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Acest studiu îşi propune să ia în discuţie xilogravurile meşterului Ghervasie
Monah existente în cărţile tipărite la Bucureşti, fiind stabilite, în măsura posibilităţilor,
sursele de inspiraţie.
Ghervasie Monah a fost unul dintre cei mai însemnaţi gravori în lemn de la
Mănăstirea Neamţul. La început numele său figurează în Octoihul din 1816, pentru care
execută Cadrul foii de titlu, compus din câteva scene, personaje sfinte şi două profiluri
de biserici, probabil Secul şi Neamţul1. Meşterul semnează şi datează gravuri între anii
1817-18442. Dintre cărţile nemţene în care există lucrări de-ale sale menţionăm:
Adunare a cuvintelor pentru ascultare şi Viaţa stareţului Paisie de la Neamţu, 1817
(Cadrul foii de titlu3 - repetat din cartea anterioară, Înălţarea Domnului, datată 18174,
Portretul stareţului Paisie – datat 1817, dar nesemnat5), Noul Testament, 1818 (Cadrul
foii de titlu, Sfântul Petru, Sfântul Iuda, Sfântul Pavel, Sfântul Iacov)6, Evanghelie,
1821 (Ispitirea lui Isus, Schimbarea la Faţă)7 ş. a. După anul 1821, Monahul Ghervasie
semnează şi datează diverse xilogravuri: în 1833 – Soborul Sfinţilor Îngeri, Vindecarea
orbului din naştere8; în 1844 – Sobor Ecumenic9. Harnicul şi talentatul gravor a
executat numeroase alte lucrări, care îi poartă numele sau care îi sunt atribuite10.
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Gheorghe Racoveanu îl consideră pe Ghervasie Monah „un mare gravor” a cărui
„putere de creaţie” nu se află la îndemâna oricui. „Arta lui este dinamică”, iar „desenul
stufos”. El incizează cu „îndrăzneală” placa de lemn, ferindu-se de ceea ce este „inutil”
şi „dulceag”11.
Referindu-se la ilustraţiile care îi reprezintă, separat, pe apostolii Iacov, Iuda,
Petru şi Pavel din Noul Testament tipărit la Mănăstirea Neamţul în 1818, Gh. Oprescu
afirmă că ,,toate sunt figuri splendide, de aspect monumental”12. Acelaşi reputat istoric
de artă elogiază, într-o oarecare măsură, şi alte lucrări gravate de Ghervasie sau atribuite
acestuia13. Alteori, după opinia noastră, aprecierile sale sunt prea critice la adresa lui
Ghervasie, pe care îl consideră: „Xilograf productiv, dar fără prea mari însuşiri (…).
Desenul său este prolix, defectuos, cu ceva vulgar în concepţie şi greoi în felul în care
sunt distribuite umbrele”14.
Din anul 1819 întâlnim xilogravuri semnate de Ghervasie Monah şi în cărţile
tipărite la Bucureşti15.
Apologhia, apărută în 1819, conţine ilustraţia Isus Mare Arhiereu, semnată
Ghervasii Monah16. Dumnezeu-Fiul binecuvântează cu mâna dreaptă în timp ce cu
mâna stângă ţine Evanghelia deschisă. Nimbul Său, alcătuit din raze, este de
provenienţă occidentală. Gravorul Ghervasie a putut beneficia de lucrări similare
realizate anterior în diferite centre tipografice: Blaj (Catavasier, 1777; Ceaslov, 1778,
1786; Psaltire, 1786; Catavasier, 1793; Polustav, 1793; Teologia moralicească, 1796;
Liturghii, 1807; Polustav, 1808 – xilogravură de Petru Papavici)17, Sibiu (Psaltire,
1791; Ceaslov, 1805; Psaltire, 1805; Evanghelie, 1806; Octoih mic, 1808; Ceaslov,
1809 – xilogravură executată foarte probabil de Dimitrie Finta, după aceea de Petru
Papavici)18, Braşov (Ceaslov, 1806), Buda (Polustav, 1807 – gravură în aramă)19.
