lecat, \inc picioan·l1• lui Jslls. l)c o parte ~i
clL' aHa cite un arhanghel ·111 picioare , !nveşmintat !n stihar şi loros imperial, poartă în minii cite o
ripidă pc care l' le cusul cuvînlu l grecesc „o:yµw~ " . Stiharele Jngeri lor, lucrate cu fii• argintiu, slnt conturate cu mătase vişi ni e; părul. cusut cu \11ăta c carenic închis. este modelat asemenea chipuri lor de
tradiţie hclcnislică, pe care Ic lnlilnim în pic\ura murală ş i în brodrriilc C'll mull mai vechi. ln colţurile
elmpu lui centra l sinl simbo lurik rvanghelişlilor, rcspeclincl ordinea obişnuită, dar fiiră inscrip\ia în
3 ..._~orina

NlcolfosC11, E'pitalul lui Silrrm si inurudurile bro<lniei 111oldount. f ti, în \'Olumul de comunicări a.I celei de
1068. llucurestl. n . 155 105. fig. l - o.
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CII-a Sesiuni stllnllflre a muzeelor, feb.
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limba greacă sa u s lavon ă care în alle cpitafe reproduce aclarna\.ia lilur g ic ă sau numele evang h elişli lor.
Sus, in tinga, este vullurul, iar jos, Icu l ; în dreapta, îngerul ş i boul. La mijlocul laturii sup rioare a fost
cusută scena Adormirii Jlaicii Domnului. Compozi\ia bogată, în care in afară ele grupul apostolilor apar
în primul plan doi !ngc ri. iar în spatele lor cite două femei, se clclaşează pc un fundal ele monumente ori •nta le. Draperia calafalcului şi maforionul )forici sint cu ute cu mătase zmeurie. Jsus. în picioare,
purtînd un prunc înfăşat, simbo l a l su fl elului maicii sale, este înconjurat de lumin a nccreal:'i, în forma
unei manclork ele cu loare a lba sl ră . lntrea ga compoziţie, prin amp loarea concep\.iei, proporţia si lu etelor
elegant drapate, cu capelele mici, ami ntcşlc piclurik murale din seco lul al Xl\'-lca, din crlJia sau de
la Bi crica domnea că din Curtea de Argeş.
Două medalioane r prezenlînd personaje încoronate, din gura cărora se desfac fa cicole de raze
arginlii şi aurii, incadrcază aceaslă scenă. Ele slnt personificări ale soarelui şi lunii, care nu lip csc,
ln sce na Râslignirii şi a Punerii ln mormlnl, clin piclurile murale, icoanele şi broderiile moldoveneşti.
Doi îngeri, cu mlinilc acopcr ilc cu sti hare a lb ast re, vin în sbor spre cîmpul pc care si nl pre ăratc
la înlimplare stele decupate. Simetric faţă ele scena Adormirii, a fost cusulă !n partea de jos a epitafului cena fnvierii, reprczcnlală in forma foarte veche bizantină, a femeilor mironosiţe venind la mormîntul lui Isus. l'n înger cslc a,ezal la căpăliiul sarcofagului gol, in care se mai vede giulgiul; cu un
gest discret al capului şi al miinii rl arată celor lrei mironosiţe morm!nlul. Sub pialra pc care zace
lrupul lui Jsus, s-au cusul fără nici o ordine fragmente de motive florale care au compus la origine
un chrnar •.
Aşa cum se prezintă lu crarea azi, cerceta rea ci sub raportul iconografici. al realizării tehnice şi
al concepţiei artistice ne oferă suficiente el cmcnlc d dalare. Există unrle indicii pcnlru încadrarea ace tei
broderii în şcoa l a ele broderie rusă sau într-un atelier influenţat de arta rus:i.
