Constantin Ion Ciobanu

PROGRAMUL ICONOGRAFIC AL
BISERICII SF. GHEORGHE A MĂNĂSTIRII VORONEŢ.
Biserica actualei mănăstiri Voroneţ din judeţul Suceava, cu hramul Sf. Mare Mucenic
Gheorghie, a fost ridicată, după cum ne mărturiseşte pisania1, în scurta perioadă cuprinsă între
lunile mai şi septembrie a anului 1488. Din punct de vedere arhitectural, ea aparţine primei etape a
stilului clasic moldovenesc. Programele iconografice ale locaşurilor ce ţin de acest stil sunt extrem
de bine adaptate arhitecturii edificiilor, inclusiv sistemului de boltire în care diminuarea diametrului
şi greutăţii turlei se obţine prin introducerea unui rând suplimentar, etajat, de arce diagonale2, –
procedeu constructiv ce duce, în mod inevitabil, la dublarea numărului de pandantivi. Acest sistem
de boltire, numit de către istoricii de artă boltă moldovenească 3, pare să fi fost folosit pentru prima
dată la Pătrăuţi (1487) şi la Milişăuţi (1487)4, fiind ulterior, cu brio, aplicat şi în cazul Voroneţului.
Pictura din spaţiile naosului şi altarului bisericii Sf. Gheorghe ţine de epoca lui Ştefan cel Mare.
După toate probabilităţile, ea a fost executată între luna iulie a anului 1496 şi primăvara următorului
an 1497. Pictura din pridvorul Voroneţului precum şi pictura exterioară a faţadelor sunt realizate în
anul 1547, din iniţiativa mitropolitului Grigore Roşca.
Tematica picturilor murale a bisericii Sf. Gheorghe urmează, dar şi îmbogăţeşte, tradiţiile artei de
sorginte bizantină. Ansamblul frescelor interioare impresionează prin claritatea, rigoarea şi
specificitatea programului iconografic, iar stilul lor – prin forţa de expresie a ductului şi prin
gravitatea gamei cromatice.
Spaţiul turlei bisericii este rezervat imaginii Pantocratorului în calotă5 şi imaginilor ierarhiilor –
serafimilor, arhanghelilor, profeţilor şi apostolilor – pe pereţii interiori ai tamburului6. Pantocratorul
de la Voroneţ prezintă o imagine impunătoare, în care tipologia rigidă bizantină a chipului a fost în
mare parte înviorată de maniera personală de tratare a vestimentaţiei şi a aureolei (ce cuprinde la
colţuri simbolurile evangheliştilor!).
În pandantivii mici de la baza tamburului turlei sunt reprezentaţi cei patru evanghelişti.
Intradosurile arcurilor superioare, ce susţin pandantivii mici, sunt decorate cu figuri din Vechiul şi
din Noul Testament, amplasate a câte trei. Imaginile centrale de pe fiecare intrados sunt zugrăvite
„ Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldoveneşti, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi
acest hram la Mănăstirea Voroneţ, în numele Sfântului şi Slăvitului şi Marelui Mucenic şi purtătorului de biruinţă
Gheorghie în anul 6996 (1488 – C. C.) în luna mai 26, luni, după pogorârea Sfântului Duh, şi s-a săvârşit în acelaşi an,
în luna septembrie,14” – Apud: Monahia Elena Simionovici, Sfânta Mănăstire Voroneţ. O vatră de istorie românească
şi de spiritualitate ortodoxă, Sibiu, 2001. p. 11.
2
A căror naşteri se află deasupra cheilor arcelor mari.
3
Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, B., 1976, p. 63.
4
Biserică distrusă în anii Primului Război Mondial. Vezi: Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic..., p. 204.
5
Chipul Pantocratorului este încadrat de imaginile simbolurilor evangheliştilor: a leului, vulturului, taurului şi
îngerului.
6
Imagini aranjate în patru registre consecutive suprapuse.
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bust şi incluse în medalioane, pe când imaginile laterale sunt zugrăvite în toată statura, de-a lungul
curbei arcului. Astfel, îi avem aici reprezentaţi: la nord-est pe patriarhul Avraam între Isaac şi
Iacob, la sud-est pe Iisus Emanuel între Ioan Botezătorul şi o imagine neidentificată (posibil,
profetul Isaia7), la sud-vest pe Pantocrator între profetul Zaharia şi Gavriil, îngerul Domnului
(Luca, I, 11 – 20), la nord-vest pe Dumnezeu Tatăl figurat ca Cel Vechi de Zile8 între Iisus Emanuel
şi Iisus Pantocrator (cu Evanghelia închisă în mâna stângă). Recent, Constanţa Costea a
demonstrat dependenţa totală a selecţiei figurilor de pe intradosuri de frontispiciile9 manuscriselor
grupului Parisinus Graecus 7410.
Cât priveşte timpanele delimitate de intradosuri şi pandantivii mari, aici putem vedea
următoarele scene: pe timpanul sud-vestic Buna Vestire şi Naşterea Domnului, pe cel sud-estic
Predica Sf. Ioan Botezătorul (Marcu, 1, 7-8) şi Botezului Domnului, pe tot cuprinsul celui nord-estic
două scene din Cartea neamului lui Iisus (Matei, 1, 6; 1, 11), pe cel nord-vestic Ioan Botezătorul
mărturisind pe Iisus (Ioan, 1, 7) şi Harul şi Adevărul (Ioan, 1, 17). Deosebit de interesantă este
imaginea dublă de pe timpanul de nord-est. De fapt, după cum ne demonstrează inscripţiile slavone
– “Iesei a născut pe David regele”11 şi “Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în
Babilon”12 – aici avem reprezentate două subiecte din Genealogia13 lui Hristos. La Voroneţ, aceste
subiecte sunt amplasate astfel, încât în centru apare regele David, în picioare, situat între strămoşi şi
regi ai Iudeii. În partea dreaptă a timpanului poate fi observat şi regele Solomon, aşezat pe tron.
Pandantivii arcelor mari prezintă patru scene din Ciclul Cristologic, după cum urmează:
Întoarcerea din Egipt în pământul lui Israel14 (Matei, 2, 21) la nord-est, Aflarea Botezătorului în
Ion I. Solcanu şi Pr. Costache Buzdugan îl identifică pe acest profet cu Ilie. Vezi: Ion I. Solcanu, Pr. Costache
Buzdugan Biserica Voroneţ, ed. Mănăstirea Neamţ, 1984, p. 16.
8
În perioada bizantină Cel Vechi de Zile era identificat cu Iisus Hristos. Despre acest lucru vorbesc inscripţiile
icoanelor bizantine în care figurează textul „Iisus Hristos Cel Vechi de Zile”. Dar în perioada postbizantină Cel Vechi de
Zile a început să fie în mod greşit confundat cu imaginea Tatălui, adică a Primei Persoane din Sf. Treime. În cazul
imaginii de la Voroneţ este vorba în mod indubitabil de imaginea Tatălui, întrucât se poate citi inscripţia slavonă „Oteţ”
(= „Tatăl”), pictată cu vopsea albă în stânga şi dreapta nimbului.
9
Se au în vedere figurile din medalioanele secundare, ce „însoţesc” imaginile evangheliştilor Matei, Marcu, Luca şi
Ioan din medalioanele principale ale frontispiciilor de la începutul textului fiecărei evanghelii.
10
Constanţa Costea, John, the Persan’s Emperor, RRHA, T. XLV, 2008, p.32. Referitor la manuscrisele acestei serii
vezi monografia: Emil Dragnev, O capodoperă a miniaturii din Moldova medievală. Tetraevanghelul de la
Elizavetgrad şi manuscrisele grupului Parisinus Graecus 74, Chişinău, 2004.
11
Matei 1, 6.
12
Matei 1, 11.
13
Genealogia lui Hristos precede – într-o versiune mai redusă – marele subiect înrudit al Arborelui lui Iesei de pe
faţadele monumentelor primei jumătăţi a secolului XVI, inclusiv de pe faţada de sud a Voroneţului. Tema Genealogiei
lui Iisus Hristos a fost studiată în detaliu de Constanţa Costea. După părerea acestei cercetătoare, frescele din timpanul
de nord-est al Voroneţului, din intradosul arcului triumfal de la Bălineşti şi din timpanele calotei naosului de la Arbore
au ca prototip ilustraţiile corespunzătoare din manuscrisele ciclului Parisinus Graecus 74, protograful cărora a fost
executat în secolul al XI-lea la mănăstirea Studion din Constantinopol. Cercetările codicologice au arătat că la sfârşitul
secolului XV putea circula în Moldova o variantă databilă cu sfârşitul de secol XI a prototipului bizantin sau o copie
miniată a acestuia din anul 1356 (pentru ţarul bulgar Ivan Alexandru) despre care, graţie unei consemnări scrise, se ştie
că a trecut şi prin teritoriul Moldovei medievale. Vezi: Constanţa Costea, Referinţe livreşti în pictura murală
moldovenească de la sfârşitul secolului XV, în Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”, XXIX, Iaşi, 1992, p. 277
– 283, fig. 1 – 4 .
14
Ce cuprinde şi Visul lui Iosif (Matei, 2, 19 – 20).
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deşert de către Iisus (Ioan, 1, 29)15 la nord-vest, Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Luca, 1, 57 – 58) –
în redacţie abreviată16 – la sud-vest, Ioan Botezătorul în temniţă şi Iisus adresându-se poporului:
„Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu, 1, 14 – 15) – la sud-est. În selecţia voroneţiană a
acestor imagini, absolut atipică pentru decorul marilor pandantivi, precum şi în iconografia propriuzisă a scenelor pictate, se resimte o puternică influenţă a ilustraţiei de carte din acea epocă, în mod
special a anluminurilor tetraevangheliarelor din grupul Parisinus Graecus 7417.
Pictura din spaţiul altarului Voroneţului este determinată de tematica liturgică. Sub reprezentarea
tradiţională din concă a Fecioarei Maria cu Iisus pe genunchi, asistată de patru arhangheli, avem o
friză cu imagini de serafimi pictaţi în tonalităţi roşii şi verzi, după care vin scenele din ciclul
euharistic: Cina cea de taină, Împărtăşania apostolilor cu pâine, Împărtăşania apostolilor cu vin şi
Spălarea picioarelor. Între cele două imagini ale Împărtăşaniei, în glaful ferestrei din axa altarului
putem vedea imaginea lui Hristos-Agneţ18 în potir, acoperit cu un aer, şi asistat de doi îngeridiaconi (posibil, de arhanghelii Mihail şi Gavriil?).
Registrul inferior al absidei altarului este ocupat de sfinţii ierarhi – părinţi ai teologiei şi bisericii
creştine. În stânga şi în dreapta glafului ferestrei cu imaginea Agneţului în potir, sunt reprezentaţi
sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur. După aceşti mari ierarhi ai bisericii şi autori de
liturghie, urmează, respectiv – la stânga – sfinţii Grigorie19, Nicolae, Gherman20, Mitrofan, Petru al
Alexandriei; – la dreapta – sfinţii Chiril al Alexandriei, Atanasie cel Mare, Spiridon, Andrei21 şi
Metodie22. Imaginile arhidiaconilor Ştefan – la nord – şi Prohor – la sud – flanchează şi încheie şirul
ierarhilor pictaţi în absida altarului Voroneţului.
În proscomidie23 sunt pictate imaginile Sacrificiul lui Avraam24 şi Iisus Hristos în mormânt,
având alături pe Maica Domnului. Din punct de vedere tematic, cea de a doua din aceste imagini
este strâns legată de imaginea, deja amintită (!), a Sf. Petru al Alexandriei din ciclul ierarhilor. De
fapt avem aici o aluzie directă la Viziunea Sf. Petru al Alexandriei – viziune, reprezentată, de obicei,
în spaţiul proscomidiilor bisericilor ortodoxe.

