
NARTHEXUL DOBROVĂŢULUI 
«Dosar arheologic» 

Frescele ce decorează biserica Mănăstirii Dobrovăţ, dedicată 
Coborîrii Sf. Duh, deschid seria ansamblurilor pictate în timpul 
domniei lui Pet ru Rares. Decoratia interioară este datab il ă între 
1527-1531 sau, dacă a~ceptăm i~terpretarea lui Sorin Ul ea pri
vi nd tabloul votiv, cu o u şoară co rectură, între 1529-1530 1. 

Dobrovăţ ul a concentrat în mod special interesul cunoscătorilor 
pentru rafinamentu l stilistic şi intensitatea conţinuturilor emo
ti ve, de foarte bună descendenţă paleologă, ca şi pentru subtili
tăţile de gîndire politică şi mistică implicite iconografiei sale 2• 

Studiile rom âne şti publicate pînă ac um 3, ale lui I. D. Ştefă
nescu, S. Ulea şi V. Drăg uţ, privind pictura Dobrovăţu lui, nu au 
oferit un releveu exact sau complet al reprezentărilor (nici nu 
a fost întotdeauna aceasta intenţia autori lor) . De altfel, releveu I 
programelor de interior al tuturor frescelor moldoveneşti din 
secolele XV-XVI constituie una din marile lipsuri ale istorio
grafiei de artă românească medievală. 
· Studiu I de fată constituie o tentativă de redare cît mai exactă 

şi cu maximum 'de precauţie ·a ordonanţei iconografice complexe 
a pronaosului Dobrovăţ ului , integrînd şi sem nifi caţiile sa le, aco lo 
unde bi bi iografia (accesibilă) o permite. 

1 În bibliografia an terioară interve nţiei lui Sorin Ulea (Datarea ansam
blului de pictură de la Dobrovăţ, «S.C.l.A », A. pi. 1961, nr. 2, 483-485) era 
consacrată datarea frescelor între 1527-1531, dată rezultată din suprapu
nerea anilor primei domnii a lui Rareş peste intervalul 7030-7039 dedus 
din inscripţia pictată în naos deasupra tabloului vot iv, conţinînd anul 
703 .. „ din care lipseşte cifra unităţilor . Sorin Ulea a încercat o preci
zare în interiorul intervalului, care specula anii văduviei lui Rareş, 1529-
1530, din care a eliminat al doil ea an pe temeiul că nunta s-a făcut «în 
preajma Paşte lui» ş i, deci, înainte de aceasta nu se mai putea picta, vremea 
fiind friguroasă. Însă data căsătoriei nu rezultă d irect din documentul la 
care se face trimiterea, în care scri e: « /tem duobus familiaribus Moldauiensibus 
qui ad noş venerunt dum nova sponsa waiwode Mo/dauiensis duceretur eis 3/8 
vini, unum /ucium et 1 cubu/um ovenoe » (Din registrul de venituri şi che l
tuieli al oraşu lui Braşov , ţxt_rase, în Documente privitoare la Istoria Romd
ni/or, 1510-1530, Culese, adn. ş i pub_l icate de Nicolae Densuşianu, Bucu
reşti, 1892, nr. 452, p. 661 ). :rrecerea Elenei Brancovici prin Braşov în 
drum spre Moldova s-a făcut evident primăvara (aprilie 1530, după un alt 
document folosit de Şt . S. Gorovei, Petru ·Rareş , Bucureşti, 1982, p. 73), 
căc i sub însemnarea c itată, un eveniment următor a fost consemnat « ... sob
bato post cinerum missis » (ibidem „ p. 661 ), deci în săptămîna «cenuş ii », 
care precede Paştele coto/ic. Paştele ortodox s-a sărbătorit în 1530 în 17 
aprilie, conform Pashaliei din Tipicul de la 1523 dăruit lui Macarie, egu
menul Mănăst ir ii Neamţ (B.A.R . sl. 101, foi. 288). Dar nunta nu putea avea 
loc, în ritualul ortodox, îna intea Paştelui. Timp pentru pictură ar mai fi 
fost ... Am dţsfăşurat atîtea. detalii pentru a atinge. concluzia că nu pute m 
delimita foarte sever campaniile de lucru ale pictorilor, o relaxare a ter
menului, 1529-1530, fiind mai fi rească, în interiorul unei ipoteze care, 
de altfel, nu este invulnerabilă: prezenţa domnitorilor fără soţii, în tabloul 
votiv, nu este singulară; la Biserica «Sf. Gheorghe» din Suceava rămîne 
strict ipotetică existenţa El ~ne i Brancovici sub stratu l care l-ar reprezenta 
pe Petru Şchiopul (S . Ulea, Datarea frescelor bisericii mitropo/itane «Sf. 
Gheorghe>~ din Suceava, în « S.C.l.A. »,ser ia Arte plastice, 13 (1966), nr. 2. 
Pînă la proba restaurării, Petru Rareş apare tot singur, în preajma anului 
1534. 

2 A. Grabar, Un cyc/e des « capita/es » chretiennes dans /'art moldave 
du XVI• siecle, în j.0.B., 21 (1972), 125-130; S. Ul ea, La peinture exte
rieure, moldave: ou, quand et comment est-e//e apparue? în R.R.H ., tome 
XXI 11, nr. 4 (1984 ), 285-:--311 . 

3 I. D. Ştefănescu, L't.volution de la peinture religieuse en Bucovine et 
en Moldavie, Nouvelles recherches, Paris, 1929; idem, L' 11/ustration des /itur
gies dans /'art de Byzance et de /'Orient, în « Annuaire de l'lnstitut de Phi
lologie et d'Histoire Orientale», Bruxelles, 1932- 1933; idem, L'Art byzan
tin et / 'ort lombard en Transy/vanie . Peintures mura/es de Va/achie et de Mol
davie, Paris, 1938; idem, /conografia artei bizantine şi a picturii feudale 
romdneşti, Bucu re şt i 1973; idem, Les peintures du monastere de Dobrovăţ, 
Melanges Ch . Diehl , li , Paris, 1930; S. Ulea, Datarea . . . ; idem, La 
peinture . .. ; V. Drăguţ, Dobrovăţ, Bucureşti, 1984. 
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CONSTANŢA COSTEA 

« Partout le sty/e nuance la vo/eur 
semantique des images )) 

A. GRABAR 

Schema care va suporta «corectura» este cea apărută în mono
grafia Dobrovăţ a lui V. Drăguţ care este răspunzătoare, în locurile 
greu identificabile, de unele preluări din studiile interbelice 
(I. D. Ştefănescu), în alte locuri de vagi intervenţii asupra acestei 
mai vechi bibliografii 4, 

Calotei narthexului, refăcută probabil în seco lul al XVIII-iea 
şi restaurată în campania D.M. I. din 1974-1976, i s-a atribuit 
de autori, fără excepţie, reprezentarea Maicii Domnului cu Prun
cul. Iconografia marială frecventă în secolul al XIV-iea în acest 
spaţiu, ca şi inscripţia slavonă dedicată Fecioarei, de pe inelul 
de la baza calotei, au sprijinit această atribuire s. Există însă unele 
elemente de desc urajare : f) aspectul I iterelor, trasate cu negru 
pe fond galben, deosebindu-se complet de ca ligrafia de neconfundat 
a înscrisuri lor - cu alb pe albastru - temelor iconografice 6 ; 

2). conţinutul. inscripţiei este n,eobişnuit, imnul Născătoare de 
Dumnezeu Fecioară bucură-te, ~eea ce eşti plină de dar, Domnul 
este cu tine ... avînd altă continuare 7 decît aceea de la Dobrovăt ; 
3) un ·alt element care îngreunează mult acceptarea acestei ip~
teze este prezenţ~ în pandantivii mici a celor patru simboluri, 
îngerul , vulturul, leul şi boul, care constituie tetramorful persoa
nei divine cu directă semnificaţie apocaliptică. Se poate asocia 
acest sens Fecioarei cu Pruncul? Precedente iconografice nu 
există, din cîte ştius. 