Chiar dacă xilogravura lui Ghervasie nu se ridică la nivelul artistic al celei a lui
Petru Papavici de la Blaj (care a constituit prototipul ilustraţiilor de la Sibiu, Braşov şi
Buda), totuşi opinia lui Gh. Oprescu, potrivit căreia aceasta ar fi,,slab desenată şi mai
slab gravată”, ni se pare puţin exagerată. Apoi mai spune că: „Numele lui trebuie
pronunţat cu admiraţie, deşi arta lui are de multe ori, ca şi aici, ceva încâlcit şi greoi”20.
La Bucureşti ilustraţia se repetă în: Psaltire scurtă, în română, 1820; Rânduiala
cântării celor 12 psalmi deosebi, Bucureşti, 1820; Athanasie cel Mare, Întrebări şi răspunsuri
theologiceşti, 1821; Ceaslov, în română, 1825; Ceaslov, în slavonă, 1825; Ceaslov, 1827;
Ceaslov, în română, 1828; Athanasie cel Mare, Întrebări şi răspunsuri theologiceşti, 1829;
Acatistiar, 1830 (în ultimele cinci cărţi semnătura autorului este ştearsă).
În Apostolul tipărit în anul 1820, Ghervasii Monah semnează ilustraţia
Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile)21, concepută cu multă îndrăzneală şi într-un mod
aparte. Foarte dinamică, compoziţia se desfăşoară prevalent pe diagonală, care porneşte
de la apostolul culcat la pământ, din partea stângă, şi se termină cu apostolul aflat în
11
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picioare, cu mâna ridicată, din partea dreaptă. Sfântul Duh, sub formă de porumbel, nu
planează sus la mijlocul imaginii, ca de obicei, ci în colţul stâng de sus, de la care
ţâşnesc flăcări oblice de lumină spre personajele sfinte. Nu doar schema compoziţională
provine din arta barocă, ci şi gesturile şi trăirile intense manifestate de Maica Domnului
îngenuncheată şi de apostoli. Ieşirea din cadru a personajului, prăvălit la sol, creând
impresia că acţiunea continuă dincolo de ceea ce este vizibil, este un procedeu modern
utilizat în arta europeană. Faptul că xilogravorii de la Mănăstirea Neamţul, deci şi
Ghervasie Monah, s-au aflat sub incidenţa barocului a fost sesizat şi cu alte prilejuri de
către diverşi cercetători ca Adrian Maniu22, Gh. Oprescu23, Mircea Tomescu24 sau
Cornel Tatai-Baltă25.
După normele iconografice bizantine, Pogorârea Sfântului Duh se desfăşoară
într-un interior în care doisprezece apostoli, aşezaţi pe o bancă semicirculară, o au (sau
nu) la mijloc pe Maica Domnului şezând pe tron (conform Sfintei Scripturi Maica
Domnului nu a fost prezentă la acest eveniment). Deasupra Sfântul Duh, în chip de
porumbel, emană raze de lumină în formă de limbi de foc spre capetele acestora.