Ioan, 1, 29, 35 – 49.
Fără episodul refuzului Elisabetei de a-l numi pe Ioan Zaharia (Luca, 1, 59 - 60). Vezi: Constanţa Costea, John the
Persan’s Emperor, p. 32.
17
Constanţa Costea, John, the Persan’s …, p. 31 – 44.
18
Hristos-mielul jertvei, în formă antropomorfă.
19
Probabil, Grigorie de Nazianz, numit Teologul; mai puţin probabil Grigorie din Nyssa.
20
Probabil, patriarhul Gherman de Constantinopol.
21
Probabil, Andrei Criteanul.
22
Probabil, Metodie, episcop al Patarei.
23
Nişa nordică a altarului.
24
Din această imagine nu se mai văd decât doi slujitori şi asinul lui Avraam. Vezi: Maria-Ana Musicescu,
Consideraţii asupra picturii din altarul şi naosul Voroneţului, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare,
B., 1964, p. 380
15
16
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În diaconicon25 avem imaginea bătrânului Simeon cu pruncul Iisus în braţe şi imaginile sfinţilor
Proclu şi Gherman.
Arcul triumfal, ce delimitează spaţiul propriu-zis al naosului de spaţiul absidei altarului, este
decorat cu două rânduri de profeţi: cei din rândul interior (în raport cu conca absidei) ţin atributele
Maicii Domnului (scara lui Iacov, chivotul lui David etc.), cei din rândul exterior, în medalioane,
au filactere în mâini. Imaginile din rândul exterior converg către imaginea Mielului Apocalipsei
situat într-un medalion aflat în centrul arcului. Sub imaginile profeţilor rândului interior se află
imaginile26 sfinţilor anarghiri27 Cosma şi Damian, imagini amplasate, – respectiv – la baza fiecărui
versant al arcului triumfal. Tot la baza arcului triumfal, dar în dreptul rândului exterior de profeţi se
află – la nord – imaginea Pogorârii Sfântului Duh asupra apostolilor („Rusaliile”) şi – la sud –
imaginea Adormirii Maicii Domnului. Toate aceste imagini au ieşire directă spre spaţiul naosului iar
sub ele, în registrul inferior, se află – la nord – chipul Sf. Ioan Botezătorul în pustie şi – la sud – o
scenă din Viaţa Sf. Ilie.
Intradosul bolţii semicirculare vestice a naosului conţine în centru patru scene în următoarea
consecutivitate28: imaginile a doi profeţi, Vizita Mariei la Elisabeta, Întâlnirea lui Ioachim şi Ana la
Poarta de Aur şi imaginile a încă doi profeţi. Aceste patru scene sunt mărginite – la nord şi la sud,
respectiv, – de scenele Iisus în casa lui Simeon şi Filoxenia lui Avraam29.
Spaţiul pereţilor naosului bisericii (în cele două registre superioare) este rezervat ilustrării Vieţii
şi Patimilor lui Hristos. Paul Henry a observat că „Patimile nu sunt reprezentate pe larg, după cum
nu sunt nici Minunile şi nici Praznicele”30. Conform opiniei Mariei-Ana Musicescu, aici este vorba
de o dispunere specifică a subiectelor evanghelice, în care „abrevierea” Ciclului Cristologic trebuie
privită ca o încercare de „esenţializare a naraţiunii”31 şi de „acordare” a unei străluciri sporite
scenelor – din punctul de vedere al zugravilor şi al ordonatorilor picturii murale – mai importante.
Primul grup de imagini ale acestui ciclu ocupă spaţiul concelor absidelor sudice şi nordice ale
naosului. Putem vedea aici Schimbarea la Faţă32, Învierea lui Lazăr33, Duminica Floriilor (Întrarea
în Ierusalim)34 şi Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor35. În acest prim grup de imagini lipsesc
Cina cea de Taină şi Spălarea picioarelor, care, conform derulării evenimentelor descrise în

Nişa sudică a altarului.
Ascunse actualmente de peretele iconostasului.
27
Doctori (medici) fără arginţi.
28
De la sud spre nord.
29
Sau cum i se mai spune a Sf. Treimi Veterotestamentare.
30
Paul Henry, Monumentele din Moldova de Nord. De la origini până la sfârşitul secolului al XVI-lea. Contribuţie la
studiul civilizaţiei moldave, B., 1984, p. 160.
31
M. – A. Musicescu, Naosul Voroneţului, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, B., 1964, p. 387.
32
Jumătatea estică a concei sudice.
33
Jumătatea estică a concei nordice.
34
Jumătatea vestică a concei nordice.
35
Jumătatea vestică a concei sudice.
25
26
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evanghelii, ar trebui să figureze aici. Această absenţă este însă uşor explicabilă, întrucât imaginile
Cinei şi a Spălării picioarelor au fost deja pictate în spaţiul absidei altarului.
Cel de al doilea grup cuprinde partea Ciclului Cristologic în care încep Patimile Mântuitorului.
Primele imagini aici sunt: Petru tăind urechea lui Malhus şi Prinderea lui Iisus36. Ulterior, grupul
este continuat de imaginile Lepădărea lui Petru37, Judecata lui Ponţiu Pilat (Iisus în faţa lui Pilat,
Pilat spălându-se pe mâini)38 şi Batjocorirea lui Hristos39.
Cel mai mare este grupul al treilea de episoade ale Ciclului Cristologic. El cuprinde principalele
scene ale Patimilor Mântuitorului şi evenimentele de după Răstignire: Adăparea cu fiere şi oţet40,
Drumul crucii41, Urcarea pe cruce, Răstignirea, Coborârea de pe cruce, Plângerea lui Hristos,
Paza la mormânt, Învierea Domnului42. Aceste scene sunt situate în registrul mijlociu al pereţilor de
sud, vest şi nord ale naosului, inclusiv pe suprafeţele curbe ale pereţilor absidelor laterale. Punctul
culminant al Ciclului Cristologic îl prezintă scena Înălţarea Domnului situată la o altitudine
considerabilă, în registrul superior al peretelui de vest al naosului, pe axa centrală longitudinală a
edificiului. Această imagine a Înălţării se află la aceeaşi altitudine şi faţă în faţă cu imaginea Maicii
Domnului flancate de îngeri din conca absidei altarului. Amplasarea dată creează o legătură directă
între cele două scene şi leagă semantica Întrupării lui Hristos din Maria de sensul simbolic al
Înălţării Domnului. În acelaşi registru al peretelui de vest al naosului, în stânga şi în dreapta scenei
Înălţării, putem vedea cele două Prezentări – a Mariei şi a lui Hristos– în forma lor iconografică
ortodoxă tradiţională de Intrare în biserică a Maicii Domnului şi de Întâmpinare a Domnului.
Scenele Ciclului Cristologic de pe peretele de vest şi din absidele laterale ale naosului
Voroneţului sunt delimitate de restul suprafeţei zidurilor (aceluiaşi naos) printr-o înlănţuire de
medalioane cu chipuri de episcopi şi de alţi mari ierarhi ai bisericii, reprezentaţi bust. Constanţa
Costea a reuşit să-i identifice aici pe papa Martin, papa Silvestru, Vasile cel Mare, Ioan Gură de
Aur, Chiril al Alexandriei, Gregentius43, Proclus, Gherman al Constantinopolului(?), – toţi: arcul
absidei sudice; Amfilochie, Ambrosie, Grigorie de Nyssa, Dometian, Meletie, Porfirie, – toţi: banda
orizontală de medalioane a peretelui occidental; Isacius, Dionisie Areopagitul, Macarie al
Ierusalimului, Grigorie Teologul – toţi: arcul absidei peretelui nordic44.
Deasupra glafurilor ferestrelor absidelor, la nivelul registrului mediu al pereţilor nordic şi sudic al
naosului avem pictate, respectiv, două tipuri de Deisis: cea Angelică, cu imaginile lui Iisus (bust)

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ambele dispuse în glaful ferestrei nordice a naosului.
Jumătatea dreaptă a peretelui absidei nordice.
Glaful ferestrei sudice.
Jumătatea stângă a peretelui absidei sudice.
Supafaţa absidei sudice, la vest de glaful ferestrei
Peretele sudic al părţii vestice a naosului
În versiunea ortodoxă a Coborârii la Iad.
Episcop de Tafar.
Constanţa Costea, John, the Persan’s Emperor…, p. 34.
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flancat de arhanghelii Mihail şi Gaviil, şi cea obişnuită, numită şi Trimorfon, cu imaginile lui Iisus
(bust) situat între Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul.
Glafurile ferestrelor din absidele sudică şi nordică a naosului conţin imaginile ce deschid şi
încheie ciclul Vieţii Înaintemergătorului, respectiv, Naşterea şi Tăierea capului Sf. Ioan
Botezătorul.
În registrul inferior al naosului sunt reprezentaţi sfinţii militari, sfinţii împăraţi Constantin şi
Elena, tabloul votiv45 şi o redacţie specifică a temei Deisis46, numită „Stătut-a împărăteasa de-a
dreapta Ta”47 (în care figurează imaginea lui Iisus Hristos în chip de Mare Arhiereu – Împărat al
Împăraţilor, îmaginea Maicii Domnului cu coroană pe cap, imaginea Sf. Ioan Botezătorul şi
imaginile arhanghelilor Mihail şi Gavriil). O excelentă imagine a Maicii Domnului (în toată
statura) cu copilul-Iisus în braţe (prezentat en-face, binecuvântând cu mâna dreaptă) este pictată în
imediata vecinătate a stranei arhiereşti, situate în partea dreaptă a naosului.
Sfinţii militari sunt repartizaţi pe pereţii nordic şi sudic al naosului (inclusiv pe suprafaţa curbă a
absidelor laterale). Îi avem aici pe sfinţii Artemie, Mercurie, Mina, Govdelie, Theodor Tiron,
Theodor Stratilatul, Procopie, Dimitrie, Nestorie, Eustratie. O raritate iconografică o prezintă
afilierea la grupul de sfinţi militari a Sf. Ioan Împărat al Perşilor, imaginea căruia o putem vedea în
partea centrală a absidei nordice, în stânga glafului ferestrei. Or, după cum a stabilit Constanţa
Costea, hagiografia acestui sfânt nu figura în Sinaxarele sau Mineile epocii ştefaniene48.