Cel mai verosimil s-ar integra acest ui context figura lui Hris
t_os (Iisus • Emanuel?), care, înconju1-at de fiinţele apoca liptice, 
poate defini un mic· complex eshatologic al calotei, congruent 
conţinuturilor spirituale transmise de iconografia narthexurilor 
perioadei tîrzii bizantine. Iisus apare în cupola acest ui spaţi u în 
secolul al XIV-iea, la Markov (în tema. Sofiei), Treskavec şi Les
novo 9 ; în a doua jumătate a secolului al XVI-iea, în Moldova, 
~eferinţa ·apare în exonarţhexu I bisericii Epi scop iei Romanu I u i 1°. 
ln sensul aceleiaş·i ipoteze, în aria de semnificaţii a Pantocrato
rului, arcele care sprijină calota figurează în medalioanele cen-

' S. Ul ea nu şi-a propus redactarea unui releveu; de altfe l, id entifică
ril.e pe care le-a făcut în virtutea demonstraţi ei ce-l interesa au fost, la 
Dobrovăţ , exacte. 

6 Inscripţie descifrată ş i publicată de S. Ulea, La peinture . . „ p. 298 
nota 4. ' 

6 Nu 'este exclusă. repictarea, culoare pe culoare, deci cu menţinerea 
textului intact; despre restaurarea picturii.or în 1927 pentru recuperare 
de sub repictăr;i , v. I. D. Ştefănescu, Les peintures . . „ p. 183. 

7 « ... Binecuvîntată eşti tu între femei şi binecuvîntat este rodul 
pîntecelui tău! Că ai născut pe Mîntuitorul suflete lor noastre ». I nscripţia 
de la Dobrovăţ poate fi un «apocrif» tîrziu sau poate un «colaj de e pocă» 
(un sondaj de strat îi va clarifica vechimea) care ar trebu i regăs it însă îr1 
re pertorii le de imn e ; trimiterile din E. Follieri, lnitia hymnorum ecclesiae 
graecae, Studi e Testi 211-214, Citta del Vaticano, 1960-1963, sînt deo 
camdată neverificab il e. 

8 Maria, în nimb octogonal, fără simbolurile apocal ipti ce, apare rar : 
pe un panaghiar din a doua jumătate a secolului XV, la Galeria Tretiakov 
(E. S. Smirnova, V. K. Laurina, jivopis Ve/ikogo Novgoroda XVv„ Moskva, 1982, 
cat . 36) sau, la Dobrovăţ, simetric lui Ii sus, în lnă lţarea Crucii - repre
zentare n eobişnuită, căci « mandorla de lu mină» cu greu poate trimite 
la transferul de calităţi ale natu r ii divine, de care vorbea A. Grabar , Maria 
fiind fără Prunc. Oricum, în ambele exemple ce le patru simbolur i sînt 
absente. Nu e mai puţin adevărat că la sfîrşitul secolului, la Suceviţa, vor 
apare însoţind-o pe Theotokos în Rug aprins: subtextul teologic al icono
grafiei moldoveneşti la sfîrş itul secolului est e însă mu lt sch imbat. 

9 A. Grabar , Sur Ies sources des peintres byzantins des X//1° et XIV8 

siec/es, C.A. XI I (1962), republicat în« L'Art de la fin de l'Antiquite et du 
Moyen Age », Paris, 1968, 11, p. 861-879; T. Velmans, La peinture du Moyen 
Age en Yougoslavie, fascicule IV, Par is, 1969, fig. 54, 187, 188; T. Grozdanov 
Studii za ohridskiot jivopis, Skopje, 1990, fig. 52. 

10 M. I. Sabados, Catedrala Episcopiei Romanului, Ep. Romanului şi Huşi
lor, 1990, fig. 132. 
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trale: Cel Vechi de Zile, Iisus Emanuel, tronul Hetimasiei («Sf. 
Duh ») ş i Mielul mistic: «ce sont des sujets I iturgiques qu'on 
rencontre d'habitude au sanctuaire et dans la coupole du naos» 11. 

Prezenţa Celui Vechi de Zile şi a lui Ii sus. adolescent în relaţie cu 
Pantouatorul a fost relevată, în fundamentarea sa teologică, de 
Andre Grabar: « emplacement de ces trois images de Di eu dans 
Ies egl ises: le Pantocrator, entiere ment transcendent dans la 
coupo le; I 'Ancien des jours et son double I 'adolescent figurant 
la perpetuite des temps au bas de la coupole ou dans Ies voOtes 
vois ines, c'est-a-dire la ou la symbo lique de l'eg li se (derivee elle 
aussi des ecr its dionysien s) situe le symbole de l'intelligible » 12. 

Sf. Ioan Damaschinu / metodul. Dobrovăţ 

«Apărătoarei Doamne ». Dobrovăţ 

Tra nziţia spre imageria mari a lă o asigură profeţii cu simbolu
rile specifice, flancînd medalioanele; melozii din pandantivii mari 
(rep.rezen.taţ i într-o redactare specială, însoţiţi de grupuri de 
«as 1 stenţ1 »)se conectează la secvenţa inferioară a bolţii, « imno

l ogică» din timpane: referinţa se va regăsi (cu alte aluzii 
la Theotokos) în exonarthexul biserici episcopale a Romanului la. 
Scenele din timpanele arcelor ce susţin calota au fost descrise 
de I. D. Ştefănescu 14 cu menţiunea că ilu strează imnul « De tine 
se bucură toată făptura» 15. Sorin Ulea a surprins pe una din ce le 

11 I. D. Ştefăn escu, L' 11/ustration . .. p. 77. 
12 A. Grabar, La repr esentation de /' lntelligible dans /'art byzantin du 

Moyen Age, în « L'Art de la fin . .. » I, p. 56. 
13 M. I. Sa bados, Catedrala . .. fig. 133 - 136. 
H I. D. Ştefănesc u, L'Art byzantin ... p. 108. 
15 Idem, L'Evolution . . . , I, p. 18. 

patru imagini, «glorificări ale Fecioarei». un fragment de inscrip
ţie I iturgică (timpanul de sud-vest): Apărătoarei Doamne 16 des
coperi re din care a dedus că «le Siege de Constantinople est 
tout simplement la transposition iconographique de cette strophe. 
D'ou ii resuite que le Siege et l'Acathiste qui, un an a peine plus 
tard bri lleront sur Ies fac;ades de I 'egl ise de Hîrlău existaient 
deja des 1529 comme idee, et meme sous une forme bien arre
tee » 17• Inscripţia citită de fapt pe timpanul de sud-est o însoţeşte 
pe Theotokos într-un ci i peus, deas upra unui sa raf, adorată de 
episcopi, îngeri şi grupuri de laici; reprezentarea este neobişnuită: 
prooimionul, de cele mai multe ori, n-a fost ilustrat în pictura 
bizantină 18 decît cu cîteva excepţii cunoscute: ca orantă pe tron, 
în ms. Escorial cod.19 (.R. I. 19), sfîrşitul seco lului al XIV-lea-înce
putu l secolul ui al XV-iea 19 sau , ca scenă de ceremonial, ilustrînd 
ado rarea icoanei ridicate pe o hampă, plantată în mijlocul unei 
fîntini, la biserica Mănăstirii Ferapont (Rusia), 1500-1502 20• 

ln forma în care apare la Dobrovăţ ea se poate referi la o vizi une; 
oricum originea redactării nu pare simplă; o referinţă de mai 
mi că anvergură, dar apropiată în timp, este oferită de o re
prezentare în biserica Ferapont: într-un timpan deasupra lunetei 
Pocrovului, Fecioara cu Pruncul în medalion surmontat de un 
saraf, adorată de îngeri 21. 