Dedesubt, într-o nişă, un bătrân, cu coroană de rege pe cap, ţine în mâini o eşarfă cu
sulurile de pergament care reprezintă simbolic limbile în care au vorbit ucenicii după
Rusalii. Acest bătrân personifică lumea venită să-i asculte pe ucenici, de aceea alăturat
se află inscripţia ,,Cosmos”=Lumea26. Acest tip de compoziţie riguros simetrică o
întâlnim şi în ilustraţiile xilogravate care împodobesc cărţile româneşti vechi, dintre care
le amintim pe cele din: Penticostar, Târgovişte, 1558; Penticostar, Buzău, 1701 –
semnată de Ivan Bakov; Penticostar, Blaj, 1768 – semnată de Petru Papavici;
Penticostar, Bucureşti, 1782 – semnată de Stanciul Tipograf; Penticostar, Sibiu, 1805 –
autor fiind probabil G. F. De notat că Teodosie Monah gravează pentru Evanghelia de la
Mănăstirea Neamţul din 1834 o Pogorâre a Sfântului Duh, datată în 183327. Aici, ca şi
în xilogravura lui Ghervasie Monah, Maica Domnului este redată în genunchi şi cu
mâinile întinse lateral; apostolii, însă, au atitudini evident mai reţinute, sunt dispuşi
simetric în raport cu aceasta. Aşadar, ilustraţia lui Teodosie este mult mai puţin animată.
Cu toate acestea, xilogravura lui Ghervasie a fost folosită ca model. O dovedeşte poziţia
şi înfăţişarea Maicii Domnului şi a unor apostoli.
La Bucureşti ilustraţia se repetă în: Penticostar, 1820; Psaltire, 1820; Psaltire,
rusească, 1830.
În Penticostarul din 1820, Mon(ah) Ghervasie mai semnează, pe lângă
Pogorârea Sfântului Duh, ilustraţia Necredinţa lui Toma28, temă des întâlnită în
Penticostarele româneşti tipărite între secolele XVI-XIX.
„Excesul de umbre” şi „linia nedefinită” determină, după constatarea lui
Gh. Oprescu, ca această xilogravură să ne ofere „o imagine aspră, greoaie, puţin
atrăgătoare”29. Este adevărat că, Necredinţa lui Toma nu reprezintă una din cele mai
reuşite xilogravuri executate de Ghervasie, harnicul şi piosul meşter de la Mănăstirea
Neamţul, ale cărui lucrări decorează, deopotrivă, cărţi tipărite la Bucureşti.
22
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Monahul Ghervasie îşi compune această ilustraţie în consonanţă cu modelele
avute la dispoziţie. Ca atare, preocuparea pentru simetrie, specifică ambianţei bizantinobalcanice şi bizantino-ruse este clară. Situaţi în centrul compoziţiei, cei doi protagonişti,
Isus Hristos şi apostolul Toma, sunt flancaţi de două coloane, de tip baroc, ale unui
baldachin şi de apostoli. Spre deosebire de predecesorii săi, gravorul nostru încearcă
mai mult să diversifice atitudinile şi fizionomiile personajelor biblice: doi dintre
apostoli îngenunchează, fiind cuprinşi de o profundă evlavie. Probabil, pentru a reda cât
mai veridic şi convingător scena, gravorul nemţean a acordat o atenţie excesivă
sugerării volumelor, utilizând haşuri îndreptate în toate direcţiile, ceea ce imprimă un
aspect destul de îmbâcsit imaginii.
La Bucureşti ilustraţia se repetă în: Psaltire, 1820; Psaltire, rusească, 1830.
Impozanta Psaltire din 1820, bogat împodobită cu xilogravuri ca şi
Penticostarul, cuprinde, printre altele, şi ilustraţia Trecerea Mării Roşii semnată,
oarecum disimulat, de Ghervasi(e) M(onah). Această lucrare, cu numeroase personaje
aflate în mişcare, ocupă un loc aparte în arealul graficii româneşti de carte veche. Felul
în care este compusă ne duce inevitabil cu gândul la fresca lui Cosimo Rosselli (ajutat în
executarea portretelor de elevul său Piero di Cosimo) din Capela Sixtină de la Vatican30.
Construită de papa Sixtus al IV-lea, Capela Sixtină a fost pictată între anii 1481-1482 de
o echipă de pictori renumiţi din care au făcut parte: Signorelli, Perugino, Botticelli,
Rosselli şi Ghirlandaio.