• Analiza frn~rnentelor epitafului. decupate cu prilejul repamtlel din secolul trecut. fn momentul unei dcrnontllrl pentru
o viitoare restaurare $Liintlfio1, nr putea oferi unele detalii lămuritoare cu Privire lt\ existenta unei lnscrloW flt.urglce marginale
a unul numl\r mai mare (ie sret1e, ln afarll. de cele doua. descrise mal sus.
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tudicrca a circa cincizeci de epitafc ş i acre, începind cu epitaful ele la Cozia (1396), de caracter
monumcnlal , plnă la cele clin a doua jum ă latc a secolLtlui al XVIII- iea, de concepţie piclurală , puternic
inf lu e nţate ele barocul vienez sau rnsesc, ne-a dat prilejul de a urmări evoluţia compoziţiei Pllngerii
timp ele citcva secole. Comparat cu cpitafclc cxist.cnlc în ~ara noa s tră şi raportat la exempl ele păstrate
în arta bizantină, balcanică şi rusă, epitafu l de la Bran se situează ca tip icono grafic între cele mai
vechi, din ccolul al X[V-lca (Cozia şi Chi lanclar).
Prezenţa j\[arici şi a evanghelistului Ioan dă se ns i toric subiectului originar de con~inut liturgic,
iln trinci .Jerl{a lui Isus. ln epitaful de la Chilanclar 5 , care d a l ează cam clin aceeaşi vreme cu cel
de la Cozia, clcmcnlelc de ordin istoric ş i-au fă c ut Joc încă ş i mai larg în cadrul compoziţiei. l\Iar ia
eslc insoţilă de femeile mironosiţe. iar crucea aminlind ră tignirea domină funda lul scenei. ln col~urile
ep ila[ului apar eva n g h e liştii purllnd în miini cite o carle d esc hi să. ln Moldova, pc cpilaful dăruit de
egumenul Silvan in J.J.37 măn ăs lirii Neamţ. Maria ;\fagclalena es l e pr ezc nlă în locul evanghelistului
Joan . Broderia de la Bran c te le gată de accsl vechi tip iconografic, ·araclerislic seco lului al XIV-iea,
ci nci se produ ce conlaminarea t emei de conlinut lilurgic ele pc aer cu Pllngerea sa u lnryropa rea lui I sus
de pc epilaf. Prezenţa Mariei, a cvanghc lislului Ioan sa u a mil'Onosilelor ş i a îngerilor a mint ştc un
episod de ordin islori c, acela al răst ignirii şi în grop'1rii. raportlndu -sc la pasaje din Orthros ş i clin Prohod;
part ici parca arhanghelil or purllnd ripide se l eagă de imnul cinlat Ja Văl1odul cel Marc a. oar Ic ş i luna,
motive simbolice s lrăvc c hi transmise arLci creştine, care apar sub forma unor p e r so nificări ca pc epitafel ruse ş ti 7 , se re găsesc de asemenea în arLa noa s lră , m a i a les clin l\folclova. Existqnţa acestor motive
' G. Millet, Broderies relipieuses tle stule byzanti11. Paris, 10!7. p. 102 - 10~. pi. LXXXVI. l'ste vorba de epitaful
semnat ele .,Mina vdcdtosutui Svropulos"', la Millet, nilaud~r 2.
8 I. D. Stef:\nescu, A11tels. tissus et broclerie• lit11r~iques, .,Analecta",
1944. v. 16 - 17.
' A. IT. CA 11p11n. l(peoue pyccnoe iuumue. Jl<oscova, 1063, epitaful de ln butyn. sec. X\', p. 38; epitnful de la
Novgorod (14521, p. 30; epitaful rte lti Sf. '.Cralta-Ser~hiev (1561), pi. 6 o lor: epitaful d e la m\11~•tire3 Hf. 'birl l \'elozerschi (1565) ,
p. 83.La mănăstirea Dragomirna se g1\seste un epitaf rusesc folrte <>nropiat de ultimele liou~. oare clateaz11. rlin 1598. apart.fnlnd
tot şcolii moscovite, vezi J. D. Stefăuescu, A11tels ... , p. 21, i>I . 53, 56.