Mai greu de identificat însă este « ideea Asediu I u i Constantino
pol ului». într-o imagine cu caracter liturgic, cu atît mai mult cu 
cît reprezentarea militară a strofei introducti ve a existat, după 
cum se ştie, în secolul al XIV-iea, în eparhia Ohridei: pe faţada 
de sud (sub portic) a bisericii Sf. Petru de pe malul lac ului 
Prespa 22. 

Semnalată de V. Grecu 23 , considerată nesemnificati vă de S. 
Ulea pentru caracterul provincial al monumentului, reconsiderată 

Asediul Constantinopolului . Biserica Sf. Petru de pe malul lacul ui Prespa 
(Oh rida) 

16 S. Ulea, La peinture . . . p. 297. 
17 Ibide m, p. 298. 
18 Con for m bibli ografiei t eme i apuci G. Bab ic, L' lconographie constan

tinopolitaine de l'Aca thiste de la Vierge a Cozia (Va/achie ), Z.R.V.I XIV/XV 
(1973), 173 - 189. 

10 T. Ve lmans , Une i/lustration inedite de /'Acathiste et l'iconographie des 
hymnes liturgiques a Byzance , C.A. XX I I (1972), p. 138, fig. 2. 

20 Ibidem, p. 159, fig . 33. Proo imi onul va apare în redacţi e liturgi că , 
alături de var ianta militară , mai tîrziu cu cîţ i va an i, la Humor. 

21 Irina Dani Iova, The Frescoes of St. Pherapont Monastery, Moscow, 
1970, fig. 27-30. 

22 B. Knejevic, Trkva svetog Petra u Prespi Z.L.U. 2 (1966), p. 245-
265, fig. 6. 

23 V. Grecu, Influenţe sirbeşti în vechea iconografie bisericească a Moldovei, 
în Codrii Cosminului, IX (1935), p. 240-241; autorul încearcă o expli
caţie pe seama origin ii Elenei Brancovici; recent, Şt. S. Gorovei a adus 
precizări privind genealogia doamne i lui Petru Rareş : «după tată, noua 
doamnă a Moldovei cobora din voievozii ţarilor Nemanizi; străbun ii ei căpă
taseră titluri bizantine: Branco (al cărui nume l-a purtat familia toată) 
fusese sebastocrator la Ohrida (1346) iar fiul său , Grigore, dobîndise titlu 
de caesar . .. un alt fiu Vuk (m. 1397) fusese ginerele viteazului cn eaz 
Lazăr , erou I de la Kossovopo lj e (1389 )»; Şt. S. Gorovei, Petru Rareş . .. 
p. 74. Rec ursul prin imagine la un trecut e roic poate fi reconsiderat . De 
altfel, referinţe la programele bizantine ale picturii din Ohrida se vor mai 
întîlni în narthexul de la Dobrovăţ. 
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de T. Grozdanov 24 · şi T. Velmans 25, redacta rea de la Prespa nu 
poate fi ignorată . · 

« Deco1·aţi a moldovenească nu este o copie a d eco raţiei faţa 
delor de la biseric il e din Oh r·ida ş i Prespa » sp u ~e Grnzdanov 26, 

rec unoscînd im plicit interven ţia gîndirii poli tice în pictu1·a moldo
venească din seco lu l al XVI-iea. În acest sens este semnificat i vă 
obse rvaţ ia lui Ioan Bogdan, în comenta1·i ul Cronicii lui Macarie : 
«întreg acest pasagiu ce tratează despre luptele lui Heracli us cu 
perş ii ş i încerca1·ea acesto ra de a lua Con sta ntinopolul, e 
întreţe s ut de Maca ri e în povest,i rea desp1·e expediţia I u i 
So li man în cont1·a lui Rares 21 . 

Pentru timpanul de s ud~vest al calotei pronaos ului Do brovă
ţului sursa poate fi u şor i d entificată în i lustraţiile din secol ul al 

__:-„ :..- ·- -

_y:;::::::--- / r"' ... . 

; .-. ----
' r 

« Tot neamul pămîntcs c ». Dobrovăţ 

/ 

,..-- ·-. I 

---

Pocrovul ( ?) ; «Puterea cea de sus » ( ?) . Dobrn văţ 

XIV-iea, «dogmati ce» ale Acat istu lui; i nscr i pţia din partea supe
r ioa 1·ă a scene i ffbC1\J<h 36,\UI~ Pw[A]ahr. . . , «Tot neamul pămîn
tesc (să sălteze cu duhu l fii nd lumi nat)». t1· imite la cîntarea a 
noua din «Canonul Născătoarei de Dumnezeu» ca 1·e încadrează 
slujba Acati st ului 28. Ilustrarea acestu i text este, pe cît se pare, 
neîntîln i tă pîn ă acum , dar in t ră în «a ri a» ritua lă a Acat istu lui. 

Celelal te do uă t im pane nu păstrează u1·me de in scr ipţ ii ; cel 
de no rd-vest, cu Mari a în picioa re 0 1·antă , fă 1·ă Prunc, ad orată 

2'1 T. Grozdan ov, Ohridskoto sidno slikars tvo od X IV vek , Oh rid, 1980 
p. '130-131 ; auto1·ul vorbeşte de re p 1·e zentă r i similare re luate în împ1·e
j urăr i si mila1·e , t r i m i ·ţînd la G1· igore al II -i ea ş i e pa1·hia Oh1·ide i î n seco lul 
al XIV-ie a. 1 

20 T. Velmans, Une illustration . .. p. 38 : « El'le deva it etre representee 
dan s d'aut res egl ises byzant in es en XIVe et' XVe siecl es qui J'ont t rans
mise aux eg lises rouma ines ». · 

26 T. Grozdanov , ll ustraţija .himni Bogorodicinog Akatista u ţrkv i Bogo
rodiţe Perivlepte u Ohridu, în Zborn ik Sv. Radojc ica, Beog1·ad , 19, 1969, 
p. 52. 

27 I. Bogda n, Vechile cronici mo ldoveneşt i pînă la Ureche , în « Sci- ie ri 
alese», ed . G: Mi hă i l ă , Bucureşt i, 1968, p. 332, nota 1. 

28 Textul este însc d s în Psaltirea din 1523 , foi. 291 v, s c 1 · i :ă de egume nul 
m înăst i r i i Neamţ , Macar ie , « p51·intt:lui său Theocti st >> (B .A.R. sl . 565). 
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«De tine se bucură» ( ?) , Dobrovă ţ 

~...;,,.

------=--=----=-=-=- ~ --
«De tine se bucură» ( ?) . Dob rovăţ 

de episcopi ş i sfi nţ i, a1·e un semn di stinct iv: un văl s ubţi1· e , ca o 
ban dă pluti ndu-i deas upra capului, susţ inut de doi sfinţi (me/ozi ?) 
t 1· imite im agin ea «a /'hi sto ire iconographique du th eme du 
Pokrov » 29 pe care Graba 1· o cons id e 1·ă biza ntin ă, deşi exempla
rele existente apa 1·ţin cultu1· ii ruse . 

