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REZUMAT  
 

 

Tema de cercetare pe care am propus-o în cadrul proiectului doctoral se 

doreşte o analiză aprofundată, dintr-o perspectivă comparativă, a iconografiei 

naosului în bisericile moldoveneşti, începând cu primul ansamblu de pictură murală 

realizat în timpul lui Ştefan cel Mare (Pătrăuţi, 1487), şi până la jumătatea veacului 

al XVI-lea, când, după sfârşitul domniei lui Petru Rareş, un prim ciclu din istoria 

artei post-bizantine din Moldova se încheie. Analiza priveşte atât evoluţia artistică 

în plan local a grupului de monumente, cât şi locul acestora în contextul artistic 

bizantin târziu şi post-bizantin.  

Materialul iconografic scos la lumină de restaurările integrale de care au 

beneficiat în ultimii ani unele dintre cele mai importante ansambluri murale 

moldoveneşti, a impus reluarea cercetărilor şi trasarea unor distincţii pe care starea 

anterioară de conservare a picturilor murale nu ar fi permis-o. 

Proiectul pe care l-am elaborat se înscrie, din punct de vedere metodologic, 

în rândul cercetărilor iconografiei spaţiului de cult bazate pe un criteriu de selecţie 

de tip topografic şi se angajează într-o analiză a iconografiei spaţiului de cult ce are 

în vedere raporturile iconografiei cu arhitectura edificiului religios şi ritul liturgic 

desfăşurat în interiorul acestuia. 

Prin planul central pe care îl adoptă, edificiul creştin de cult se adaptează 

unui ceremonial liturgic compus dintr-o serie de ieşiri dinspre altar înspre naos, 

delimitându-se astfel două zone principale de desfăşurare a ritului: zona altarului, 

unde se concentrează acţiunile liturgice fundamentale, respectiv spaţiul central al 

naosului, supraînălţat prin cupolă. De-a lungul axului est-vest al bisericii, naosul 

precedă, prin urmare, absida altarului – polul liturgic principal, dar este marcat 

totodată de un ax vertical, de-a lungul căruia programul iconografic se citeşte în 

sens descendent, dinspre cupolă şi arcele înalte, înspre registrele inferioare.  

Departe de a reprezenta zona cu cele mai puţine variaţii iconografice, 

programul turlei se dovedeşte, în epoca studiată, un segment iconografic deosebit de 

diversificat sub raportul subiectelor vehiculate. Principalele aspecte asupra cărora 

ne-am concentrat atenţia în primul capitol al lucrării sunt (a) reprezentarea 

Pantocratorului în cupolele bisericilor moldoveneşti din secolele al XV-lea şi al 

XVI-lea, imagine care aparţine unei tipologii mai degrabă străine cupolelor de 

tradiţie bizantină şi ale cărei posibile surse şi semnificaţii sunt discutate pe larg. (b) 
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Iconografia şi mesajul profeţilor reprezentaţi în tamburul turlei bisericii Sf. 

Gheorghe din Suceava, unde am pus accent pe transcrierea, descifrarea şi 

identificarea originii inscripţiilor, precum şi pe posibilele modele care au stat la 

baza reprezentării profeţilor Vechiului Testament în programul iconografic singular 

al turlei fostei biserici mitropolitane din Suceava.   

Capitolul al II-lea analizează reprezentările marilor sărbători ale anului 

liturgic în pictura murală de la sfârşitul secolului al XV-lea şi din prima jumătate a 

celui de-al XVI-lea. În cazul bisericilor moldoveneşti ridicate în intervalul 

menţionat, unitatea iconografică pe care o constituie naosul împreună cu turla 

devine vizibilă  datorită unei particularităţi arhitecturale a sistemului de elvaţie 

specific edificiilor religioase moldoveneşti, şi anume, sistemului dublu de arce 

piezişe, menite a îngusta diametrul tamburului şi implicit pe cel al cupolei, 

armonizându-i proporţia la aceea a naosului.  

