
NOTE 

veanu, Iustina Periţeanea. între ambele panouri, în medalion, deasupra uşii se observă 
figura blîndă a mitropolitului Konon Doniei. 

în afară de aceste votive, interiorul bisericii este împodobit cu o catapeteasmă - sculp 
tură în lemn de după 1864 - amestec de stil gotic şi bizantin. Opera aparţine aceluiaşi 
sculptor - Karl Stork - care a lucrat în atelierul său şi mobilierul bisericilor Ghighiu, 
.Antim şi Nicolae Şelari. Iar între icoanele încadrate în - catapeteasmă, străluceşte darul 
lui Leon Tomşa Vodă, şi a "levantinei" doamna Victoria, soţia sa, o splendidă pictură 
veneţiană a sfîntului Gheorghe, îmbrăcată în întTegime în argint aurit. De jur împrejurul 
marginii, inscripţia slavonă, gravată în Ghenar, a voievodului, înseamnă biruinţa sa a supra 
lui aga Matei Basarab , pe care o cîştigă în larga cîmpie ialomiţeană din faţa Viforîtei . 

Pe pardoseala de scînduTi alb e, venite tîTziu să acopere locaşurile golite de lespezile 
lui Oonstantin Brîncoveanu , nu se găseşte nici o urmă de mormînt domnesc. Ou mănăs
tirea Dealului în coastă şi în apropierea m1ndrelor catedrale tîrgoviştene, nici l.ill voievod 
nu şi-a încredinţat osemintele acestui aşezămînt. Vor fi fost - dar cine poate şti - mor
minte pecetluite de grele lespezi şi în interiorul zidurilor Viforîtei ; dovadă, piatră aşezată 
la intrare ca prag ; dar, în urma transformărilor suferite, gropniţele au fost deschise, iar 
oasele, cîte vor mai fi rămas necalcinate, şi-au găsit odihna în altă parte. 
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EXPL ICATIONS D E S F I G  RES 

Fig. 1 .  - Monastere de Viforita. Vue el'ensemblc. 
Fig. 2.  - i\Iollastere ele Viforîta. Clocber et portail avant le tremblemellt de terre de 1940. 

Vile de l'illterieur. 
Fig. 3. - i\Ionastere de Viforîta. Vue du );ord-Est. 
Fig. 4. - Monastere ele Viforita. Vue d u  porche de l ' eglisc. 
Fig. 5 .  - i'vlonastere de Viforlta. Vue des cellules et de Ia cour, prise de l 'illlerieur. 
Fig. 6. - MOllastere de Vifor1ta. Le mur de l'epoql1e ele Brancov3n et le balcon elu yie u x  

prieure, v u e  ele la COUT. 
Fig. 7. - :--ronastere de Viforît a. Corridor cleSSerYaJ1t Ies cellules (câte Nord). 

NEAGOE BASARAB ŞI MĂNĂSTIREA MOLDOVIŢA 

N eagoe Basarab şi-a cîştigat prin nesecat a sa dărnicie faţă de o mulţime de biserici şi 
mănăstiri nu numai din Ţara Romînească, ci şi de la Ml.illtele Athos, Serbia şi altele, o 
faimă care-l aşează în rîndul voievozilor ocrotitorl ai artelor, ca un Ştefan cel iare, un :M:atei 
Basarab, un Vasile Lupu, un Oonstantin Brîncoveanu şi alţii nu puţini. :N u se prea ştif' 
însă că milele sale s-au revărsat şi asupra unor lăcaşuri romîneşti dinafara hotarelor Mun
teniei. în Ardeal bunăoară, amintil'ea lui este strîns legată de biserica sfîntul :Nicolae 
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NOTE 

din Şcheii Braşovului!, poate chiar şi de cea din Zărneşti, de lîngă Bran, cu 
acelaşi hram 2 •  

Se va arăta în rîndurile de mai jos că şi  Moldova îşi are locul printre acele ţări 
"de la răsărit pînă la apus şi de la amiază-zi pîn'la amiază-noapte"3 cărora Vodă Neagoe 
"multă milă pretudindenea da"4. 

Şi într-adevăr nu mică ne-a fost mirarea cînd, oprindu-ne în faţa uneia din vitri
nele de la Muzeul mănăstirii Suceviţa, închise şi pecetluite de buna gospodărire a mitro
poliei Moldovei, ne-am aţintit ochii asupra ferecăturii lmui manuscris, purtînd pe slavo
neşte însemnarea că cio T'TjlOEK4Hr'Mi', Ci\TKOjlH IWH H-kr'o, KOEKOA4 i' r'OcnOAHHI\ . 
[ =  Acest tetravanghel l-a făcut 10 Neagoe voevod şi domn]5. 