Mai specială, rep1·ezentarea Ma1·ie i în cl ipeus u/ d in pe isa ju l 
paradisiac, pe ti mpan ul de no rd-est , apelează la memoria redac
tă1·ilor temei «De tine se buc u1·ă .. . »,din care există exempla re 
din secole le XIV- XV la Galeria Treti akov ao, considernte de 
şcoală pskov i ană, deş i aceasta nu i nd ică ş i originea t eme i. 

Ilust rarea imnelOI" liturgice la Dobrovăţ oferă imaginea unui 
proces ico nografic în care memo ria bi za ntină este folos i tă cu o 
an u mită s i g uranţă, de unde libertatea de a asoc ia elemente icono
g1·afi ce sa u texte ca re nu int1·au în « cutu ma» pictu 1· ii pe1· ioadei 
tîrzi i. 

În t impanele superioare ale pereţilor pro naosu lui se întî lnesc 
unele redactăr i complexe, anti-laconi ce, cu « aspect» de secvenţă 
de meno log , dar cu s emnifi caţ ii ma i ampl e pe nt ru «întreg ul » 
acestui spaţ i u. Pe ti mpan ul de sud este figurată Lapidarea lu i 
Ştefan; pe vest, Cei şapte tineri din Efes , parad igmă a învie ri i 
cu trup ul :n, înt r-o var i antă dife rită de a meno loage/or din 
secolul al XIV-iea 32 : pe lîngă cei şase fra ţi din peşteră, al 
şa ptel ea , lamblih , veni nd din cetate, este în soţit de ep iscop 

2 ~ A. Grabar , Une source d'inspiration de l'iconograph ie byzanline tard( 
ve Ies ceremonies du culte de la Vierge , în « L'A1·t paleochret ien et !'art by
zant in. Recueil d'etudes · 1967- 1977 », London , 1979 , ng. 11 (icoana Pok
rov ulu i d in Gale1·ia Tret iakov, din seco lul XIV-XV, şcoală novgo rod i ană ; 
d eş i cea ma i veche p ăstrată, G1·abar nu o co ns id e 1·ă p1·ototi p : « je ero ix qu e 
ni la date ni le li·eu d 'o ri gin e ... n' on t pas une grande impo1·tance po u1· 
l'histo ire iconog1·a ph ique du the me cfu Po krov, cai· ii s'agit des pe intures 
assez rust iques et qui ne representent po u1· nous que le reflet indirect 
d'images d 'u n n ivea u superi eur qui eta ient des creati ons 01·iginelles »; cap . X, 
p. 154). 

30 V. I. Anto nova, N. E. Mn eva , Gossuda 1·stvenna ia T1·et iakovskaia Gal 
lc re ia, Katalog drevnerusskoi jivo'pisi X l-naceala XVIII vv, I, Moskva, 1963, 
fig. 108 (cat. 148 ), fig. 111 (cat . 157 ). 

31 A. Graba r, L' lconoclasme byzantin , Dossier archeologique, Pa1·is, 1957, 
p. 228. 

32 P. Mij ov ic, Meno/og , Beograd , 1973. 

http://patrimoniu.gov.ro



Lapidarea Sf. Ştefan. Dob rovăţ 

Cei şapte tineri din Efes. Dobrovăţ 

ş i de Teodosie împăratul, alături de mulţimea efesenilor 
Substratu I I iterai- - relatarea «Vieţii » 33 - conduce din interior 
redactarea imagin ii, intrnducînd împăratul ca martor al înv ier ii 
ce\OI" şapte tineri; tema împăratulu i ş i a « întîlnir i i » acestuia 
cu sacrul nu va lipsi în pronaosul Dobrovăţulu i ; în timpanu l de 
nord se află o scenă a cărei identifica 1·e a fost foa 1·te d i fic il ă : 
I. D. Ştefănescu şi, prin el, V. Drăguţ o numesc Iosif aruncat 
in fîntînă de fraţii săi 34• Pasa jul biblic nu perm ite însă 
apropierea pentrn că «puţul era gol şi nu avea apă» (Gn. 
37, 24); în plus, atitudinea personajelor din ju1- nu exp1·imă 
agresivitate. Este voi-ba în rea litate desp1·e un sfînt orant, aflat 
într-un bazin cu apă, de stînga căruia se apropie un alt sfînt 
~inecuvîntînd . În ext1·eme, din no u, grnpu1·i de «asistenţi». 
lntr-o ipoteză, bazată pe un similar de la Decani 35, s-ar putea 
recunoaşte aici Pavel botezat de Anania despre care C. Walter 
sp une că « was a pop ular theme », unde se 1·ecu n oaşte «a raised 

33 P. G. 115, col. 428-448; cola\ionarea cu var-ianta slavonă n-a fost 
pos i b i lă, în Mincele de secol XV I (fond BAR.), «Vieţile» din partea a 
doua a codexurilo1· ne1·e ferindu-se la istor ia Celor şapte tineri (4 august) 

34 I. D. Ştefănesc u, L'Art byzantin . .. p. 108. 
36 V. Petkovic, La /Jc inturc serbe au /vloyen Agc , Belgrade , I, ng. 89 b. 

Botezu/ Sf. Pavel. Dobrovăţ 

font», în ca1·e « the neophyte may . .. extend (his hands) in a 
prayer gesture. Sponsors may stand by hold ing a cloth .. Occasio
nally acloytes hold ta pers or a censo1- » 36• Gest ul ob i şnuit de 
atingere a creştetului, « not because it was essential to the rite, 
but because it sign ified the conferment of t he Holy Spirit» 37 

lip seşte la Dobrovăţ , dar situaţia nu este unică. C. Walter vor
beşte şi de posibilitatea une i « occasional substitution of one 
(gesture) of bless ing » 38. În a patra compoz iţie, Căinţa lui David 
(est) , regele Israelului face penitenţă publ i că: raritate iconogra
fică , în care o mişca1·e sufletească intimă reve1·be1·ează colectiv; 
pe1·sonaje cu gesturi de alocuţiune (orante ?) asistă de aproape 
um i linţa lu i David. Se şt i e di n literat ura de special itate că această 
rep1·ezentare se i ntegrează program ulu i narthexul u i cu sensuri 
nuanţate de context: sofia nice 39, pr in prezen ·ţa alegorică a Î nţe-
1 epc i un ii care depăşeşte autor itatea regală, di rijînd deciz ii le 'Sinoa
de/or (Oh rida, Sf. Sofia); de u m il inţă 40 , ca poz iţie i nterioa ră 

s usţinută de intercesiunea din Imnul Acat ist (Stăneşti, Vîlcea). 

Bo C. Walter, Art and Ritual of th c Byzantine Church, Vari o rum Publica
t ions, London, 1982, p. 128. 

37 Ibidem, p. 128. 
38 Ibidem , p. 129; botezul pl"in «gest reţinut» se întîlneşte de exemplu 

în «Botezul bulgarilor» sau «Botezul ruş ilGI" », înt1·e miniatur ile Crnnic ii 
ilu sti-atc a lui Manasse (Cod. Vat . SI. li), foi. 163v, 166v, executată în 
1344-1345 pentru ţa1·ul bulga1· Ivan Alexandru : Bogdan Filov, Les minia
tures de la Chronique de Man asses a la Bibliotheque du Vatican (Cod. Vat. 
Slav. li), Sofia, 1927, pi . XXXII, 1, 2 (fig . 57, 58). 

39 Sv. Radojcic, La fresque de la penitencc de David a Ste Sophie d'Ohrid, 
în «Starinar », IX-X (1958 - 1959), p. 133-136 (I. sîrbă, 1·ez. rr.) . 

~o C.L. Dumitrescu . O reconsiderare a picturii bisericii din Stăneşti
Vîlcea , în «Pagini de veche artă românească» , Bucureşti, 1972, li, p. 24. 