Ilustraţia lui Ghervasie Monah, asemenea frescei lui Cosimo Rosselli, prezintă
în primul plan, la dreapta, pe faraonul egiptean înecându-se împreună cu oastea sa în
apele mării, iar la stânga, pe mal, pe Moise, în fruntea evreilor, cu toiagul ridicat,
împingând înapoi valurile. În tot acest timp poporul îi cântă lui Iahve imnul eliberării
(Ieşirea 14, 27, 28; 15, 1). De notat că trecerea prin apele Mării, care „stăteau ca un zid
de-a-dreapta şi de-a stânga lor”, s-a petrecut noaptea, israieliţii fiind călăuziţi de „stâlpul
de foc şi de nor”: primul le lumina calea, iar cel de-al doilea le îngreuna egiptenilor
descinderea. Ghervasie redă, în partea de sus a ilustraţiei sale destul de întunecate,
flăcările, iar sub ele, mai la dreapta, un nor, în timp ce la Rosselli apare o coloană brunroşcată în mijlocul compoziţiei şi un cer plumburiu deasupra egiptenilor. Evident mai
dinamică, xilogravura lui Ghervasie Monah a avut la bază un model de factură barocă,
preluat, probabil, prin filieră polono-ucraineană. Mai menţionăm că o reprezentare
foarte veche a temei, de data aceasta în tehnica mozaicului, se întâlneşte la biserica
Santa Maria Maggiore din Roma (sec. V)31. Simplificată, tema a fost gravată și în cartea
lui Dosoftei, Viața sfinților, Iași, 1862.
La Bucureşti ilustraţia se repetă în: Psaltire, rusească, 1830.
În Rânduiala cântării celor 12 psalmi deosebi din 1820, ilustraţia Maica
Domnului cu Pruncul este semnată Monah Ghervasii. Conform uzanţei occidentale,
Fecioara are coroană pe cap, sceptru şi globul pământesc în mâini. Purtând veşminte
bogate, ea şade maiestuos pe nori, în timp ce Pruncul Isus binecuvântează cu ambele
mâini. Acest mod de redactare particularizează xilogravura în contextul artei grafice
româneşti vechi.
La Bucureşti ilustraţia se repetă în: Acatist, 1823; Ceaslov, în română, 1825;
Ceaslov, în slavonă, 1825; Acatistul Născătoarei, 1828; Ceaslov, în română, 1828;
Acatistiar, 1830; Ceaslov mare, 1830 (în primele două cărţi iscălitura se vede parţial, iar
în celelalte cinci a dispărut cu totul).
30
31
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Frumosul Acatist din 1823 conţine ilustraţia Bunavestire, semnată de
Ghervasie Mon(ah). Aceasta32 este foarte asemănătoare cu aceea realizată de Ioaniţiu
Endrédi în Acatistiariul de la Blaj, din 1763, precum şi cu cea semnată de Petru
Papavici din Acatistier, Blaj, 1774. Compoziţia, predominant pe diagonală, atmosfera
dramatică la care concură şi modul în care sunt trataţi norii, atitudinea temătoare a
Fecioarei Maria şi solemnitatea arhanghelului Gavril evocă ambianţa gravurilor din
Renaşterea germană târzie33.
La Bucureşti, ilustraţia se repetă în: Ceaslov, în română, 1825; Acatistul
Născătoarei, 1828; Acatistiar, 1830; Ceaslov mare, 1830.