Spre adînca noastră părere de rău, nu am putut lua în mînă acest odor spre cerce
tare6• Mulţllmindu-ne deci cu puţinul cît au spus cercetători mai bătrîni despre această 
carte, ne-am întrebat însă cum de a ajuns legătura ferecată7 la mănăstirea Suceviţa, cînd 
ştiut este că pe la 1580 Movileştii şi-au ridicat măreaţa ctitorie care le adăposteşte, 
ca o raclă, rămăşiţele pămînteşti, şi le înalţă numele pe una din culmile artei vechi 
moldoveneşti. 

Desigur, înainte de mănăstirea ce fiinţează de pe atunci, a mai "trăit" alta, mai 
smerită, vreo sihăstrie al cărei trecut s-ar întîlni cu acela al vlădicăi Pahomie al Rădă
uţilor şi al lui Ioan vistiernicul Movilă de la 15398• Dar tocmai o ctitorie aşa de neînsemnată 
din ţara Moldovei putut-a oare N eagoe Basarab să o miluiască cu o carte aşa de preţ, pe 
cînd nu se cunoaşte de la dînsul nici un fel se danie către mari mănăstiri domneşti ca Putna, 

. N eamţu, Bistriţa şi cîte altele � 
Întrebarea pe care o ridicăm şi-o va fi pus la vremea sa şi Tafrali, care socotea că 

Simion Movilă trebuie să fi adus evangheliarul din Muntenia în Moldova9• 
întrucît nu cunoaştem nicăieri în Moldova lucruri aduse din Ţara Romînească 

de către acest voievod, care a domnit pe rînd în amîndouă ţările romîneşti, părerea lui 
Tafrali nu o împărtăşim, ci credem că lămurirea venirii în Moldova a evangheliarului 
acesta muntenesc trebuie căutată pe altă cale10• 

În această privinţă nu trebuie să ne scape din vedere că bogatul muzeu al mănăstirii 
Suceviţa adăposteşte, pe lîngă odoarele dăruite anume acestei ctitorii, şi nu puţine lucruri 
care erau în străvechime, fala altor sfinte lăcaşuri, de la care s-au înstrăinat în urma co
tropirii Bucovinei de către austria ci. 

Astfel, acolo se află de pildă un praxis (Faptele Apostolilor) ce fusese dăruit mănăs
tirii Voroneţului la 1543 de către Teofan Mitropolitulll. Tot la Suceviţa s-au pripăşit de la 
mănăstirea Solca un tetravanghel slavonesc din 1616 precum şi o evanghelie scrisă în 

1 N. Iorga, Guide lIislorique de la Roumanie, Buc., 
1 936 2, p .  28 ; G. C .  Muşlea, Biserica sf. Nicolae din 
Şclleii-Braşovului, r, Braşov, 1943, p. 375 şi passim. 

2 Judecind după pisania, mai nouă insă, a bisericii. 
3 Viaţa şi traiul sfîlltului Ni/an patriarllul Conslan

tinopolului (ed. Tit Simedrea), Buc., 1937, p. 25. 
4 Ibidem. 
5 Melbisedec, O vizită la cîteva mănăstiri si biserici 

antice din Bucovilla, in "AnaL Acad. Rom.", S
'
eria II-a, 

t .  V I I, secţia II, 1885, p. 53 ; Dimitrie D an, Mănă
stirea Suceviţa, Buc., 1923, p. 61 ; O. T afrali, Le mOlla
sUre de Sucevitsa, Iaşi, 1929, p. 42 şi Le monasLere 
de Sucevitsa el son tresar in .Melanges Charles Diehl, 
I I, Paris, 1930, p. 217-218 .  

6 D .  Dan , op. cit., p .  61 - 62 ; O. Tafrali, op. cii., 
p .  42- 43 şi i n  Melanges Ch. Diehl, (cu o fotografie). 

"1 Spunem legătura ferecată, nu şi manuscrisul, 
deoarece, cum şi-a dat seama D. Dan, op. cit . . in loc 
de tetravanghelul amintit de însemnarea de p e  fere
cătură,. avem de-a face Cll textul Faptelor apostolilor 
şi al evangheliilor. încit rămîne să se cerceteze cindva 
indeaproape dacă ferecătura a putut fi de la inceput 
aceea a manuscrisului. 
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8 D .  Dan, op. cit., p .  5 şi  94. 
9 O.  T afrali, op. cit . ,  p .  43, iar in MBanges CII. 