Pocăinţa lui David. Dobrovăt 
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Sinodul 4 ecumenic, Dobrovăţ 

Mortiriu/ Sf. Ap. Iacob ( ? )şi Toma (? ). Dobrovăţ 

Martiriu/ Sf. Simon Zi lotul ş i Matei. Dobrovăţ 

Îna[nte de a asimila direct Căinţa lui David cu a lui Ştefan 
cel Mare 41, Cfed că va fi inevitabilă căutarea altui lanţ semnificativ, 
în seria secvenţelor de menolog din celelalte timpane. 

Semnalăm particularitatea acestor scene complexe în .cond.iţi i le 
în care, în gropniţă, Sinaxarul complet are formele s1,1ccinţe c1,1nos-

1~ 

cute din secolul al XIV-iea 42: Aceste redactări dezvoltate pot f1 
expresia unor subtexte exegetice 43 sau chiar narative44• 

Surmontînd timpanele cu « menolog ». reprezentările de pe 
arcele de nord şi sud introduc o micro-sintaxă iconografică selec
tată pe principiul unei tensiuni afective (o «i storie a întrupării»?): 
Sărutul Zahariei ş i Elisabetei, Sărutul Elisabetei şi Mariei (est); 
Sărutu1 lui Ioachim şi Anei, Binecuvîntarea lui le/con şi Ana, părin ţ ii 
profetului Samuil (vest). 

Sub registrul Sinoadelor ecumenice este figurat ciclul complet 
al Martiriilor Apostolilor. 

11 ustrarea «Actelor Apostoli lor», cu sporadice interca l ă ri de 
«Predi ci» sau « Martirii », cunoaşte oarecare frecve nţă, deş i 

redu să , în pictura bi za ntină de manuscri se45, în mozaic (Sf. Apostoli 
din Constantino po l 46 , Si ci I ia Norm and ă 47 , San Marco din Ve neţ i a 48 ), 

în frescă (Mateie 49, Deca ni 50 ) . În Moldova, « Actele » incluzînd 
« Predicile» vor apare pe perete le de nord al bise ri cii mînăst irii 

Moldov iţ a . 

Singurul ciclu completa « Martiriilor »,fă ră « Acte»sau « Pre
dici», este cel datat la sfîrşitul seco lului al XII-I ea-înce putul seco
lului al XIII-iea din capela de deasupra di aconiconului bi se ric ii 
Sf. Sofia din Ohrida 51, 

41 S. Ul ea, La peinture . . p . 288 . 
42 P. Mij ovic, Menolog . .. : afi rmaţ ia pr· ivin d Sin axa r-ul de la Dobrovăţ 

nu se r·e fe ră la progra mul sofist icat a l bo lţii g ro pni ţe i. 
43 În co ment ari il e Sf. Ioa n Hr isost o mul - care constituia u l ecţ i u ni 

zilni ce , la utre ni e , co nfo r m Tipicu/ci din 1S23 (B.A. R. s l 101, fo i. 25v.-26)
asupra Pocăin ţe i lui David, ex i st ă acest pasa j: « Ne con sidere z pas t ant so n 
peche qu e la maniere dont ii l 'effa~a. jesus Christ me me pa r lant aux Juifs 
tem o igne qu e ce sai nt ro i re i; ut une si grand e effusion du Sa int-Esprit, meme 
apres son pech e qu'i I mer ita de no uvea u de pro ph et iser to uchant la di vinite 
du Christ (Math . XXII, 42; Ps. CI X, 1) »: St. Jean Ch rysost ome , Commen
ta ire sur Math ieu , Ho rn. XX VI, « Oe uvres co mpl etes » , ed . M. Jeannin , 
Par is, 1865, VI I, p . 221, 223. (P.G„ 57, 334-344 ) , Iar în Traite de la Componc
tion . Livre deux/eme vorbeşte de acea « fl am me celest e que le Christ a 
a l lume dans l' âme de Paul», aceeaş i pr in care « David Ju i-meme t out en 
de meu rant da ns le siec le , t out en gouve rnant son roya ume ... a ima it ce
pe ndant le Chri st plu s ard em ment q ue ce ux qu i hab ite nt Ies dese rts . . . 
le fro nt ce int du diademe, ass is sur ie· trâne , ii do nna le spect ac le d'un e 
com po nction pare ill e a cel le d u so li ta ire . « Oeuvres » ... li , p. 81, 82 
(P . G . 47, 411 - 422). Ex i stă dec i ş i o a l tă viz iun e a pocă i nţe i , m i st i că, care 
t r imi te la o absorbţ i e în di vin itat e a regal ităţ ii, după cu'm împăratu l 
Teodos ie se «co n verteşte» la ort odox ie văzîn d înv ierea d in morţ i a copi ilor· 
efese ni (D o br·ovăţ , timpanul de vest). Te me le lnvierii ş i Duhu lui Sfînt , ma'
jo re în narth ex ul Dobrovăţului, după cum . va rezul t a , apar. î n comentar iil e 
Sf. Ioan Zlataust la Faptele Aposto /ildr (Faptele const itu ie l ecţ i un i în per·ioada 
Pe nt icost aru lui cf. Tipicul citat , fo i. 10v,) , în pasaje le pri vind pe Ştefan 
prot o ma rt ir u l ş i Pave l : « (Etienn e·) rem pli d 'Esp rit-Sa int ... t ra ite d u su jet 
de la resu rrection » ; Sur Ies Actes 'des Ap6tres , Homel ie XVIII, t. IX, p.76 ; 
(P . G . 60, 142-1 50 ), evre ii .. . « avaient cr u se del ivrer de tous Ies d is. 
co u rs de ce gen re e n se del ivrant d 'Eti en ne e t il s re tro uva ie nt un autre 
Et ienne e nco re pl us ve heme nt . . . » este Pave l; « O e uvres » ... IX, Home-
l ie XX, p . 92 (P. G. 60, 158-163) . · 

lnflu e n.ţa Comentarii lo.r- lui Z lat aust as up ra se nsul ui şi conexiunii scene lor 
din ti mpane est e veros imi lă, ţ in în d cont de indi caţiil e ti piconale . Rămîn 
î nsă pent r u mo ment sub se mnul ipoteze i, dato ri tă pr·e cauţiilor de metodă 
expu se de A. G rabar : « li fa ut beauco up d' experie nce et de do igte pour 
etab lir Ies po irits de co ntact p rec is e ntr'e Ies aut res â ct ivites humaines 
et Ies act ivites art ist iques, et re leve r t o us Ies facteurs actifs e n mat iere 
d' in fluence su r !'art t o ut e n ev ita nt de la chercher la ou el le au rait cert es 
pu se manifest e r mais ne se -mani fest e pas en fa it »; A. Grabar, Art du 
XIII• siec/e. Problemes et methodes d' investigation , în« L'Art byzant in du 
X II le siec le . Sympos ium de So pocani 1965 » , Beograd , 1967, p . 4-5. 

44 Vezi istoria ce lor Şapte efeseni . . . 
45 Herbe rt L. Kess le r, Paris . gr. 102, A Ra re 11/ustrated Acts ofthe Apos

tles, D.O. P. 27 (1973 ), 209-216; K. We itzmann, Cyclic 11/ustrat ion in Byzan
tine Manuscripts, în « Byzantin e Boo k 11/ust rati o ns and lvor ies » Lo ndo n, 
1980, Var io rum Re prints, eh . li , p. 102. 