***
Cărţile imprimate la Bucureşti conţin pe lângă xilogravuri semnate de Ghervasie
Monah şi altele pe care i le atribuim. Ele mărturisesc aceeaşi evidentă preocupare pentru
compoziţiile dinamice, atât de specifice destoinicului meşter. Acestea sunt: Judecata de
Apoi, cu foarte numeroase personaje, din Viaţa Sfântului Vasilie celui Nou, 1819 (repetată
din Noul Testament, Mănăstirea Neamţul, 1818)34; Frontispiciul cu Naşterea lui Isus
Hristos din Apostol, 1820; Cadrul foii de titlu cu patru scene din viaţa lui David (Samuel
îl unge rege pe David – stânga sus; David îl ucide pe Goliat – dreapta sus; David omoară
leul şi ursul – stânga jos; Natan îl mustră pe David – dreapta jos) şi alte reprezentări din
Penticostar, 182035; Cadrul foii de titlu cu supliciile apostolilor şi cu reprezentări ale
sfinţilor din spaţiul românesc: Ioan de la Suceava, Paraschiva de la Iaşi, Grigorie
Decapolitul, Dimitrie Basarabov şi Filofteia de la Curtea de Argeş, din Psaltire, 1820
(foarte asemănător cu cel din Efrem Syrul, Cuvinte şi învăţături, Mănăstirea Neamţul,
1818-1819-1823, vol. I-III)36şi O imagine a şcolii, din Bucoavnă, 182437.
Aşadar, Ghervasie Monah a avut o meritorie contribuţie atât la înfrumuseţarea
cărţilor de la Mănăstirea Neamţul, cât şi la a celor tipărite în Bucureşti în primele
decenii ale secolului al XIX-lea.
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Pl. I. 1. Ghervasie Monah, Isus Mare Arhiereu, Apologhia, Bucureşti, 1819; 2. Petru Papavici,
Isus Mare Arhiereu, Catavasier, Blaj, 1777; 3. Ghervasie Monah, Pogorârea Sfântului Duh, Apostol,
Bucureşti, 1820; 4. Ghervasie Monah, Necredinţa lui Toma, Penticostar, Bucureşti, 1820
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Pl. II. 1. Ghervasie Monah, Trecerea Mării Roşii, Psaltire, Bucureşti, 1820; 2. Cosimo Rosselli,
Trecerea Mării Roşii, Capela Sixtină, Vatican, 1481-1482
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Pl. III. 1. Ghervasie Monah, Maica Domnului cu Pruncul, Rânduiala cântării celor 12 psalmi
deosebi, Bucureşti, 1820; 2. Ghervasie Monah, Bunavestire, Acatist, Bucureşti, 1823;
3. Ioaniţiu Endrédi, Bunavestire, Acatistiariu, Blaj, 1763
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Xilogravuri semnate de meşterul Ghervasie Monah

Woodcuts in Writings Printed in Bucharest, Signed by
Ghervasie Monah (1819-1830)
Abstract
During the first decades of the 19th century, Ghervasie Monah contributed very
much to decorate not only the books printed in the Monastery of Neamţ, but also those
published at Bucharest. In the books printed at Bucharest, Ghervasie signed the
illustrations: Jesus High Bishop, The Descent of the Holy Spirit, The Incredulity of St
Thomas, The Crossing of the Red Sea, The Virgin and Child, The Annunciation. Among
these images a special position is taken by the very dynamic and imaginative illustration
The Descent of the Holy Spirit (The Pentecost) which was boldly created. The
composition is chiefly accomplished diagonally, the gestures and feelings deriving from
the Baroque art. The interest shown by this master craftsman in scenes full of motion
helps us assign to him further woodcuts existent in the writings of Bucharest, among
which The Last Judgement is highly convincing.
List of Illustrations
Pl. I. 1. Ghervasie Monah, Jesus High Bishop, Apologhia, Bucharest, 1819; 2. Petru
Papavici, Jesus High Bishop, Catavasier, Blaj, 1777; 3. Ghervasie Monah, The Descent
of the Holy Spirit, Apostol, Bucharest, 1820; 4. Ghervasie Monah, The Incredulity of
St Thomas, Penticostar, Bucharest, 1820
Pl. II. 1. Ghervasie Monah, The Crossing of the Red Sea, Psaltire, Bucharest, 1820;
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1823; 3. Ioaniţiu Endrédi, The Annunciation, Acatistiariu, Blaj, 1763
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