Cât

priveşte imaginea Sf. Gheorghie – al cărui hram îl poartă biserica – ea este reprezentată în cadrul
tabloului votiv, situat în jumătatea sudică a peretelui de vest al naosului. Acest tablou votiv îl
prezintă pe fondatorului locaşului – Ştefan cel Mare – dăruind lui Hristos modelul bisericii. Sf.
Gheorghe este reprezentat între Ştefan şi Hristos – în calitate de intercesor al actului de donaţie. În
spatele domnului Moldovei sunt pictaţi şi ceilalţi membri ai familiei ctitorului: doamna ţării Maria
Voichiţa, una din fiice (domniţa Maria sau domniţa Ana49?) şi viitorul domn al Moldovei Bogdan al
III-lea. Comparat cu tabloul votiv de la Pătrăuţi (unde Bogdan este prezentat alături de tatăl său, în
faţa doamnei Maria), tabloul votiv de la Voroneţ demonstrează indubitabil că – în perioada
realizării lui – statutul fiului lui Ştefan cel Mare în ierarhia domnitoare trebuie să fi fost mai modest.
Acest lucru putea să aibă loc doar până în anul 1497, an în care începe participarea activă a lui
Bogdan în guvernarea ţării, participare motivată în mare măsură de pierderea de către Ştefan a fiului
său mai mare, Alexandru, mort la 26 iulie 1496. Pe de altă parte, absenţa totală (în cadrul tabloului
votiv) a urmelor imaginii lui Alexandru i-a permis Mariei – Ana Musicescu să emită ipoteza
conform căreia pictura altarului şi naosului Voroneţului nu putea fi realizată înainte de data morţii
45
46
47
48
49

Pe jumătatea sudică a peretelui de vest.
Pe jumătatea estică a peretelui de nord.
Vezi: Psalmul 44, v. 11.
Constanţa Costea, John, the Persan’s Emperor…, p.33.
Moartă se pare că înainte de 23 noiembrie 1499.
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primului fiu50. Prin urmare, intervalul de timp în care puteau fi realizate frescele Voroneţului
ştefanian se reduce la perioada cuprinsă între august 1496 şi începutul anului 1497.
Pictura pronaosului ţine, probabil, tot de ultimul deceniu al domniei lui Ştefan. Ea a fost
parţial retuşată din iniţiativa mitropolitului Teofan51 în a doua jumătate a deceniului patru sau la
începutul deceniului cinci al secolului al XVI-lea, păstrându-se, însă, integral, conţinutul
programului iconografic iniţial.
Pronaosul52 bisericii este încununat de o boltă cu calotă, în care este pictată imaginea Maicii
Domnului de tip Blacherniotissa, cu pruncul Iisus binecuvântând cu mâna dreaptă şi ţinând
rotulusul în mâna stângă. Aureola cu imaginea Maicii Domnului cu pruncul din calotă este
„susţinută” de imaginile a şase arhangheli. Patru arcuri mari sprijinite în console dau naştere celor
patru pandantivi ai pronaosului ce menţin bolta. În fiecare din aceşti pandantivi este reprezentată
imaginea a câte unui sfânt imnolog sau melod: Iosif Imnograful, Ioan Damaschinul, Cosma de
Maiuma şi Teofan (Sicilianul? sau Graptos?).
Separarea pronaosului de naos se face printr-un zid destul de gros în care este tăiată o uşă cu
chenar gotic. În partea superioară a pereţilor pronaosului, pe timpanele formate de cele patru arcuri
mari, sunt amplasate (în două registre!) Viaţa, minunile şi patimile Sfântului Mare Mucenic
Gheorghie, patronul bisericii53. O altă imagine a Sf. Gheorghe – aşezat strict frontal, încununat de
înger şi scoţând sabia din teacă – se află pictată în nişa peretelui de est al pronaosului.
Noutatea programului iconografic al pronaosului Voroneţului (în raport cu pictura murală
anterioară) ţine de apariţia aici, pentru prima dată în Moldova, a temei Menologului54. Ce-i drept,
această temă apare la Voroneţ într-o formulă abreviată, – formulă, – în care pentru fiecare lună a
anului au fost aleşi numai câţiva mucenici, iar imaginile desfăşurate ale calendarului bisericesc (cu
scene de martirii şi cu alte episoade hagiografice) au fost înlocuite de portretele sfinţilor amplasate
în medalioane rotunde, legate între ele prin cercuri cu corole de flori înscrise. Formula aceasta a
Menologului va rămâne singulară în toată arta Moldovei medievale şi nu va găsi similitudini nici în
pictura Ţării Româneşti. Ecaterina Cincheza-Buculei a observat faptul că unica analogie la
Menologul voroneţian – analogie, de altfel, destul de îndepărtată – o putem găsi la Markov
Maria – Ana Musicescu, Naosul Voroneţului…, p. 370.
Probabil, această retuşare a avut loc în perioada în care Teofan a păstorit Mitropolia Moldovei. Cât priveşte anul
1550, indicat în pisanie, se pare că aici este vorba de o eroare a zugravilor, întrucât în acest an mitropolit era Grigore
Roşca.
52
De plan dreptunghiular.
53
În total aici putem vedea 28 de scene din viaţa şi patimile Sf. Gheorghie. Merită să fie amintite scenele: Sf.
Gheorghie în faţa lui Diocleţian, Sf. Gheorghie strivit de piatră, Sf. Gheorghie tras pe roată, Biciuirea Sf. Gheorghie,
Sf. Gheorghie bând plumb topit, Sf. Gheorghie în cuptorul de foc, Sf. Gheorghie distrugând idolii păgâni, Sf. Gheorghie
tăiat cu ferăstrăul, Sf. Gheorghie şi văduva ş.a. Un interes deosebit îl prezintă scenele cu imaginile ecvestre ale Sf.
Gheorghe – binecunoscuta scenă a luptei cu balaurul şi scena cu salvarea miraculoasă a fiului lui Leon
Pathalonghianul.
54
Vezi articolul Ecaterina Cincheza-Buculei: Le programme iconographique du narthex de l’église du monastère de
Voroneţ, în RRHA, B. – A. T. XXX, 1993, p. 3 – 23.
50
51
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Manastir, în Macedonia, unde s-a practicat ilustrarea zilelor tot prin busturi de sfinţi55. Însă distanţa
(în timp şi spaţiu) între aceste două redacţii iconografice ale Menologului este prea mare pentru a
căuta vre-o înrâurire directă.
Registrul inferior al tuturor celor patru pereţi ai pronaosului este ocupat de imagini de sfinţi
eremiţi, cuvioşi, ierarhi şi martiri, reprezentaţi în toată statura. Ecaterina Cincheza-Buculei a reuşit
să-i identifice aici pe sfinţii Pahomie, Ioan Milostivul, Mardarie, Arsenie, Teodosie, Marina,
Eufimie, Sisoe, Hariton, Macarie Egipteanul, Sava Sârbul, Spiridon, Onufrie, Teodor Sicheotul,
Eufrosinia, Emilian, Ioan de la mănăstirea Rila, Eugeniu şi Anastasie56.
În glafurile ferestrelor nordice şi sudice ale pronaosului sunt pictate, respectiv, scenele Ospăţul
lui Irod şi Naşterea Maicii Domnului.
Pridvorul57 închis a fost alăturat pronaosului Voroneţului de către mitropolitul Grigore Roşca pe
timpul domniei fiului lui Petru Rareş, Iliaş, în anul 1547. Dreptunghiular în plan, acest pridvor este
acoperit de o boltă în leagăn, orientată conform axei longitudinale a bisericii. La sud-vest şi la nordvest pereţii pridvorului sunt sprijiniţi de două impunătoare contraforturi. Ferestre gotice alungite
(divizate în două de menouri profilate) sunt tăiate, respectiv, în zidurile nordic şi sudic ale încăperii.
Decoraţia interioară, realizată, probabil, imediat 58 după înălţarea pridvorului, cuprinde din nou
imagini din Menolog59, dar în redacţie desfăşurată(!) – cu prezentarea detaliată a scenelor
calendarului bisericesc – şi nu în redacţia abreviată a pronaosului, cu sfinţi în medalioane. Astfel,
la Voroneţ, în secolul al XVI-lea, s-a generat o curiozitate de ordin iconografic 60: prezenţa sub
acoperişul aceluiaşi locaş a două Menoloage, ţinând fiecare de propria sa redacţie stilistică.
Frescele exterioare de la Voroneţ sunt contemporane picturii pridvorului. Deosebit de
expresive, monumentale şi bogate în detalii, ele constituie, de fapt, apogeul, performanţa majora pe
care a putut-o atinge pictura medievală în Moldova secolului al XVI-lea. Însăşi apariţia
fenomenului picturii exterioare moldoveneşti, o culme a căreia o prezintă faţadele voroneţiene, a
trezit demult interesul cercetătorilor. Pe parcursul ultimului secol savanţi de renume au lansat
felurite explicaţii ale acestui fenomen. Josef Strzygowski a căutat originile picturii exterioare în arta
mazdeistă(!?) a Iranului61. David Talbot Rice era înclinat să creadă că sursele ei trebuie depistate în
Ecaterina Cincheza-Buculei, articolul Voroneţ în Enciclopedie de artă medievală românească (în curs de apariţie).
Ecaterina Cincheza-Buculei, Le programme iconographique du narthex de l’église du monastère de Voroneţ,
RRHA, Série B.-A. , T. XXX, B., 1993, planşa lipită între p. 20 şi 21.
57
Sinonim: exonartex.
58
Ion I. Solcanu şi Pr. Costache Buzdugan atrag atenţia asupra faptului că „din cele două inscripţii din exterior, atât
din aceea de deasupra lui Daniil Sihastrul cât şi din aceea de pe filactera ţinută în mână de mitropolitul Grigore Roşca,
nu aflăm nimic în legătură cu data zugrăvirii pridvorului. Cât priveşte frescele pridvorului, între ele şi pictura exterioară
– a cărei dată (1547) se cunoaşte cu exactitate – cu greu pot fi stabilite unele puncte comune”. Vezi: Ion I. Solcanu, Pr.
Costache Buzdugan, Biserica Voroneţ, Mănăstirea Neamţ, 1984, p. 28.
59
Sau, cum i se mai spune, Sinaxar.
60
Expresia îi aparţine Ecaterina Cincheza-Buculei. Vezi: Le programme iconographique du narthex..., p. 3.
61
Josef Strzygowski, Origin of Christian Church Art, Oxford, 1923, p. 159 – 161, citat după Sorin Ulea, Originea şi
semnificaţia ideologică a picturii exterioare moldoveneşti, (I), SCIA, T. X, nr. 1, 1963, p. 57.
55
56