46 A. He ise nbe rg, Grabeskirche und Aposte lkirche, Le ipzi g, 1908 . 
47 O. De mus, The Mosaics of Norman Sici/y, Lo nd o n, 1948. 
48 Idem, Die Mosaiken von San Marco in Venedig, Bade n be i W ie n, 1935 
49 O. Okunev, Grajda za istoriju srpske umetnos ti 2. Crkva Svete Bogo-

rodice- Mateie, G .S.N.D„ VII-VIII, Sko plje , 1930, 89-118; M.Gligo rij evic
Maksimovic, Les scenes inedites du cyc/e des Actes des ap6tres a Mateie, 
J.O.B. 32/5 , XVI lnte rnation a le r Byzantiniste n Ko ngress , Akte n, 11/5, W ie n, 
1982. 

• 0 V. Petkovic, Un cycle des peintures de /'eg /ise de Deeani, G.S .N.D. 
3 - 4 (1930), 83-88. • 

61 P. Mi ljkovic-Pe pe k, Materija/i za istorijata na srednovekovnoto s/ikarstvo 
aposto/ski od Sv. Soflja vo Ohrid, lzdania na Arheo l o~ ki ot m uze j vo Skopj e , 
·;ţbornik III, Skopj e , 1961 . 
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«Tu eşt i Petru ». Dobrovăţ 

Triumful Sf. Petru. Bi serica Sf. Cl e ment din Ohrida 

O recuperare a lui o întîlnim la Dobrovăţ 52• Structura imaginii 
repetă cumva ritmu l egal al martirologiilor: cetate - împărat-= 
asistenţi (gardă regală) - căl ău - apostol. 

Pe latu ra de sud ciclul începe cu Petru şi Pave l, continuă cu 
Andrei, Iacob Majo r, Ioan Teologul; pe vest, prin deteriorarea 
st ratului de frescă şi în mare parte a inscripţiilor, identifi căr ile 
sînt difi ci le, cu atît mai mult cu cît tradiţia litera ră este co_ntra
dictorie 53 în ce·ea ce pri veşte locul pre~i cării ş i mar.t iriul. O expli- · 
caţi e o oferă unul din editorii «Apocrifelor»: « Come per altri
atti apocrifi, la fine (metastasis ) fu pure tramandata separatamente 
perche survisse alia lezione liturgi ca nell a festa del sa nto » 5'. 

Rezultă , cu oarecare aprox imaţ ie, pentru lat ura de vest, u rmă
toarea secvenţă: Filip (mort pe cru ce, în « Erapoli ») , Vartolomeu 
(conform inscripţiei), Toma (Tadeu ? săgetat), Jacob Minor (?), 
Tadeu (Toma ? luda? în un ele var iante di fe rit de Tade u) : pe latura 
de nord: Simon Z ilotul («răstignit în Vretania») , Mate i. _ 

Ciclul continuă printr-o surprinzătoare «schimbare de ni vel»; 
din t impul pe care-l numim istoric, al martiri ilor, se produce un 
sa lt în timpul evanghelic: « Tu eşt i Petru şi pe această piatră voi 
zidi biserica mea» (Matei, 16, 18) 55 • Structura imaginii este spe
cială: Petru poartă un edificiu pe umeri, ca îri reprezentările din 
Ohrida (Sf. Clement) 56, Zi ca ş i Gracani ca 57 ; în aceste refer inţe 
Petru apare singu r sa u în dialog cu Hristos (triumfînd asupra 
di avolului, la Ohrida). Contextul la Dobrovăţ este însă mult 
amp lificat, «explicativ»: pe «fundaţ i a» bi sericii spr ijin ă o sca ră; 
Hristos pe tron , înconjurat de sfin ţi episcopi ş i de Prodromul 
apare fl ancat încă de «co nstructori sacri» cuprinşi în acţi unea 
pract i că a zid irii . Ca repere ar putea fi invocate sumar con strucţii le · 
de templu în Psa ltiril e cu ilustraţii marg inale din seco lul al IX-iea 
(Par. gr. 20, Ps. 96, titlu) 58 sa u « Construirea Sf. Sofi i de Justi 
nian I», din Croni ca lui Manasse, 1344-134~ (Vat. sl. 11 .. foi. 

52 l.D. Ştefăn escu id e ntifică greş it sce ne le cu marti ritle Sf. Ther.apont 
He lad ios, Eutychios , Antinogen, Emil ian; L'Art byzantin .. . p . . 109. 

53 Mi gne , Dictionnaire hagiographique, Paris, 1850 ; ACta Apostolorum 
Apocrypha post Constantinu m Tische ndo rf de nuo 'editerunt R.A. Lips iu s ' 
et M. Bonnet, Lipsiae, 1891, 1898/1903; Bib/iotheca Hagigraphica Grae!=a, 
3 ed. augmentee, F. Ha lkin , Bruxe ll es 1957, 1- 111; G/i apocrifi de/ Nuo~_o 
Testamento, a cu ra di Mario Erbetta, Roma 1966; Dosoftei , Viaţa sfl.nţi/or, 
l aş i 1682-1686. 

54 G/i apocri fi . . :, p. 31. . 
55 Scenă ·remarcată, dar n ecome ntată de ·I. D. · Ştefănescu , L'Art byzan- ' 

tin . . „ p. 109, apoi de S. Ul ea, La peintuce ' ... p. 298, nota 30. 
56 C. Walte r, The Triumph of Saint Peter in the Church of Saint Cle

ment at Ohrid and the iconography of the Trfumph of the Martyrs, Zog raf, 5 
(1976), 30-36. ' . ' 

57 P. Milj kov ic-Pepek, De/oto na zograflte Michailo i Eutihij, Skopje , 1967 
fig . 17, 1- 4; R. H.-Mac . Lean, H. Hal le rislebe n, Die Monumenta /malerei în 
Serbien und Makedonien von 11 bis zum friihen 14 . Jahrhundert, Gi essen, 1963, 
fig. 214-21 5. 

18 S. Dufrenne, Les psautiers grecs du Moyen Âge, Pari s, 1966, foi. 4: , 

Liturghia îngerească. Dobrovăţ . 
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Liturghia îngerească. Dobrovăţ Eothina 3 . Dobrovăţ 

109v) un. La Dobrovă·ţ însă se v i zua li zează construi rea ace lor 
« bornes etro ites de la vertu »în care se înc hid e sufl etu l co nvert it , 
părăsind n,eb uria sa, cum sp une Ioan Hri sosto mul comentînd 
acest 'pasaj ao. ~edactarea imagin ii pe st ructura literară s ubiacentă 
devine i arăş i evidentă. 

_ Regisţ r ul martir ilor apostol i se continuă pe vest cu una din 
sce nele a căre i redactare şi amp lasa re l-au intrigat ce l mai mult 
pe f. D. Ştefănesc u 61 : Liturghia îngerească , reprezentare specifică 
sfîrşitului de secol XIII (Panaghia Olympiot issa, ca . 1296 62) ş i 
secolul ui XIV (Mi st1-a , Athos, Serbia , Macedonia), pentru icono
grafia altarulu i ş i ·a turlei naos ului; în acest din urmă s paţiu se va 
co nsacra ş i în pict ura mo ldoven ească imediat ulterioară. Ni c iod ată 
întî l n i tă însă în narthex, a căr ui fun cţ ie in trod ucti vă a fost elabo
rată iconografic pe coordo nate de tip mari al, hagiografic , eshato
logi c. Pe această u lt im ă direcţie Simeon al Thesalonicul ui «sal
vează» · exeget ic a par i ţia temei · în acest s paţiu: ~ Sr::u1epcx. 