Diehl, p .  218, el pune p e  seama vreunui război al lui 
Ieremia sau Simion Mo"ilă impotriva muntenilor 
aducerea cărţii i n  Moldova. (La fel şi Melbisedec, 
op. cit.). 

10 E drept că Suceviţa a primit un tetravanghel 
muntenesc (cu chipurile lui Alexandru Mihnea voievod 
şi feciorilor lui), inuoit şi legat Ia 1605 de Ieremia Movilă 
voievod. Dar n1\ trebuie să nţ gindim neapărat că li 
fusese trimis din Muntenia de fratele său Simion, căci 
fiind Alexandru Mihnea frate cu Petre Schiopul, 
domnul Moldovei, manuscrisul a putut . să fie dăruit 
Ia inceput la vreo ctitorie ( Galata bunăoară) a acestuia 
din urmă (despre acest manuscris, vezi D. Dan, op. cit., 
p. 60 şi O. Tafrali, op. cit., p. 43-44). Cit despre 
capsula cu "singele Sfintului Marelui Mucenic Dimi
trie", pe fundul căreia este săpată stema Munteniei şi a 
MoviIeştilor (D. Dan, op. cit., p. 69), ea a fost făcută 
in chip vădit de Simion vodă inainte de a se urca 
pe scaunul Moldovei şi adusă in Moldova atunci cînd 
Simion a părăsit Ţara Rominească. 

11 D. Dan, op. cit., p. 85. 
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NOTE 

aceeaşi limbăl. Putem aminti de asemenea un acoperămînt de potir făcut danie la 1493 
bisericii episcopiei din Rădăuţi de voievodul Ştefan cel Mare2• 

Ale mănăstirii Moldoviţa au fost un aer mare şi de toată frumuseţea, dăruit de 
Ştefan cel Mare la 1497 3, precum şi două manuscrise din 1613 şi 1618 de la vlădica 
Efrem al Rădăuţilor, şi cu nişte scrieri în slavoneşte de-ale sfîntului Ioan Gură-de-Aur<l. 
Adăugăm în sfîrşit o evanghelie venită din Ţara Leşească, de la biserica sfintului Duh din 
tîrgul Colomeea5• 

Aceste fapte ne îndrituie§c a crede că tetravanghelul ferecat de Neagoe Basarab 
a putut fi al vreuneia din mănăstirile moldoveneşti ce înfloreau pe VTemea cînd el domnea 
în Tara Romînească. , 

Să fie vorba de Voroneţ, de Rădăuţi, de Moldoviţa, sau de altă mănăstire ori 
episcopie � 

Anevoios este a răsplmde drept. 
Totuşi dacă este să alegem, trebuie să spunem că bănuielile noastre se opresc asupra 

mănăstirii Moldoviţa. Ele se sprijină pe cartea lui Ştefăniţă voievod, din 14 februarie 1522, 
întărind o danie de ţigani, "anume Radu şi femeia lui Zoica, cu copiii lor" făcută mănăstirii 
Moldoviţa de răposatul 10 Basarab Voievod6• Din păcate, domnul moldovean nu splme 
cînd anume avusese loc această închinare. Ţinînd însă seamă de faptul că Bogdan Vodă 
al Moldovei se înţelesese cu Neagoe B asarab pentru a-l însura pe Ştefăniţă, feciorul său, 
cu una din fetele domnului muntean?, putem socoti că ţiganii amintiţi au fost dăruiţi 
mănăstirii de pe apa Ciumîrnei8 după ridicarea în scaun a lui Neagoe ( 23 ianuarie 1512 ) 
şi Înainte de încetarea din viaţă a lui Bogdan ( 2 0  aprilie 1517 )9. 

Astfel stînd lucrurile, nu este cu neputinţă ca tetravanghelul ferecat de li! eagoe 
Basarab să fi fost dăruit de asemenea mănăstirii Moldoviţa o dată cu ţiganiilo. 

Dania trebuie înţeleasă nu numai ca încă o dovadă a politicii de prestigiu cultural 
a bogatului şi evlaviosului voievod al Ţării Romîneşti, ci şi ca un semn de prietenie faţă 
de viitorul său cuscru. 