8

decorul faţadelor bisericilor din Trebizonda62. I. D. Ştefănescu considera că ideea picturii exterioare
putea să pătrundă în Moldova prin filiera bulgărească, invocând în sprijinul acestei ipoteze unele
teme iconografice izolate de la biserica din satul Berende şi de la mănăstirile Dragalevţî şi
Boboşevo63. André Grabar s-a străduit să explice apariţia fenomenului picturii exterioare rareşiene
ca pe „o consecinţă a generalizării decorului pridvorului, în care pictura se extinde (prin arcadele
lui) şi asupra faţadelor edificiilor”64. El era de părere că acest proces de extindere a decorului a
început încă în arta sârbească a secolului al XIV-lea. Existenţa unor elemente de pictură murală
exterioară în locaşurile ortodoxe de pe insula Veliki Grad din lacul Prespa65, de la Kastoria66, din
alte zone ale Balcanilor au fost semnalate şi de alţi cercetători (G. Bošković, V. Grecu67, M. A.
Orlova68). Elemente de pictură exterioară fragmentară au fost găsite şi în nordul Rusiei, în
decoraţiile exterioare69 ale portalului bisericii mănăstirii Terapont zugrăvite de celebrul pictor
medieval rus Dionisi şi de fiii săi Feodosi şi Vladimir. Trebuie, însă, accentuat faptul că elementele
de pictură exterioară fragmentară, prezente în diverse regiuni ale lumii ortodoxe, nu pot fi
considerate drept surse sau predecesori ai frescelor exterioare moldoveneşti. Or, funcţia principală a
acestor fresce constă în formarea unei imagini de ansamblu a pereţilor zugrăviţi. Mai mult decât
atât, faptul că pictura exterioară moldavă nu este un fenomen de împrumut – ci s-a constituit şi
dezvoltat în arealul nord-carpatic-bucovinean – este probat de evoluţia istorică a acestei picturi, de
înnoirile de tehnologie70 (necesare unor fresce expuse intemperiilor), de particularităţile
Gabriel Millet, David Talbot Rice, Byzantine Painting at Trebizond, London, 1935, p. 175 – 176. Sorin Ulea a
remarcat faptul că bisericile din Trebizonda cu faţade integral pictate sunt târzii – de secol XVII – XVIII, – şi, în
consecinţă, nu pot fi invocate în calitate de surse pentru pictura exterioară moldovenească de secol XVI. Vezi: S. Ulea,
Op. cit., p. 59. Cât priveşte vechea decoraţie a faţadelor Sf. Sofii din Trebizonda, ea este executată în tehnica reliefului
aplatizat şi nu în cea a picturii murale.
63
I. D. Ştefănescu, L’Evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie. Nouvelles recherches. Paris,
1929, p. 150.
64
André Grabar, L’Origine des façades peintes des églises moldaves, în Mélanges offerts à M. Nicolae Iorga, Paris,
1935, p. 365 – 382, citat după S. Ulea, Op. cit., p. 58.
65
Este vorba de biserica Sf. Petru (anii ’60 – ’70 ai sec. al XIV-lea) de pe această insulă, unde faţadele sunt pictate cu
scene din Imnul Acatist şi unde figurează cea mai timpurie – din arta monumentală(!) – ilustrare a strofei introductive la
textul imnului (aşa numitul proimion) în formă de Asediu al Constantinopolului.
66
Este vorba de biserica Panaghia Mavriotissa din Kastoria (sec. XIII), unde, în exterior, pe una din faţade, figurează
redacţia nedesfăşurată a Arborelui lui Iesei.
67
Vasile Grecu, Influenţe sârbeşti în vechea iconografie bisericească a Moldovei, în Codrul Cosminului, Cernăuţi,
1935, p. 235 – 242.
68
М. А. Орлова, Наружные росписи средневековых храмов. Византия, Балканы, Древняя Русь. Изд. 2-е,
Москва, 2002.
69
Ulterior, după înălţarea exonartexului, aceste picturi au devenit interioare.
70
Fundalul tuturor temelor, scenelor şi subiectelor reprezentate la Voroneţ este de culoare albastră-azurie, care doar pe
alocuri, sub acţiunea umidităţii, a fost supusă înverzirii. Specialiştii chimişti au demonstrat prin analize de laborator, că
pigmentul albastru, de natură minerală – carbonat bazic de cupru – sau azurit cum i se mai spune, se transformă (sub
influenţa apei şi a igrasiei!) în malachit, de culoare verde. Rezistenţa deosebită, de care au dat dovadă fundalurile
albastre ale faţadelor bisericilor moldave, – a căror culoare a fost supranumită metaforic „albastru de Voroneţ”, deşi ea
se întâlneşte şi la alte mănăstiri cu pereţii exteriori zugrăviţi, – i-a împins pe cercetătorii Paolo Mora, Laura Mora şi
Paul Philippot să presupună că pigmenţii de azurit trebuie să fi fost aplicaţi pe pereţii ctitoriilor medievale
moldave după o tehnică specială, cunoscută doar zugravilor acelei epoci. Investigaţiile restauratorilor români Ioan
Istudor şi Ion Balş se pare că au dezvăluit secretul acestei tehnologii medievale. Astfel, în straturile superioare de mortar
de culoare albastră restauratorii au depistat prezenţa proteinelor de origine animalieră, amestecate cu var care fixează
62
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arhitectonice ale locaşurilor moldave din secolul al XVI-lea, interiorul cărora – fiind lipsit de nave
laterale – nu permitea prezentarea plenară a programului iconografic ortodox constituit la acea
epocă.
Iconografia decorului faţadelor Voroneţului cuprinde următoarele teme: Cinul sau Rugăciunea
Tuturor Sfinţilor (pe întreaga jumătate estică a locaşului, inclusiv pe cele trei abside), Arborele lui
Iesei mărginit de imaginile Înţelepţilor Antichităţii (pe partea centrală a peretelui sudic), Viaţa Sf.
Nicolae şi Viaţa Sf. Ioan cel Nou de la Suceava (pe partea de vest a peretelui sudic), icoana Deisis
(situată deasupra uşii sudice de intrare în pridvor), Acatistul Maicii Domnului şi Geneza, ce include
celebra scenă apocrifă a Zapisului lui Adam (pe partea centrală a peretelui nordic), continuarea
Genezei, Viaţa Sfântului Gherasim şi Viaţa Sf. Antonie cel Mare (pe partea de vest a peretelui
nordic), Maica Domnului cu pruncul asistată de doi Arhangheli (deasupra uşii nordice de intrare în
pridvor), Parabola fiului risipitor71 (în stânga aceleiaşi uşi), Vămile Văzduhului (pe partea nordică
a contrafortului de nord-vest), imensa Judecată de apoi (pe tot cuprinsul peretelui vestic şi pe
suprafeţele vestice ale contraforturilor edificiului). La aceste teme se adaugă şi câteva portrete: cel
al ctitorului bisericii, mitropolitul Grigore Roşca, şi cel al lui Daniil Sihastrul – prezentaţi
împreună, – în stânga uşii sudice a pridvorului. Alături de ei, pe suprafaţa sudică a contrafortului de
sud-vest, avem reprezentată o excelentă imagine a Luptei Sf. Gheorghie – patronul bisericii – cu
balaurul. În imediată apropiere, pe suprafaţa adiacentă formată de grosimea contrafortului, avem
imaginile Sf. Grigorie Dialogul (în registrul superior) şi a Sf. Nifon72 (în registrul inferior). Similar
sunt amplasate pe contrafortul de nord-vest imaginile Sf. Silvestru (registrul superior) şi a Dreptului
Noe (registrul inferior).
Asemenea altor monumente bucovinene cu faţade decorate, Cinul de la Voroneţ ocupă
întreaga suprafaţă a absidelor de nord, de est şi de sud. Cele şase registre ale acestei imense
compoziţii prezintă cetele arhanghelilor, serafimilor şi heruvimilor, profeţilor, apostolilor,

pigmenţii de azurit. Era vorba, deci, de o întărire a frescei tradiţionale prin adăugirea de lapte sau cazeină. Folosită în
doze moderate, pentru a evita exfolierea în momentul uscării, această cazeină sau lapte, amestecate cu var, constituie,
după părerea restauratorilor români, un liant extrem de rezistent la intemperii – cazeinatul de calciu. Trebuie de
remarcat şi momentul executării fondurilor albastre. După părerea restauratorilor menţionaţi, azuritul era aplicat nu
(ca în cazul frescei bizantine) după stabilizarea stratului de linău negru pe suprafaţa intonacului pregătitor, ci imediat
după executarea intonacului pregătitor, adică în condiţii optime de fixare prin priză a pigmentului de stratul superior de
mortar. În acest caz nu mai era nevoie de sclivisiri prealabile ale stratului acoperit cu linău, pentru a aduce la
suprafaţă hidroxidul de calciu necesar reacţiei de consolidare a pigmentului (după cum era în fresca bizantina pură).
De unde a provenit această modificare de tehnologie în fresca moldovenească medievală este greu de stabilit. Conform
părerii colectivului de autori italo-belgieni ( Paolo şi Laura Mora, Paul Philippot) aici este vorba de o combinaţie
între tehnica de pictură bizantină propriu-zisă şi o tehnica împrumutată din Europa Occidentala sau Centrală, care, prin
filierele Transilvaniei sau Poloniei putea sa pătrundă şi în Bucovina moldavă. Vezi: Paolo şi Laura Mora, Paul Philippot,
Conservarea picturilor murale, Bucureşti, 1986, p. 128.
71
Din care s-a păstrat mai bine doar scena Ospăţului oferit de tatăla întoarcerea fiului.
72
Artistul plastic Sorin Dumitrescu a emis ipoteza conform căreia aici ar fi reprezentat Sf. Nifon al Constanţianei. Nu
este exclus însă ca aici să avem o imagine a Patriarhului Nifon.
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sfinţilor militari, ierarhilor, cuvioşilor şi sihastrilor73. Ierarhiile cereşti şi bisericeşti prezentate aici
converg de pe absidele laterale spre axul de est al absidei centrale unde, în cinci registre suprapuse
pe verticală, deasupra şi sub fereastra altarului, se găsesc74:

imaginea Pantocratorului,

binecuvântând cu ambele mâini, imaginea Fecioarei tronând cu Pruncul binecuvântând cu mâna
dreaptă, chipul lui Iisus-Agneţ în potir, imaginea lui Iisus, binecuvântând, şi imaginea Sfântului
Gheorghie (patronul bisericii) prezentat en face, aşezat pe pristol şi scoţând sabia din teacă.
Eclipsată în majoritatea studiilor de atenţia acordată Judecăţii de apoi, Arborelui lui Iesei sau
Imnului Acatist iconografia imensei compoziţii – cunoscută sub denumirile de Cinul, Rugăciunea
tuturor sfinţilor, Marea Deisis, Marea Procesiune, Biserica triumfătoare, Marele praznic ceresc,
Vedenia Veşnicului Ospăţ ş. a. – a rămas până în prezent la periferia cercetărilor. Interpretările
eterogene ale semnificaţiei acestei compoziţii, propuse de diferiţi cercetători75, probează, o dată în
plus, complexitatea mesajului ei, lipsa unor fenomene similare în pictura altor ţări ortodoxe şi
dependenţa exegezei de conjunctura istorică, de opţiunile ideologice sau religioase ale semnatarilor
studiilor, precum şi de instrumentarul ştiinţific al perioadelor în care au fost efectuate interpretările.