I >/ ~ ~ - ' ' ~ / )" ) > - ~ I µ.r::yixf.'Y) r:: ~cr o ooi; o"(lAOUcrcx. T'Y)V tJ-r::Tcx. 0 01.,'Y) i; IX7t oupixvou or::u•r::pixv 
-r.oîl-Xp~cr•ou 7rcx.p oucricx.v 63. 

La Dobrovăţ [ipsa lui Hristos de la altar face mai coe rentă 
l egăt ura cu Hristos ul recon stituit în calotă 64• 

Dar prezenţa ep isco pilor, sem n a l ată de I. D. Ştefănesc u, a 
răm as neexp li cată. Referinţa la Ma~kov manastir (1376-1 381) 
nu e perfect elocv entă, dat fiind că aco lo e vo rba de «a rem ar
kab le and uniq ue apse programme ... iri which are combined t he 
scenes of the offlciating bishops and t he Celest ial Liturgy » 65 ; 

dec i co rtegiul ep iscop ilor se îndreaptă spre «the centre of the 
apse of t hi s chape l (where) t he dead Chri st is represented » 66• 

ln absida central ă în să « the scene takes on the aspect of the 
Great Ent rance. Bisho ps and angels bring together offerings and 
liturg ica! vessel s » 61 . 

&9 B. Filov, Les miniatures de la Chronique .. . , pi. XXI, 2 (fig . 38). 
oo «Su r t oute la ter1-e d ' inn om brab les Egl ises ont. ete ed ifi ees pa r ces 

homm es battus, e nchaînes , chasses , mis e n fu ite . . . fl age l Ies , egorges, brO
les . . . Et ce n'eta it pas avec des pierres mais avec des mater iaux bien 
pl us rebelles , avec des âmes et des inst it ut ions qu' i ls constru isa ie nt leu1· 
edifice»: Sur la divin ite du Christ , «Oeuvres » , 11 , p. 373 (P. G. 48 , 813 -883) 

01 1. D. Ştefă n escu , L'Evolution . . . I, p. 18 (« d' ord ina ire, Ies eveques 
ne qu ittent pas le sanctu aire et ne font pas part ie de la process ion de la 
Grande Ent1-ee ») : idem, L' /l/ustration ... p . 77 : idem , L' Art byzantin ... 
p. 108 ( « Vepres de Pâqu es . .. en Se r bie ») : idem , /conografia .. . p. 61 
( « aşeza1·ea lit urghi e i î ngereşt i în nartex tre buie ap ro pi ată de faptu l că 
bolta acestu ia este deco 1 ·ată , la Dobrovăţ , cu mot ive pe care nu le î nt î ln im 
de ob ice i dccît în naos .. . int eresant este că nu vedem pe Hr istos la 
alta r . · . » ). 

62 C. Wa lte r , Art and Ritual .. . p. 218. 
G3 P.G . 11 5, co l. 296 
M Această conexi un e se pract ica, în seco lu l al XIV- iea , între scena d in 

turlă ş i Pantocratoru l cu pol ei ; K. Wesse l, Himmliche Litur ie, RBK 11 1 1} 9-
131 ; referinţă pentru na1·thex : Treskavec ; T . Grozda nov, Studii ... p. 132-
151. 
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05 C, Wa lter· , Art and Ritual .. .. p. 220. 
00 Ibidem , p. 220 
01 Ibidem , p. 220 

R. Taft, ocupîndu-se de « ar- heo logia »teo l og i că a subiectulu i, 
n-a re u ş it să expli ce, I iturgi c, p r·eze n ţa episcop i lor Gs. 

Liturghia îngerească an un-ţă urm ătoa r·ele cicluri li turg ice , 
afl ate în « aura » h1-amului , a Coborîrii Sf. Duh . 

Necu noscut Balcani lor în per ioada biza ntină 69 şi ne identificat 
exact, pînă acum , la Dobrovăţ 70 este cic lul ce lor Unsprezece 
Evanghelii ale Utreniilor Duminici/ar, Ew0iv<X cY.vixcr'ri:l.rntL".1. - imag ini 
speciale ale Tnvierii , conform in sc ripţiilor care c i tează incipit ul 
lecti unii 71• 

0

El e se desfăşoară pe ce le patru laturi ale pronaosului : Ev. 1 pe 
no rd (Misiunea Aposto li/or, în co nt inuarea teme i Tu eşti Petru . .. ) ; 

os R. Tart, The Great Entrance , O. C. A „ 200, Ro ma , 1975 ; id e 111 , How 
Liturgics Grow : the Evolution of the Byzantine Divine Liturgy, O. C.P„ X LI 11, 
fasc . 11, Roma 1977. 

oo C u exce pţia i lust ră r ii parţiale d in ms . gr. Dionys iu 587, seco lul X I, 
şcoa l ă constantin o po li ta nă , ferecat de domnito ru l român Mi1·cea C iobanul , 
ale căru i domn ii (t1·e i, în t1·e 1545 ş i 1559) ar data intrn1·ea 111anuscrisu lui 
la Di onys iu: K. W e itzman n, An Imperial Lectionary in the Monastery of Diony
siu on Mount Athos. /ts Origin and its Wanderings , R.S.S.E.E„ 1969, nr.1, 
p. 239 -253 ; P. S. Năsturel , Le Mont Athos et Ies Roumains O. C. P. Roma, 
198, p. 149 . 

10 I. D. Ştefănescu vorbeşte de un « Ciclu al Paştelui », fă1·ă a l tă men
ţ iun e ; L'Art byzantin .. . p . 108 , 109. 

71 Ev. 1: Mate i, 28 , 16- 20 ; Ev. 2 : Marcu , 16, 1 -8 ; Ev. 3: Marcu, 16, 
9-20; Ev . 4 : Lu ca , 24, 1-12 ; Ev. 5 : Lu ca , 24, 12-35 ; Ev. 6: Luca, 24, 
36-53 ; Ev. 7: Ioa n, 20. 1 - 10 ; Ev. 8 : Ioan , 20, 11 - 18 ; Ev. 9 : Ioa n, 20, 
19-31 ; Ev. 10: Ioan , 21 , 1-14 ; Ev. 11: Ioan, 21, 15 - 25 . 

Eothina 4. Dobrovăţ 
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Eothina 5. Dob rovăţ 

Martiriul Sf. Petru ş i Pavel. Eothina 6. Dobrovăţ 

Ev. 2- 5 pe est; Ev. 6- 9 pe sud ; Ev. 10-11 pe vest ; secvenţa 
lor, de la 1 la 11 redă un joc savant între I ivresc şi I iturgic. Pentru 
că în perioada Penticostarului co nsistent reprezentată Î0 .i c.onografia 
pronaosului, cum se va demonstra pe parcurs, c 1 t1ril~ Evan
gheliilor Utreniilor se fac în ord inea: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 9; dar 
în restul anului ritual, în cepînd cu Dumini ca Tuturor Sfinţilor 
(pictată într-un l oc-c h~ie. la Do~rovăţ) ş i pînă !a ~-~şt i, .l e~ţi unile 
Eothinalelor urmează c1cl1 c ordinea 1-11. l r:id 1 caţ1ile t1p1 conale, 
atribuite Sf. Sava al Ierusa limu lui au funcţionat în e pocă , 
conform Tip icului scris de ch ir Si luan · de la Putna ş i dăruit în 
1523 de mitropolitul Theocti st Mănăstirii Neamţ, «în vremea 
egumenului Macarie » (B. A. R. sl. 101, 286v). 