Aplicat atât bisericilor de tip triconc cu turlă, cât şi bisericilor de plan triconc 

fără turlă (Humor) sau bisericilor de tip mixt, care nu prezintă turlă, având, în plus, 

cele două abside laterale trasate în grosimea zidului (Arbore, Părhăuţi sau Baia), 

acest sistem de boltire specific arhitecturii religioase moldoveneşti, dă naştere celor 

patru lunete formate sub arcele de susţinere, respectiv celor două perechi de 

pandantivi (pandantivii mici şi pandantivii mari), care descriu un prim registru 

pentru desfăşurarea ciclului Marilor Sărbători, dispuse sub forma unui inel în zona 

de naştere a tamburului sau a cupolei propriu zise, acolo unde nu există tambur.   

Problema relaţiilor picturii moldoveneşti cu centrele artistice active în 

aceeaşi perioadă în spaţiul balcanic a fost tratată de Miltiades Garidis într-un 

capitol separat, inclus în amplul studiu dedicat artei popoarelor ortodoxe în epoca 

turcocraţiei (La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute de 

Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination etrangère, 1989).  Acesta 

aduce în discuţie o serie de mărturii ce atestă fie implicarea unor pictori de sorginte 

greacă fie a folosirii unor modele provenite din aceeaşi ambianţă în pictura 

bisericilor moldoveneşti, mai ales în perioada de început a acesteia (a doua 

jumătate a secolului al XV- lea. 

Interesul pentru contactele artistice ale Moldovei cu lumea monastică 

grecească se regăseşte şi în monografia dedicată de Evangelia N. Georgitsoyanni 

vechiului catolicon al mănăstirii Schimbării la faţă de la Meteora (Les peintures 

murales du vieux catholicon du Monastère de la Transfiguration aux Météores (1483) Atena, 

199),  unde autoarea încearcă să demonstreze influenţa atelierului de pictură care a 
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lucrat la Meteora asupra mediului artistic moldovenesc la sfârşitul veacului al XV-

lea şi în prima jumătate a celui de-al XVI-lea.  

Acest fenomen este însă, pentru epoca studiată, o realitate în legătură cu care 

nu s-au păstrat mărturii scrise. Am încercat să adâncim, prin urmare, şi în prezentul 

studiu, direcţia de cercetare trasată de studiile anterioare dedicate contactelor 

artistice în sud-estul europei în epoca post-bizantină, urmărind raporturile mediului 

artistic moldovenesc cu arta practicată la Athos şi Meteora, dar şi în centre precum 

Ohrida sau Castoria, prin prisma mărturiilor iconografice şi stilistice păstrate în 

frescele bisericilor moldoveneşti în ultimii ani ai veacului al XV-lea şi prima jumătate 

a celui de-al XVI-lea.  

Înmulţirea contribuţiilor dedicate la nivel internaţional, monumentelor artei 

post-bizantine a generat în rândul cercetătorilor un interes aparte pentru 

sincronizarea metodologiei cercetării şi pentru definirea conceptelor care se impun 

acestui domeniu: noţiunea de ”artă post-bizantină” şi problema definirii acesteia în 

raport cu ”arta bizantină” – sau problema ”şcolilor naţionale/regionale de pictură” 

în provinciile ortodoxe aflate sub ocupaţie otomană.  

Tema propusă a constituit totodată un pretext pentru a reveni, în cel de-al 

treilea capitol al lucrării, asupra principalelor teorii elaborate în cadrul istoriografiei 

de artă cu privire la începuturile şi evoluţia fenomenului picturii murale în Moldova 

secolelor al XV-lea şi al XVI-lea ( problema filierei sud-slave, aceea a contactelor 

artistice directe româno-bizantine, definirea caracterului post-bizantin al picturii 

murale moldoveneşti ), şi a locului acestor ansambluri în contextul mai larg al lumii 

artistice post-bizantine a spaţiului balcanic.   

 