O prezentare detaliată a componenţei tuturor acestor cete, zugrăvite la Voroneţ, poate fi consultată după ediţia Paul
Henry, Monumentele din Moldova de Nord ... , p. 214. Aici merită să menţionăm prezenţa în cadrul ierarhiei
mucenicilor a Sf. Ioan cel Nou, patronul Moldovei. Poziţia importantă pe care o ocupă acest mucenic naţional în cadrul
registrului (în stânga Sf. Gheorghie al cărui hram îl poartă biserica) vorbeşte despre versiunea pur moldovenească a
compoziţiei Cinului de la Voroneţ.
74
Privite de sus în jos.
75
Iată doar câteva exemple: Wladyslav Podlacha, în cartea Malowidla scienne w cerkwiach Bukowiny editată la Lvov
în 1912, nu oferă un generic compoziţiei de pe abside (Cinului). El consemnează doar faptul, că „faţadele absidei
alcătuiesc o unitate de sine stătătoare” (p. 81, ed. rom.) şi enumără registrele componente. Paul Henry a perceput în
grandioasele alaiuri zugrăvite pe abside „o viziune a bisericii triumfătoare” şi a încercat să tragă o paralelă cu
sculptura religioasă occidentală, „care urmăreşte să înfăţişeze... un fel de „sumă” a adevărurilor religiei creştine" (p.
211 a ediţiei Monumentele din Moldova de Nord, Bucureşti, 1984). I. D. Ştefănescu în textul studiului L’evolution de la
peinture murale... publicat în 1929 în „Nouvelles recherches”(p. 149-156) interpretează Cinul ca pe o „compoziţie
generală... legată de ideea ascensiunii spirituale de la concret la abstract, a înălţării de pe pământ în ceruri”. Toată
această imensă compoziţie, conchide I. D. Ştefănescu este „O arătare a doctrinei areopagitice, exprimată prin
etalarea ierarhiei mistice a diverselor cinuri". André Grabar interpretează aceeaşi compoziţie ca pe o „vastă rugăciune
a tuturor sfinţilor sub forma unor procesiuni etajate, în care toate categoriile se roagă pentru izbăvirea Moldovei". De la
A. Grabar ideea de rugăciune („Deisis”) apare mai mult sau mai puţin sporadic în interpretările ulterioare. Astfel, Sorin
Ulea în primul volum al Istoriei Artelor Plastice în România (Bucureşti, 1968, p. 373-374), consideră ca „imensa procesiune de îngeri, prooroci, apostoli, episcopi, sfinţi, militari, martiri şi monahi, rânduiţi, în mai multe registre
suprapuse, ce se îndreaptă spre axul absidei centrale, reprezintă o rugăciune, o intercesiune pentru cauza Moldovei...”.
Sorin Ulea neagă rolul liturgic al compoziţiei şi combate punctul de vedere al acelor cercetători care au văzut în ea o
„imagine a Bisericii Triumfătoare”. Pentru Virgil Vătăşianu mesajul acestei compoziţii tine de „demonstrarea
tuturor supuşilor lui Petru Rareş, mai ales marii boierimi, a obligaţiei de a respecta ordinea ierarhică feudală, oglindă a
celei cereşti” (V. Vătăşianu, Pictura Murală din nordul Moldovei, Bucureşti, 1974, p. 21). În albumul Humor
(Bucureşti, 1973, p. 31) Vasile Drăguţ confirmă importanţa „rugăciunii” („Deisis”) în favoarea Moldovei, dar mai
consemnează şi ideea „unui militantism confesional menit să apere Ortodoxia de mişcările religioase desprinse din
Reformă”. Structura „simfonică” de desfăşurare a compoziţiei Cinului, nevoia de „spectacol, de naraţie, de retoric”
specifice secolului al XVI-lea au fost puse în evidenţă de Răzvan Theodorescu în cartea Civilizaţia românilor între
medieval şi modern. Orizontul imaginii (1550 - 1800), I, Bucureşti, 1987. În Manualul de Liturgică a Pr. Prof. Ene
Branişte regăsim caracterizarea compoziţiei Cinului în calitate de reprezentare „a Bisericii Triumfătoare”. Dicţionarul de
artă apărut la editura Meridiane (1998, vol. 2) interpretează „Cinul” ca o „intercesiune a tuturor sfinţilor” şi indică
sinonimia între noţiunile de „Marea Rugăciune” şi „Marea Deisis”. Solitară rămâne la momentul actual interpretarea
propusă relativ recent de Sorin Dumitrescu în cartea Chivotele lui Petru Rareş şi modelul lor ceresc (Ed. Anastasia,
2001, p. 122-123). Din punctul de vedere al autorului Chivotelor... , Cinul trebuie interpretat ca o reprezentare plastică a
Vedeniei Veşnicului Ospăţ din textul Viziunii Sfântului Nifon al Constanţianei.
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Or, Cinul sau Rugăciunea tuturor sfinţilor joacă un rol esenţial în constituirea integrităţii
ansamblurilor acelor, vorba lui Vasile Drăguţ, împărăteşti mantii colorate, care pe timpul lui Petru
Rareş, Alexandru Lăpuşneanu şi a domnilor din familia Movileştilor au fost aşezate pe umerii de
piatră a ctitoriilor domneşti76. De fapt, această imensă frescă, asemeni unui covor întinsă pe toată
jumătatea estică a locaşelor, sudează întreaga decoraţie de pe faţade, oferind o orientare în lectura
programului iconografic şi stabilind, implicit, nucleul acestui program. Datorită ei, dinamica lecturii
ascendente, prezente în Arborele lui Iesei şi în Vămile Văzduhului, sau dinamica lecturii diagonale,
prezente în Scara lui Ioan Climax (la Râşca sau la Suceviţa), sunt echilibrate de dinamica lecturii
de la asfinţit spre răsărit.
Din perioada interbelică şi până în prezent nu au încetat încercările de a compara imensele fresce
ale Cinului cu nişte catapetesme gigantice, ce împăturesc din exterior volumele altarului şi ale
naosului bisericilor rareşiene şi post-rareşiene. La acestea se adaugă şi încercările unor cercetători,
mai mult sau mai puţin întemeiate, de a interpreta Cinul din pictura exterioară moldavă drept „o
transpunere din iconografia rusească a unei teme bogate şi de un minunat efect decorativ, numite cu
cuvântul rusesc de Cin, care înseamnă ordine, ierarhie şi care este o dezvoltare a temei Deisis” (I. D.
Ştefănescu)77 sau drept „o compoziţie comparabilă cu giganticele iconostase

ruseşti” (André

Grabar)78.
Extrem de nuanţată este interpretarea Cinului prezentată de Anca Vasiliu în monumentala
lucrare „Monastères de Moldavie. XIVe - XVIe siècles. Les Architectures de l’image” (Ed.
Vasile Drăguţ, Prefaţă la: Wladyslaw Podlacha, Grigore Nandriş, Umanismul picturii murale postbizantine, Vol 1.,
B., 1985, p. 5.
77
I. D. Ştefănescu, Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti , B., 1973, p. 180. Merită să
menţionăm faptul că ideea lui I. D. Ştefănescu despre „transpunerea Cinului în iconografia moldavă din iconografia
rusă” nu poate fi acceptată integral. Ambele fenomene manifestă deosebiri substanţiale atât în ceea ce priveşte mesajul
cât şi în ceea ce priveşte structura operelor. Comună este ideea de ierarhie şi de rugăciune, dar atât tipul de
ordonare al ierarhiilor cât şi mesajul rugăciunii simbolizate par să fie diferite. Vezi studiul nostru: Constantin Ciobanu,
„Cinul” din pictura exterioară a Moldovei şi „iconostasul înalt rus”, în Artă, Istorie, Cultură. Studii în onoarea lui
Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003, p. 129 – 134.
78
Deosebiri între Cinul moldav şi iconostasul înalt rus se observă în principiile de selectare a figurilor din fiecare
registru. În Cin selectarea (cu unele excepţii, cum este cazul arhanghelilor Mihail şi Gavriil din registrul apostolilor,
sau al serafimilor, care joacă un rol mai mult decorativ decât semantic) are loc în conformitate cu funcţia ocupată în
cadrul ierarhiei: apostolii formează un registru orizontal, profeţii – altul, episcopii – altul, mucenicii – altul etc. În
iconostasul înalt rus aranjarea figurilor este, însă, de altă natură. Coincid, probabil, doar registrele Profeţilor şi ale
Apostolilor (deşi, în ultimul caz, acest registru a intrat în decoraţia iconostasului rus după reformele patriarhului Nikon
şi prezintă doar pe cei 12 apostoli, pe când în pictura murală moldavă figurează toţi cei 70 de apostoli amintiţi
în Erminie). În rest, aranjarea „ierarhiilor” în Rusia (mai exact în Moscovia) secolului XV a mers pe altă cale: au fost
selectaţi câte doi reprezentanţi din fiecare categorie de sfinţi, la care s-au adăugat arhanghelii Mihail şi Gavriil, şi
au fost reprezentaţi cu toţii, simetric, în stânga şi în dreapta Micii Deisis (a Trimorfonului). Chiar şi în cadrul
Trimorfonului, uneori, figura Înaintemergătorului era înlocuită cu cea a Sfântului Nicolae, extrem de popular.
Astfel, până la reforma patriarhului Nikon, în registrul Deisis a iconostasului înalt rus nu figurau doar apostolii şi
Trimorfonul ci întreaga ierarhie bisericească, inclusiv arhanghelii, apostolii, părinţii bisericii, autorii liturghiei,
primii mitropoliţi ai Moscoviei, patronii etc. Această particularitate a componenţei acestui registru a fost observată încă
de Paul din Alep, pe parcursul vizitei în Rusia. El scria: „Iconostasul se constituie la ei nu aşa, cum se obişnuieşte în ţara
cazacilor şi a grecilor. Pe Dumnezeu ei îl amplasează în centru, la dreapta şi la stânga sunt (prezentaţi) Sfânta Fecioară
si Ioan Botezătorul, lângă ei doi îngeri, iar rândul drept se termină cu imaginile lui Sf. Petru, a lui Ioan Gură de Aur, a
lui Vasile cel Mare şi a încă doi apostoli; de partea cealaltă (simetric) sunt înfăţişaţi Sf. Pavel, Sf. Nicolae, Sf. Grigorie
şi încă doi apostoli”. Vezi: Drevnerusskaia jivopisi, Moscova, 1970, p. 58.
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Humanitas, 1998). În textul francez al acestei ediţii, autoarea identifică compoziţia de pe abside
drept Marea Procesiune (Grande Procession) şi atrage atenţia asupra „simultaneităţii reciproce a
ordinelor de îngeri şi sfinţi prezentate, care se află „în permanenţă la sinodul ce transcende barierele
între sensibil şi inteligibil” (p. 109). Cercetătoarea remarcă şi deosebirile existente în dinamica
mişcării figurilor din fiecare registru al Cinului79. Autoarea mai dezvoltă ideea prezentării în
aceasta compoziţie a „unei liturghii permanente, oficiate până la expirarea timpului, a unei Biserici
în acţiune”. Ea presupune că perioada de timp calendaristic, simbolizată de compoziţia Cinului,
corespunde perioadei dintre Paşte şi Rusalii. Acesta este timpul propriu-zis iconic, scrie autoarea,
timpul medierii prin icoană şi a „transgresiunii permanente a istoriei în eshatologie, timpul în
care tradiţia patristică le recomandă credincioşilor să se roage în picioare pentru a demonstra că ei
merg spre Împărăţia Cerurilor...”.
Arborele lui Iesei situat pe faţada de sud, cuprinde spaţiul dintre pridvor şi absida laterală80, pe
peretele căreia începe imaginea ierarhiilor Cinului. Din trupul lui Iesei, culcat în centrul
registrului inferior al compoziţiei, se naşte o tulpină, de-a lungul căreia sunt pictaţi suveranii
Israelului. Această tulpină se ridică şi ajunge, prin regii – David, Solomon, Roboam, Iosia, Manase
şi Iehonia – la Maica Domnului şi la Hristos. Arborele (sau, cum i se mai spune urmând tradiţia
slavonă – „rădăcina”81) lui Iesei ilustrează genealogia lui Iisus. Asemeni majorităţii redacţiilor
moldave, fresca de la Voroneţ mai prezintă – în stânga şi în dreapta tulpinii centrale – imaginile
căpeteniilor seminţiilor: pe Simeon şi Ruben, Isahar şi Zabulon, Dan şi Gad, Aser şi Neftali, Iosif şi
Veniamin. Apoi, pe imensa suprafaţă azurie a fundalului compoziţiei Arborelui, în opt registre
suprapuse, încadrate în arabescuri de vrejuri şi palmete, apar imaginile profeţilor şi drepţilor
Vechiului Testament. Similar sunt încadrate între volutele ramurilor şi cele optsprezece scene
biblice cu semnificaţie profetică sau alegorică – Cei trei tineri 82 în cuptor, Ungerea lui David, Lâna
lui Ghedeon, Steaua din Iacob, Valaam şi asina, Viziunea lui Iezechiel, Coborârea în Egipt

83

,

Întâmpinarea Domnului, Vestirea celei de a doua Veniri a Mântuitorului, Piatra netăiată de mână,
Înălţarea Domnului, Naşterea lui Iisus, Blestemul Ierusalimului, Scara lui Iacob, Regina Sudului,
Cântarul Adevărului şi Dreptăţii, Tablele legii (Tablele lui Moise), Răstignirea Mântuitorului –
scene care, prin cromatica lor vie, asemeni jucăriilor pomului de Crăciun, înviorează substanţial
gama rece-albăstrie a tonalităţii faţadei.