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astrale este explicată printr-o serie de pa aje din Prohod, în care lsus este comparat cu soarele asl'in~iud,
care renaşte şi mai trălucitor a doua zi, sau cu soarele dreptăţii, coborind la moarte p ntru a reînvia.
Tot în Prohod se menţionează faptul că soarele „i luna pălesc, se întunecă şi se !nveşmintează în negru
la moartea Iui Isus 8 •
Cu totul particular acestui epitaf, în raport cu celelalte lucrări de acelaşi gen păstrate !n ţara
noastră, este prezenţa scenelor marginale, reprezentlnd Adormirea Maicii Domnului şi !rwierea. Trebuie
să subliniem faptul că astfel de compoziţii sint proprii aerelor, acelor broderii avlnd conţinut strict
liturgic, purtate în procesiunea darurilor de oficianţi, la Văhodul cel J\Iare. Tema principală ilustrează
ideea jertfei, fiind legată de anaforaua liturgică. Exemple de acest gen sint raTc în arta bizantină 9 •
Încadrarea unei compozi~ii centrale cu scene marginale este mai frecvent !ntîlnită în vălurile
de tîmplă şi cpilafele ruseşti io. Cazuri izolate apar în broderia slrbească 11 şi la noi, pc vălul dăruit ele
Alexandru Lăpuşneanu mănăstirii Slatina (1560). In cazul epitafului ele la Bran, cele două cene par
să fi făcut parte dintr-un ansamblu, ilustrincl praznicele, ln care !nvierea îşi găsca locul potrivit în
ciclul vieţii şi patimilor lui Isus iar .Adormirea Mariei încheia ordinea marilor sărbători clupă calendarul
bîsericesc.
Sub raporlul tehnicii, broderia era făcută pc un suport de cincpă peste care s-a aşternut mătasea
subţire şi puţin rezistentă a fondului. Modelarea draperiilor, a aureolelor şi arhitccturilor este realizată
dintr-o rc\ea ele fire groase ele bumbac, regulat dispuse, peste care s-a brodat un fir metalic de argint
curat au argint aurit, răsucit pe un miez de borangic galben sau alb.
Capetele personajelor şi nudul lui Isus sînt lucrate cu mătase fildeşie, direct pe fond, cu punct
in spic, de o fin le remarcabilă , amintind broderiile bizantine din secolul al XIV-lca. Cu totul deosebite
ca execuţie şi desen sint capul Mari ei şi cel al lui Isus Cristos. Ovalul fin, cu g!tul lung, nasul alungit,
marcat prin două linii u şo r aTcuilc care se pr lungesc cu conturnl sprlncenelor, ochii subliniaţi prin
linii , gura precis conturată. deosebc c acest mod de a interpreta figurile de cel cunoscut la noi , în broderiile clin Moldova. Chipul l\farici se apropie mai mult d cel de pe epitrahilul de la Tismana. De asemenea, particular ca reprezentare este nudul lui Isus. Picioarele sl nt lungi ş i s ubţiri, rotulele proeminente,
conturate cu cercuri, ace'leaşi cercmi subliniind şi articulaţiile bra~elor.
Elementele ele ordin tehnic, colorilul şi spirilul în care este concepută scena principală , s ituează
această broderi e în secolul al XVI-iea, avincl fără îndoială ca izvor el inspira~ie un epitaf din seco lul
al XIV-iea, aşa cum am arătat tn analiza comparativă făcută mai us . 1n sta diul actual al cercetărilor
este mai dificil să ne pronunţăm asupra atelierului ln care a fosL lucral ă broderia. Existen~a inscrip\iei
slave, indicincl scena, contrar obiceiului păslrat !n Moldova şi Ţara Homâncască de a folosi plnă
tlrziu ln secolul al XVlil-lca cuvintele g receşt i, es lc un inclicin al provenienţei broderiei dintr-un atelier
de limba s lavă , care eliminase chiar şi această formulă tradiponală. :-Vfoclul de a interpreta anatomia
trupului lui Isus, ca şi reprezentarea elementelor astrale, se regăsesc în broderiile ruseşti mai vechi
şi clin aceeaşi vreme 12 • Coloritul viu, ln care apar culorile zmeuriu , i albastrul de cer de o anumită
nuanţ. ă, este ele asemenea obişnuit mai ales la broderiile ruse ş ti ş i la cele clin Moldova secolului al X\' 1-lea.