1 D. Dan, op. cit., p. 63 -64. 
2 Ibidem, p.  73- 74. 
3 Ibidem, p. 51 -52. 
4 Ibidem, p. 62, 64 şi 8 1  (azi mănăstirea Moldoviţa 

mai păstrează de la acelaşi Efrem o Psaltire în slavo
neşte cu care ne vom indeletnici cu alt prilej).  

5 D.  Dan, op. cit., p. 63. S-ar mai putea aminti 
şi felurite odoare şi cărţi de la Schitul Mare din 
Galiţia, căruia i-a fost închinată Suceviţa ;  vezi 
D. Dan, op. cit., passim. 

6 Documente prioind is/oria Rominiei, A, XVI, 
voI. I, p. 1 93, nr. 1 70. Judecind după numele de 
Radu, purtat de ţigan, nume pe cit este de rar iu 
Moldova, pe atit este de răspîndit in Muntenia, socotim 
că Neagoe a trimis din chiar ţara sa, această pereche 
de ţigani. Se cunosc de altfel alte mutări de ţigani din 
Muntenia in Moldova ; vezi de pildă documentul lui 
Ştefan cel Mare din 8 septembrie 1 503 pentru mănă
stirea Putna (op. cit., p. 34, nr. 31)  cu privire la ţiganii 
robi ai acesteia (printre care şi unul Radu Gingul). 
Pentru ţigani aduşi din Polonia in Moldova cl. docu
mentul lui Petru Schiopul din 20 mai 1 586 (op. cit., 
voI. I I I, p. 322- 323, nr. 390). Amintim în sfîrşit 
că după Neagoe un alt voievod al Ţării, Romineşti, 
Vlad Vintnă, a dăruit o altă mănăstire din Bucovina, 
cea de la Humor, cu un sălaş de ţigani, , ;Anume Radina 
şi cu ţiganca sa Dca şi cu şase feciori ai săi" ; cl. D. P. 
Bogdan, O danie a domnului muntean Vlad VintiIă 
că/re mănăs/irea moldovenească Homor, in "Raze de 
lumină", X, 1 938. p. 263- 269 (se datează documentul 
pe la 5-9 innie 1 535) ; o traducere In Documente 

PETRE Ş. N Ă5TUREL 

privind istoria Rominiei, B, XVI, voI. II, p .  1 64 - 1 6  5 
nr. 1 63 (unde documentul este aşezat între noiembrie 
1 534 şi mai 1 535). 

7 T. Palade, Radu de la Afumaţi, Buc., 1 939, p. 52 
şi M. Romanescu, Neamurile Doamnei lui Neagoe 
Vodă, Craiova, 1 940 p. 2 1 .  Dintr-o scăpare Al. Bocă
neţu, Mănăstirea Mnldovita, Cernăuţi, 1 933, p. 36, 
11 face pe Neagoe socrul lui Ştefăniţă, căci documentul 
amintit este din 1 522, pe cind abia in 1 526, domnul 
Moldovei se însură cu Stana, una din fetele răposatului 
Neagoe ; ef. T. Palade, op. cit., p. 9 şi 52- 53 şi M. Ro
manescu, op. ci/., p. 21.  

8 Se ştie că mănăstirea de pe vremea lui Teagoe, 
ctitorie a lui Alexandru cel Bun, se afla la cca500- 600m 
depărtare de locul unde Petru Rareş şi-a clădit 
noua ctitorie (I.  1. Nistor, Mănăstirea Moldoviţa . . .  , 
Cernăuţi 1933, p. 3 ) .  

9 A .  Sacerdoţeanu, L iste de  suverani, extras din 
"Hrisovul", I. Buc.,  1 941,  p. 21 - 27. 

10 Pentru ca să ne putem Inchipui Intrucitva cît 
preţuia dan ia unei cărţi de slujbă (şi incă ferecată ! )  
pe vremea lui Neagoe, aducem aminte că in a doua 
jumătate a veacului al XV-lea, Vlad Vodă Gă1ugărul 
cumpărase de la mănăstirea Brădet, un munte, pe 
care-l plăti se cu un tetravanghel (cl. doc. din 20 iunie 
1 507 al lui Radu cel Mare in Documente privind istoria 
Romini(!i, B, XVI, voI. I, p. 43, nr. 38). Tot aşa pe 
la 1578 - 1 579 marele logofăt al Ţării Romtneşti, 
Miroslav, a dat mănăstirii Snagov un mineiu In schim
bul unui "codru de loc den ocina Băbenilor . . .  partea 
mănăstirii" (ibid., voI. IV, p. 341 - 342). 
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