Proorocii se grăbesc să-şi îndeplinească profeţiile, pe când sihastrii, în dorinţa de contemplare a Divinităţii la limita
experienţei ascetice, încetinesc pasul până la o imobilitate aproape totală.
80
De miază-zi.
81
În slavonă „koreni”.
82
Este vorba despre Anania, Azaria şi Misail – trei tineri evrei de la curtea regelui Nabucodonosor, amintiţi în cartea
biblică a profetului Daniel.
83
Facerea, 46, 3. Michael D. Taylor este de părerea că aici avem scena Testamentului lui Moise. Vezi: Deuteronomul,
18, 15.
79
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Arborele lui Iesei de la Voroneţ prezintă exemplul cel mai spectaculos al redacţiei iconografice
desfăşurate a Arborelui din toată pictura murală exterioară moldavă. Cercetătorul american din
Chicago Michael D. Taylor a reuşit să identifice sursele şi arhetipul acestei redacţii84. El a
demonstrat faptul că trăsătura distinctivă a Arborilor lui Iesei din Moldova (în raport cu arhetipul)
ţine de înlocuirea imaginii ce ilustra profeţia veterotestamentară referitoare la Izvorul care va uda
valea Şitim85 prin imaginea Vestirii Celei de a Doua Veniri a Mântuitorului şi de înlocuirea
imaginii Profeţiei lui Naum86 prin imaginea Înălţării la Cer a Domnului. Modelul iconografic
voroneţian al Arborelui are mult în comun cu aşa-numitul model athonit, dar nu descinde din
acesta. În unele detalii el stă chiar mai aproape de arhetip decât modelul athonit. Astfel, la
Voroneţ, spre deosebire de mănăstirile athonite, în scena Întâmpinarea Domnului de către dreptul
Simion s-a păstrat figura alegoriei apei – o reminiscenţă vie a imaginii Mării Roşii din scena
arhetipală ce ilustra un episod din textul veterotestamentar al Ieşirii87. În Arborii lui Iesei de la
aceeaşi mănăstire Voroneţ şi de la mănăstirea Suceviţa – în scena Naşterea Domnului – s-a
menţinut imaginea leului – o

reminiscenţă a imaginii faunei din scena arhetipală ce ilustra

Împărăţia Păcii88.