Draperia, moclcHncl trupurile înalte cu mişcări libere pe care le mulează, desenul figurilor, linia ochilor
şi a nasului si nt mai degrabă proprii broderiilor balcanice şi ele tradiţie grecească, bizanlină.
:\fu!ţuminclu -n c a face cunoscută această nouă broderie, care lmbogă~cşlc cscnpal tezaurul artislic
al ţării noastre. vom căuta intr-un alt cadru să continuăm studierea mai largă a acestei lucrări.
ln această etapă ne mărginim să subliniem in încheiere următoarele două concluzU :
1. Epitaful ele la Bran continuă LradiPa iconografică a broderiilor bizantine ş i sirbeşli clin
secolul al XlY-len, fiind unicul ele acest tip din ~ara noastră.
2. Pc lingă importanţa artistică ş i vechimea prololipului pc care-l urmăreşle, epitaful ele la
Bran cloblnclcştc o S!'nmif icaţic istorică deosebită, încadrat în co nte:xlul cullurii şi artei româneşti
clin Transilvania ln care, pcntrn Tara Birsei, focarul principal a fost secole de-a rînclul biserica sr. Nicolae
clin Schcii Braşovului. Jpolctic s-ar putea considera că broderia provine din mediul tradiţional al acestei
biserici, uncie se mai păstrează un număr imporlant ele manuscrise slave. slavo-române şi româneşti
împreună cu tipăriluri coresicnc, icoane şi alte obiecte ele artă, aduse din Ţara Românească şi :'.foldova
sau realizate in lumea românească a Tării B!rsei.

s }d•m.

p. 17 - 18.

9 Expllcatia clară a deosel)irii dint re aere, vM<trile de !lrocesiune si epitafe este dată in studiu.I citat al lui I. D. $tefă·
nescu si în nrticoiul său roile.~ d"iconostase, lentures cl·u c·iboire ai!rs ou i-oiles de 11rocession• •. Amiiecta'". I. 1943. p. 99 - l!O.
pi. 10 -21 : O. Millet. op. mt., p. 94 - 95, pi. Cl~XX.:X:H, CXG'Vlll. r·c. CCIV. C Ie mai elocvente exemple sint : ~sn ·z isul epitaf
de la R~lonic. p!\strat de Muzeul bizantin din Athena - Idem. Jl. 95. 111. CLXXXl.11. CXCIX, CCTU. CCV - CCXI: aerul dela
Chiiantlar 111.
io A. JI. CB •IPrm. ov. cit.. P. 4 • 51. 59. 67. 83. pi. 9 color. p. 120. Pe nrnrglnea unui epitaf din scoala moscovită.
datind din 1565. slnt di. puse lu medalioane busturile apostolilor si 1>rofetilor. Iar în mijlocul laturii de jos sce.n a .Arlor111irii ])foirii
Do11111ulu i (pi. 91.
u Dobrila StoJanovi6. La broderie <trtistique m gerbie du XIV·e <tu XIX„ siecle. Beograd, 1959, Musee de. Arts deCo·
ratifs. p. 59, Cat. 38. pi. 24. 26, 2 • vlLlul de t!mpl11. al mona!Jiei Agne din secolul al XVI-iea.
" Cele mai asemlLnătoare e11itnfe rusesti aparţin secolului al XV·le<>. provenind din scoala de ln Novgorod. vezi
A. JI. Bl!PUH. op. cit •• p. 31 -32 . 38 - 39.
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