Dezvoltând analiza comparativă a tipurilor iconografice ale Arborelui de la Orvieto, de la Muntele Athos şi din
Moldova – analiză abia schiţată de Antonia Nava într-un articol publicat încă în Italia interbelică –, Michael D. Taylor,
în deceniile 7 şi 8 ale secolului trecut, a demonstrat existenţa unui arhetip al modelului dezvoltat al Arborelui lui Iesei.
Apariţia acestui arhetip în anii 1262-1264 este, după părerea lui Michael D. Taylor, o consecinţă a instituirii de către
papa Urban al IV-lea (1261-1264) a sărbătorii Corpus Christi. De la acest arhetip au pornit două linii de evoluţie. Cea
occidentală este reprezentată de relieful Arborelui lui Iesei de pe faţada Domului din Orvieto (1305-1308? sau 1310?).
Asemeni arhetipului, relieful Arborelui de la Orvieto conţine în interiorul “volutelor” ramurilor doar imagini ce
ilustrează subiecte din cărţile Vechiului Testament. În pofida fidelităţii faţă de arhetip această linie de evoluţie nu a avut
continuare. Motivele acestei rupturi au fost elucidate cu brio de Michael D. Taylor în finalul studiului său. Linia de
evoluţie orientală s-a dovedit a fi cu mult mai viabilă. Dar şi aici s-au produs o serie de abateri de la subiectele
prezentate în arhetip. Astfel, imaginea ce ilustra versurile 6 – 8 a capitolului 11 al Cărţii lui Isaia (aşa-numita Împărăţie
a Păcii) s-a transformat în imaginea Naşterii lui Iisus. Se pare că acelaşi lucru s-a produs şi cu imaginea ce ilustra
versurile 1 – 21 ale capitolului 15 al Cărţii Ieşirea (Sărbătorirea de către evrei a traversării Mării Roşii). În pofida
stării extrem de proaste de conservare a frescelor est-europene mai vechi – de la Sopoćani şi Arilje – putem afirma cu
certitudine că, în cadrul liniei orientale a variantei desfăşurate a Arborelui lui Iesei, ilustrarea versurilor din Cartea
Ieşirea a fost substituită de imaginea Întâmpinarea Domnului. După o evoluţie rectilinie marcată de compoziţiile
Arborelui de la mănăstirea Sopoćani (cca 1268-1270), de la biserica Sf. Achilije din Arilje (1296) şi de la biserica
Maica Domnului Ljeviška din Prizren (1307-1309 sau 1310 -1313), în jurul anului 1315 apare prima ramificaţie a liniei
orientale – aşa-numitul model athonit – , care este exemplificat de Arborii lui Iesei de la biserica Sf. Apostoli din
Thessaloniki (cca. 1315), de la Trapeza Lavrei (1535-1536) şi de la mănăstirea Dochiariu (1568). Starea proastă de
conservare a frescei de la Thessaloniki nu ne permite însă să afirmăm dacă au existat sau nu imaginile Înţelepţilor
Antichităţii în cadrul compoziţiei Arborele lui Iesei. Trăsătura distinctivă a modelului athonit ţine de înlocuirea
imaginii Expulzării lui Eliodor din Templu (Cartea a Doua a Macabeilor, cap. 3, v. 25 – 27) prin imaginea ecvestră a
Arhanghelului Mihail şi de reducerea imaginii desfăşurate ce ilustra versul 12 al Psalmului 84 (“Adevărul din pământ a
răsărit şi dreptatea din cer a privit”) la imaginea unei balanţe şi a unei lumânări, pentru a ilustra Dreptatea (Justiţia!) şi,
respectiv, Adevărul (Lumina!), amintite în Psalm. Vezi: Michael D. Taylor, A historiated Tree of Jesse, în Dumbarton
Oaks Papers, nr. 34 – 35, Washington, ed. Center for Byzantine Studies, 1980 – 1981, p. 125 – 176; idem., The
Prophetic Scenes in the Tree of Jesse at Orvieto, în: Art Bulletin, nr. 54, Washington, 1972, p. 413 – 416; idem., Three
local motifs in Moldavian Trees of Jesse, with an excursus on the liturgical basis of the exterior mural programs, în
Revue des études sud-est européennes, T. XII, nr. 2, Bucarest, 1974, p. 267 – 275.
85
Ioil, 4, v. 18.
86
Naum, 2, v. 1 după Biblia Ortodoxă, identic cu Naum, 1, v. 15 după Biblia Catolică citată de Taylor.
87
Ieşirea, 15, 1 – 21 şi Cartea înţelepciunii lui Solomon, 10 , 18 – 19.
88
Isaia, cap. 11, 6 – 8.
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Figurile Înţelepţilor Antichităţii –– personalităţi păgâne care, datorită spiritului vizionar, au
profetizat Naşterea lui Dumnezeu din Fecioară, Venirea Mesiei, Unitatea Treimii ş. a. – mărginesc,
din stânga şi din dreapta, compoziţia voroneţiană a Arborelui. În rândul acestor înţelepţi, vizavi de
personalităţi cunoscute ale lumii antice, cum ar fi, bunăoară, Tucidide, Socrate, Pitagora, Sibila,
Platon, Aristotel, Homer, putem găsi şi unele figuri cu nume exotice, rezultate din transcrierea
eronată a onomasticii vechilor manuscrise sau dintr-o tradiţie apocrifă. Astfel, apare un enigmatic
Elin Zmovagl, pe care filologul şi slavistul Grigore Nandriş a încercat să-l identifice du dramaturgul
antic Sofocle89. Marea majoritate a „citatelor” (traduse din greacă în slavonă) de pe filacterele
acestor înţelepţi nu sunt, însă, autentice. După cum au demonstrat în studiile lor magistrale filologii
A. von Premerstein90 şi Hartmut Erbse91, primele compendii cu „spuse” sau „profeţii” ale Anticilor
referitoare la Creştinism apar abia în Bizanţ, pe timpul împăratului Zenon (cca. 474 – 491), la
sfârşitul secolului al V-lea după Hristos. Chiar şi inscripţia de pe filactera lui Platon se dovedeşte a
fi un citat din Cronografia lui Teofan Mărturisitorul (cca. 752 - 818), – citat – în care este amintită
o profeţie descoperită în Tracia, pe timpul împăraţilor Constantin şi Irina, în mormântul unui
filosof al cărui nume a rămas necunoscut92.
Imnul Acatist cu cele 24 de scene ale lui este reprezentat pe faţada exterioară nordică a
bisericii de la Voroneţ. Datorită protecţiei cornişei acoperişului, ilustraţiile la strofele 4 – 6 ale
imnului s-au păstrat destul de bine. Putem vedea aici o imagine a Bunei Vestiri (ce ilustrează strofa
a 4-a a Acatistului), imaginea Vizitei Mariei la Elisabeta (ce ilustrează strofa a 5-a) şi imaginea
Suspiciunii lui Iosif (ce ilustrează strofa a 6-a93). Vânturile nordice, precum şi clima destul de aspră
a Moldovei medievale, au distrus în mare parte pictura exterioară a peretelui de miază-noapte,
inclusiv au generat erodarea marii majorităţi a scenelor Acatistului. De aceea astăzi este imposibil să
le dăm o apreciere stilistică sau coloristică. Rămâne nerezolvată şi problema prezenţei sau absenţei
la Voroneţ a imaginii Asediului Constantinopolului – în calitate de ilustraţie la proimionul ce
precede Imnul Acatist.
Faţada nordică voroneţiană mai include o serie de teme secundare din care merită să fie amintite
Parabola fiului risipitor, Vămile văzduhului, Geneza şi Vieţile sfinţilor Antonie cel Mare şi
Gherasim. Din ciclul de scene legate de tematica Parabolei s-au păstrat doar fragmentar scena
Vezi: Grigore Nandriş, Umanismul picturii murale postbizantine din estul Europei, în: Wladyslaw Podlacha, Grigore
Nandriş, Umanismul picturii murale postbizantine, Vol. 2, B., 1985, p. 68 – 69.
90
A. von Premerstein, Griechisch-heidnische Weise als Verkünder der christlichen Lehre in Handschriften und
Kirchenmalereien, în Festschrift der Nationalbibliothek in Wien, herausgegeben zur Feier des 200jährigen Bestehens
des Gebaudes, Wien, 1926, p. 647 – 666; idem., Ein Pseudo-Athanasianischer Traktat mit Apokryphen
Philosophensprüchen im Codex Bodleianus Roe – 5, în „Είς μνή μην Σπ. Λάμβρου”, Atena, 1935, p. 177 – 189; idem.,
Neues zu den apokryphen Heilsprophezeiungen heidnischer Philosophen in Literatur und Kirchenkunst, în
Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, IX, 1932, p. 338 – 374.
91
Hartmut Erbse, Fragmente griechischer Theosofien, în Hamburger Arbeiten zur Altertumswissenschaft, band 4,
Hamburg, ed. Hansischer Gildenverlag, 1941.
92
Vezi: Constantin Ion Ciobanu, Stihia profeticului, Chişinău, 2007, p. 178 – 184.
93
Strofă care începe cu cuvintele: Vifor de gânduri necredincioase, având înăuntru înţeleptul Iosif...
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Ospăţului şi scena Întoarcerii fiului în casa tatălui. Fiind situat la altitudine şi, astfel, fiind bine
apărat de cornişă, ciclul Genezei s-a conservat aproape integral. În cadrul acestui ciclu un interes
deosebit îl prezintă scena Zapisul lui Adam. Scena dată, care apare şi în pictura exterioară a
Moldoviţei şi Suceviţei, este o „traducere” în limbajul artei plastice a unei străvechi credinţe
de origine bogomilică şi de largă circulaţie în folclorul medieval balcanic şi est-european.
Conform acestei credinţe, diavolul, creatorul lumii materiale(!) şi, – implicit –, al Pământului, i-a
îngăduit lui Adam să lucreze ţarina numai în schimbul sufletului său şi al urmaşilor săi94,
înţelegere trecută într-un înscris (= zapis în slavonă sau chirograf în greacă), ascuns în apa
Iordanului şi sfărâmat, ulterior, de către Hristos, în momentul botezului. Popularitatea de care în
Estul Europei se bucura în secolul al XVI-lea această credinţă (contrară învăţăturii bisericii
ortodoxe!) l-a îndemnat pe eruditul călugăr athonit Maxim Grecul – aflat pe atunci în Rusia – să
scrie un întreg tratat împotriva acestei erezii95.
Tot de inspiraţie folclorică este si tema Vămile văzduhului, zugrăvită pe latura nordică a
contrafortului de nord-vest a Voroneţului. Vămile sunt exemplificate aici de imaginea unui turn cu 21
de trepte. După cum a stabilit încă în anii 20 ai secolului trecut Paul Henry, fiecare treaptă semnifică
una din vămile prin care sufletul este obligat să treacă în călătoria sa de după moarte96. Denumirile
acestor vămi corespund denumirilor păcatelor capitale ale omenirii. Sursele literare exacte ale
acestei teme, cu enumerarea exhaustivă a vămilor97 au fost descoperite de Sorin Ulea în partea
vizionară a textului Povestirii lui Grigore din Viaţa Sfântului Vasile cel Nou98.
Ciclul Vieţii şi martiriului Sfântului Ioan cel Nou 99 de la Suceava ocupă la Voroneţ
jumătatea inferioară a peretelui exterior, sudic, al pridvorului. Inspirat de scrierea lui Grigorie
„monahul, prezviterul de la Marea Biserică a Moldovlahiei”, confundat multă vreme cu cărturarul
Grigorie Ţamblac, acest ciclu era considerat inedit în pictura murală exterioară ante Voroneţ, deşi figura sfântului mucenic a mai fost zugrăvită pe faţada sudică a bisericii de la
Arbore (dar în cadrul compoziţiei Cinului!). Cercetările recente de la biserica Sf. Gheorghe
a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava au confirmat însă prezenţa acestui ciclu şi în
Sorin Ulea, Originea şi semnificaţia …, (II), p. 42.
Vezi tratatul Lămurire despre zapisul păcatelor, în cartea: Sf. Maxim Grecul, Adevăr şi minciună, Galaţi, 2003, p.
411 – 416.
96
Paul Henry, Folklore et iconographie religieuse. Contribution à l’étude de la peinture moldave, în Bibliothèque de
l’Institut français de Hautes-Études en Roumanie, I , Mélanges, 1927, p. 63 – 97.
97
Sorin Ulea oferă următoarea listă: 1. Clevetirea, 2. Batjocorirea, 3. Zavistea, 4. Minciuna, 5. Mânia şi Înverşunarea,
6. Mândria, 7. Cuvintele deşarte, 8. Camăta şi Frauda, 9. Nedreptatea şi Vanitatea, 10. Iubirea de arginţi, 11. Beţia, 12.
Pomenirea de rău, 13. Vrăjitoria şi Descântecul, 14. Îmbuibarea, 15. Slujirea de idoli şi ereziile, 16. Sodomia, 17.
Preacurvia, 18. Uciderea, 19. Furtul, 20. Curvia, 21. Nemilostivirea şi asprimea mâniei. Vezi: S. Ulea, Originea şi
semnificaţia … (II), p. 39.
98
Vezi: S. Ulea, Originea şi semnificaţia … (II), p. 38 – 40.
99
Negustor din Trapezunt, martirizat în Cetatea Albă spre mijlocul secolului XIV, considerat “păzitor al statului”
Moldovei, de când moaştele sale au fost aduse la Suceava, în 1415, de Alexandru cel Bun, şi aşezate în biserica
Mirăuţilor, iar apoi transferate, în 1589, sub domnia lui Petru Şchiopul, în biserica Sf. Gheorghe, noul lăcaş al
mitropoliei.
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decorul – foart şters – al părţii răsăritene a faţadei sudice a biserici amintite, – faţade –
zugrăvite încă în anii primei domnii a lui Petru Rareş. Figura Sf. Ioan cel Nou a apărut
deja în fresca interioară a Voroneţului, în zugrăvia naosului, pe peretele de vest, opus
simetric tabloului votiv. În general, martiriul sfântului Ioan cel Nou a produs un număr impunător
de cicluri ilustrate. Cel mai vechi din ele este cel al raclei de lemn – din care s-au reperat doar două
fragmente100, dar care, la timpul său, a furnizat modelul pentru relicvarul în argint, reconsiderat
astăzi a fi o replică (din a doua jumătate a secolului XVI!) a raclei pictate (opinie a Corinei
Nicolescu şi a Constanţei Costea). Ciclul de la Voroneţ ilustrează următoarele scene din viaţa şi
martiriul sfântului: Sfântul în faţa eparhului, Dezbrăcarea sfântului, Ioan în dialog cu eparhul,
Baterea cu toiege, Aruncarea sfântului în temniţă, A doua zi, în faţa judecătorului, Tragerea de cal
şi decapitarea sfântului, Îngerii slujind şi evreul trăgând cu arcul, Evreul mărturisindu-se
mulţimilor, Înmormântarea sfântului, Încercarea de luare a moaştelor sfântului şi anunţarea
preotului, Stâlpul de foc, Aducerea moaştelor sfântului la Suceava de către Alexandru cel Bun101.
Ultima scenă prezentată aici avea importante conotaţii de ordin ecleziastic şi politic, înţelese foarte
bine de contemporani. Or, aducerea la Suceava în 1415102 a moaştelor Sf. Ioan cel Nou, urmând
recunoaşterii lui Iosif103 de către patriarhia de Constantinopol (1401), întărise substanţial autonomia
Mitropoliei Moldovei.
În stânga uşii de intrare în pridvor, pandant scenei Aducerea moaştelor Sf. Ioan cel Nou în
cetatea Sucevei, sunt figurate (de la stânga la dreapta) imaginea Sfântul Gheorghe omorând
balaurul si portretele mitropolitului Grigore Roşca şi sihastrului Daniil. Deasupra capului lui
Daniil Sihastrul, între compoziţiile Stâlpul de foc din Ciclul Sf. Ioan cel Nou şi icoana Deisis (de
deasupra uşii sudice a pridvorului) se află pisania lui Grigore Roşca, pictată cu culoare albă pe fond
albastru. Din ea aflăm că Mitropolitul Întregii Moldove Grigorie a fost ctitorul pridvorului şi a
„înfrumuseţării” (exterioare – C. C.) bisericii, care au fost „isprăvite” la 14 septembrie 1547, în
zilele piosului Io Iliaş voievod şi a mamei sale Elena.

Primul aflat la Muzeul de Artă al României, cel de al doilea cunoscut doar dintr-o fotografie publicată,
actualmente fiind considerat pierdut.
101
Referitor la componenţa ciclurilor vieţii sfântului vezi studiul Constanţei Costea: Despre reprezentarea Sf. Ioan
cel Nou în arta medievală, în RMI, An LXVII, nr. 1 – 2 /1998, B., 1998, p. 18 – 35.
102
Abordând controversata problemă a anului aducerii moaştelor Sf. Ioan cel Nou la Suceava, Florin Grigorescu scrie
următoarele: „Interpretarea eronată a episcopului Pahomie al Romanului (1707 - 1714) pe coperta Sbornicului
aparţinând lui Gavril Uric – din anul 1439 – a făcut ca timp de două secole şi jumătate întreaga istoriografie să
considere că aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou la Suceava s-a făcut în 1402 (...) Dacă ţinem cont însă că cel
mai vechi manuscris al Cronicii lui Grigore Ureche este pierdut, iar copia lui Axinte Uricariul (1670 - 1733) la Cronica
de bază a lui Ureche indică limpede văleatul 6923 (1415), la fel ca Letopiseţul lui Nicolae Costin (1660 - 1712) – care
se pare că a luat cunoştinţă de acest an din actele Mitropoliei Moldovei care au fost duse împreună cu mitropolitul
Dosoftei în anul 1686 în Polonia – susţinem (...) ca dată corectă a aducerii moaştelor Sfântului Ioan la Suceava ca fiind
anul 1415”. Vezi: Florin Grigorescu, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava în viaţa credincioşilor, Suceava, 2003, p. 181
– 182.
103
Zaharia, C., Iosif I Muşat, întâiul mare ierarh român, Bucureşti, 1987, p. 140-142.
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Deasupra ciclului Vieţii Sf. Ioan cel Nou avem prezentat ciclul Vieţii Sf. ierarh Nicolae: Naşterea,
Şcoala, Hirotonirea ca diacon, Hirotonirea ca episcop, Apariţia sfântului în vis împăratului
Constantin, Cei trei strategi în temniţă – toate în registrul superior, Salvarea celor trei bărbaţi de
la execuţie, Doborârea copacului cu demoni, Istoria celor trei fecioare, Salvarea lui Dimitrie de la
înec, Vindecarea fetei posedate de demoni – în registrul al doilea, Izbăvirea corăbiei, Distrugerea
idolilor, Lupta cu diavolul apărut în chip de înger, Viziunea îngerilor cu pecetea Dumnezeirii,
Vindecarea leproşilor şi Adormirea sfântului – în registrul al treilea. Grosso modo, redacţia
voroneţiană a scenelor din hagiografia Sf. Nicolae urmează modelele ortodoxe consacrate. Nu au
corespondent sau sunt extrem de rar întâlnite în arta bizantină sau rusă veche doar câteva episoade
ale ciclului: Vindecarea leproşilor104, Lupta cu diavolul apărut în chip de înger105 şi Viziunea
îngerilor cu pecetea Dumnezeirii106. Majoritatea celorlalte episoade, zugrăvite la Voroneţ, probează
existenţa unui nucleu comun al redacţiilor moldoveneşti şi bizantine ale iconografiei Vieţii sfântului.
Tema cea mai importantă care figurează în decoraţia exterioară ctitorită de Grigorie Roşca o
constituie Judecata de apoi. Originile iconografiei acestei teme trebuie căutate încă în arta
creştină timpurie, unde Judecata era reprezentată sub forma „separării oilor de capre” (mozaicul
bisericii St. Apollinare Nuovo din Ravenna)107. Îmbogăţirea iconografică a acestei teme s-a produs
deja în Evul Mediu, sub influenţa literaturii patristice, apocaliptice şi, în mod special, a scrierilor Sf.
Efrem Sirul. Manuscrisul Parisinus Graecus 74 de la Biblioteca Naţională din Paris, datat cu
secolul al XI-lea, prezintă deja o redacţie iconografică evoluată a temei Judecăţii de apoi,
redacţie care o vom regăsi în marea majoritate a picturilor murale şi a ilustraţiilor de carte
din lumea ortodoxă bizantină târzie sau din lumea post-bizantină.
După cum a remarcat încă Vasile Drăguţ, cele mai vechi reprezentări ale Judecăţii de apoi din
arta românească le găsim în bisericile transilvănene din Ţara Haţegului108. Astfel, la Crişcior
întâlnim acest subiect deja în secolul al XV-lea109. În pictura exterioară a Moldovei medievale cea
mai veche reprezentare a temei Judecăţii de apoi o găsim la Arbore (1541?), unde ea este
distribuită pe peretele de sud110. Celelalte Judecăţi de apoi din pictura monumentală moldavă a
secolelor XVI-XVII au o altă repartizare: la Probota, Coşula, Suceviţa şi Cetăţuia – pe bolta şi pe
peretele estic al pridvorului închis, la Humor şi Moldoviţa – în pridvorul deschis, la Bălineşti,

Întâlnită şi la Moldoviţa.
Întâlnită, de asemenea la Păpăuţi şi la Humor.
106
Datorez această informaţie Constanţei Costea, care a menţionat raritatea celor trei episoade în articolul “Sf.
Nicolae” din Enciclopedia artei medievale din România (manuscris în curs de apariţie).
107
Vezi: Н. В. Покровский, Страшный суд в памятниках византийского и русского искусства, în Труды
археологического съезда в Одессе (1884), Т. III, Одесса, 1887, planşa LXXIII între p. 286 – 287.
108
Vasile Drăguţ, Pictura murală din Transilvania, B., 1970, p. 49, 66 ş. a.
109
Ion I. Solcanu, Pr. Costache Buzdugan, Biserica Voroneţ, Mănăstirea Neamţ, 1984, p. 31.
110
Amplasare reluată ulterior şi în decoraţia exterioară a bisericii de la Raşca.
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Voroneţ, Sf. Gheorghie şi Sf. Dimitrie din Suceava – pe faţadele vestice ale edificiilor 111.
Dintre toate aceste reprezentări ale Judecăţii de apoi, cea de la Voroneţ este cea mai
monumentală şi cea mai bogată în detalii sugestive.
Suprafaţa imensă a frescei Judecăţii este compartimentată în mai multe registre. La extremităţile
laterale ale primului registru vedem câte patru îngeri, din ambele părţi, înfăşurând sulul Timpului
expirat. Pe suprafaţa sulului este reprezentat cerul înstelat cu cele 12 semne ale Zodiacului. Porţile
Cerului din centrul registrului sunt deschise de doi îngeri înaripaţi iar în spaţiul liber – format între
cei doi batanţi – apare figura maiestuoasă şi căruntă a Celui Vechi de Zile.
Un fascicol de raze porneşte de la Cel Vechi de Zile spre registrul următor, în centrul căruia este
situată o imagine dezvoltată a temei Deisis. În centrul acestei Deisis, înconjurat de cete îngereşti şi
încadrat într-un medalion din care ţâşnesc raze, în calitate de Judecător al Universului, apare Iisus
Hristos. Chipul lui Hristos este flancat de reprezentările intercesorilor: a Fecioarei Maria şi a lui
Ioan Botezătorul. Ei ambii intervin în faţa Mântuitorului, rugându-L să cruţe omenirea. În acelaşi
registru sunt reprezentaţi şi cei doisprezece apostoli, şezând a câte şase pe bănci alungite, de ambele
părţi ale imaginii Deisis. Nimburile aurii de deasupra apostolilor indică prezenţa cetelor de îngeri
din planul doi al registrului.
În centrul celui de al treilea registru este reprezentat Tronul Hetimasiei. Pe suprafaţa lui
orizontală, în faţa Crucii şi uneltelor patimilor, vedem imaginea Sf. Duh în formă de porumbel.
Flancând tronului, simetric, stau în genunchi Adam şi Eva. Din partea stângă, îndemnate de
apostolul Pavel, de tron se apropie cetele celor drepţi: a prorocilor, ierarhilor, mucenicilor şi
cuvioşilor. În dreapta, Moise – nimbat ca şi apostolul Pavel – îndrumă spre judecată grupurile
păcătoşilor: pe evrei, turci, tătari, armeni, etiopieni. Etniile respective sunt indicate de portul
personajelor şi de inscripţiile explicative de deasupra capetelor fiecărui grup.
Spre deosebire de registrele superioare, registrul inferior al Judecăţii de apoi este asimetric.
Dinamica lui gravitează în jurul imaginii balanţei, ţinute de Mâna lui Dumnezeu. Această Mână
apare de sub Tronul Hetimasiei.
Râul de foc, figurile alegorice ale Mării şi ale Pământului, fiarele sălbatice din gura cărora ies cei
mâncaţi de ele, morţii ce se scoală din sicrie, îngerii Apocalipsei trâmbiţând – toate aceste imagini
sunt pictate în partea dreaptă a peretelui şi pe suprafaţa contrafortului sudic. Imaginaţia şi fantezia
zugravilor au diversificat simţitor textele teologice şi iconografia consacrată a Judecăţii de apoi. Un
interes deosebit îl prezintă Râul de foc care, asemeni lavei vulcanice, se varsă de la picioarele lui
Hristos aşezat în centrul icoanei Deisis (pictate în cel de al doilea registru). În interiorul acestui râu
vedem chipurile schimonosite de groază ale păcătoşilor. Cu vopsea albă aici sunt scrise numele
principalilor ereziarhi şi persecutori ai creştinismului: Arie, Irod, Iuda, Diocleţian, Maximian,
111

Vezi: Ion I. Solcanu, Pr. Costache Buzdugan, Op. cit., p. 31.
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Lichiniu, Iulian (Apostatul). Pentru o exemplificare şi mai sugestivă a jarului infernului, zugravii de
la Voroneţ au introdus şi o inscripţie explicativă, în limba slavonă, preluată din Evanghelia după
Luca (16, 24): „Părinte Avraame... trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi
răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie”.
În centrul registrului inferior al Judecăţii – legate tematic de imaginea deja amintită a balanţei
din Mâna lui Dumnezeu – figurează parabola morţii celui drept şi parabola morţii păcătosului.
Aici, pe o filacteră desfăşurată, în dreapta îngerului ce străpunge cu suliţa trupul celui osândit la
chinurile eterne, Paul Henry a observat o extrem de curioasă pseudo-inscripţie, rămasă neînţeleasă
până în prezent(!)112. În imediata vecinătate a aceluiaşi înger, între reprezentările celor două
parabole, putem vedea figura regelui David cântând la cobză(!)113. Cetatea raiului, către care se
îndreaptă cetele credincioşilor conduşi de apostolul Petru, se află în stângă parabolei morţii celui
drept. Şi mai la stânga, în partea de nord a peretelui şi pe contrafortul nordic este desfăşurată
imaginea simbolică a Sânului lui Avraam. Între imaginile lui Avraam şi Iacov, istoricul Ion I.
Solcanu a descoperit minuscula şi enigmatica inscripţie slavonă „Ionasko Kiril”, interpretată de el
drept semnătura autografă a zugravului114. Această semnătură, împreună cu semnătura „pristavului
Marcu”115 – reprodusă încă de Eugen Kozak116 – au generat o discuţie aprinsă, menită să stabilească
numele exact al autorului frescelor. Din nefericire însă, spre deosebire de pictura Bălineştilor, unde
semnătura ieromonahului Gavriil – descoperită de Sorin Ulea – este însoţită de verbul slavon
„pisal” („a pictat”)117, aici, la Voroneţ, această importantă precizare lipseşte.
Încheind descrierea Judecţii de apoi, ţinem să accentuăm faptul că mesajul frescei trebuie citit şi
evaluat în contextul epocii care ni l-a transmis. Insistenţa cu care zugravii au stăruit asupra
particularităţilor etnice, naţionale şi confesionale ale damnaţilor, nu este un fapt întâmplător. Or,
spre deosebire de tradiţia iconografică a Judecăţilor de apoi bizantine, unde rolul
preponderent în ilustrarea păcatelor îl jucau viciile de ordin moral, Judecata de la Voroneţ etalează
în prim plan păcatele rezultate din apartenenţa la alte confesii sau păcatele generate de confruntările
de ordin naţional – toate, evident, îmbrăcate în haina simbolico-alegorică a limbajului picturii
medievale ortodoxe.

Paul Henry, Monumentele din Moldova de nord..., fig. 80 la p. 223. Referitor la semnificaţia pseudo-inscripţiilor
din pictura medievală a Moldovei vezi studiul nostru: Constantin Ciobanu, Tradiţia pseudo-inscripţiilor din pictura
murală moldavă în contextul artei bizantine şi postbizantine, în anuarul Arta – 2004, Chişinău, 2004, p. 13 – 22.
113
Instrument muzical care, la Voroneţ, a înlocuit harpa tradiţională din iconografia bizantină a acestei imagini
inspirate de Psaltire.
114
Ion I. Solcanu, Pr. Costeche Buzdugan, Op. cit., p. 58.
115
De sub portretul Mitropolitului Grigore Roşca de pe faţada sudică.
116
Eugen Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina, Viena, 1903, p. 210. Textul inscripţiei, tradus din slavonă, este
următorul: „Robul lui Dumnezeu Marcu pristavul care a slujit acest sfânt loc şi această mănăstire a Sf. Mucenic
Gheorghie”.
117
Sorin Ulea, Gavriil ieromonahul autorul frescelor de la Bălineşti, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel
Mare, B., 1964, p. 419.
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