Pe de altă parte, poate fi vorba şi de o o rd ine «teoret ică »: 
pur li v rescă. De altfel , ci clul se încheie cu «portretul » autorului 
ultimelor ci nc i Eothinale, Sf. Ioan Teolog ul, prezenţă (de «autor» 
a lăt u ri' de scena reprezentată) considerată ra ră de A. Grabar 72• 

Desigur iconografia « Învierii» este amplă în pictura ~izanti.nă 
şi reprezentă r i ale apariţiilor lui Hri stos în cele patruzeci de zile 
de la ridicarea din mormînt intră în ciclul sote riologic caracte-

12 A. Grabar, Un manuscrit de Saint Jean Chrysostome a la Bibllotheque 
Natlonale d'Athenes (Atheniensis 211 ), în « L'Art de la fln, . . » I, p. 838. 

Eothina 6 şi 7. Dobrovăţ 

Eothina 11 . Dobrovăţ 

ristic naosului si alta rulu i în monumentele de referinţă ale seco
lului al XI V-lea'13, La Dobrovăţ apare· însă, conform inscripţiilor, 
ilustrarea completă a celor unsprezece lecţiuni. 

Bibliografia este descurajantă în recuperarea origin ii acestui 
ciclu. În pictura de manuscris se cunoaşte Lecţionarul din secolul 
XI Dionysi u 587, despre care Weitzmann spu nea în 1969: « The 
Dionysiou Codex is the only lectionary known to me in wlitch 
al so the E:cu6Lva are i llustrated though only fi ve out of eleven » 74• 

Se mai cunoaste o descriere celebră a ciclului Eothinalelor în mozai
curile bi seri~ii Sf. Apostoli din Constanti nopol, databile ante 
1200 cînd, cu aproxi maţi e, Mesa rites a redactat textul 75• Origi
nalele au di s părut în 1461 cînd « Mahomet fît abattre l'eglise pour 
construire la mosquee qui porte son nom » 76• Comentînd de-

1s G Mi ll et, Monuments de /'Athos, I. Les Peintures, Paris, 1927; V. Pet• 
kovic, La peinture serbe . . . ; R. Hainann -Mac Lean, H. Hal lensleben, Die 
Monumenta l ma/erei . . . ; Miljkovic-Pepek , Deloto ... ; S. Dufrenne, Les pro• 
grammes iconographiques des eglises byzantines de Mistra, Pari s, 1970. 

14 K. Weitzmann, An Impe rial Lectionary . . . p. 241 ; mai există , în 
Psaltiri din secolul al XIV-iea, ilustraţii ale «Tropa•re lor lnvierii »: J. Strzy
kowski, Die Miniaturen des Serbischen Psal ters, Wien, 1906, •fok 228-229~; 
M. V. Scepkina, Bolgarskaia miniatiLJ(a X IV veka. /ss/edovanie Psalt:fri Tamica, 
Moskva , 1963, fig. 106- 109 (ilustraţie fidelă textului , construită deci pe 
«pri ncipiu I li terar »). 

76 A. Heisenberg, Grabeskirche ... p. 59-78. 
10 R. jani n, La geographie ecc/esiastique de /'Empire Byzantini, Premiere 

partie, Le Siege de Constantinople et le Patriarcat Oecumenique III, Les 
~glises et Ies mon asteres , Paris, 1953, p. SO. 
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scrierea mozaicurilor de la Sf. Apostoli, Millet observa: «li est 
clairque.ce reciten images provenaitd'un evangile illustre. Or, ce 
prototype di sparu pourrait se trouver dans la Laur.- VI 23 et le 
Paris. 74 ou nous avons discerne bien souvent Ies ·repliques 
d'une redaction fort ancienne... Nous placerons donc ces 
miniatures en regard de Mesarites » 77• 

O neaşt,eptată coincidenţă: în 1529-1530, la Dobrovăţ, ciclul 
liturgic al lnvierii se află în relaţie inechivocă, în redactare'! unor 
pasaje, cu ilustraţiile Tetraevanghelului executat în 1356 pentru 
ţarul bulgar Ivan Alexandru 78, considerat de bizantinologi a apar-
tine familiei Parisinus gr. 74 (lucrat în Mănăstirea Studion în seco
iuJ al XI-iea). Este manuscrisul slav aflat la British Mu~eum, Londra, 
Ad<!l „ 39627, care a circulat în Moldova, conform însemnării de 
pe foi. 5v. 

Evanghelia 1 de la Dobrovăţ se apropie de redactarea de la 
foi. 88v a Tetraevanghelului «Ivan Alexandru» (codificat de 
acum I. A.): Misiunea Apostolilor, cu Hristos în faţa grupului, e o 
redactare tipică de manuscris, deosebindu-se de varianta monu
mentală în care Hristos apare între două grupuri simetrice 70 . 

Evanghelia 3 sintetizează miniaturile I.A. 134, 134v. 
Dar ce este mai frapant în i I ustrarea Eothinale/or rezidă într-un 

detaliu iconografie: ucenicii la Cină, în picioare, care apare în I.A. 
o singură d ată, la foi. 271v şi se repetă la Dobrovăţ în imaginea 
Evangheliilor 5,6 şi 10. Este un epi sod extraordinar, care l-a uimit 
pe Mesar ites făcînd u-1 să comenteze: «El ia pîinea şi peştele în 
mînă şi le împarte ucenicilor săi, stînd în picioare şi nu culcat, 
iar ucenicii nu se aşează nici ei ci mănîncă stînd în picioare, aşa 
încît lasă impresia unor oameni f/ămînzi care s-au străduit toată 
noaptea. Au stat pînă la genunchi cu picioarele goale, căci intră 
în apă cu picioarele ... » 80 (s.n.). 

Detaliul este inconfundabil şi, dată fiind insi stenţa asupra lui 
ia Dobrovăţ, ar putea trimite la o indicaţie mai puternică decît 
Add. 39627, foi. 271 v: un intermediar necunoscut, mai apro
piat reprezentanţilor din Constantinopol sau chiar textul lui 
Mesarites. 

în ce priveşte redactarea, - dincolo de contactele cu minia
turile Tetraevanghelului lui Ivan Alexandru care în acest fel îşi 
datează trecerea prin Moldova 81 - imaginile acestui ciclu urmează 
confC?_rm principiului de ilustrare deja identificat, foarte strîns 
secvenţele textului; sînt relevante în mod special pentru relaţia 
cu lecţiunea, reprezentările Evangheliilor 3,5,6,8,10 şi 11. La 

11 G. Mill et, Recherches sur l'iconographie de l't.vangile, Paris, 1960, 
p. 550. 

18 B. Filov, Les miniatures de l't.vangi/e du roi Jean Alexandre a Londres, 
Br. M. London, Add 39627, Sofia 1934; B. Filov nu agreează descendenţa 
manuscrisului bulgar din Paris. gr. 74 de la Bibliotheque Nationa/e, consi
derînd că cele două « representent deux phases differentes du deve/oppe
ment•d'un meme cycle iconographique plus anci en » (p. 22); pentru conţinut 
integral reprodus, L. Ji ~ kova, Cetvero evanghelieto na ţar Ivan · Alexandăr; 
Sofia , 1980: 

79 K. Weitzmann, The Narrative and Liturgica/ Gospel. ///ustration in 
« Studies in C/assica l and Byzantine Manu sc ript 11/umi nat ion », Chicago, 
1971, p. 263. . 

so A. Heisenberg, Grabeskirche . .. cap . 36, p. 77 - 78. 
81 însemnarea de pe foi. Sv vorbeşte de răscumpărarea Tetraevan ghe

lului - «care a fost în zălog» - de către Alexandru (fiu l lui Ştefan: supra
sc.ris), «întru Hri stos Dumnezeu credincios voievod şi domn al întregii 
ţări· a Mo/dov.ei ». Jden~.ificarea lui A/exand ru Vv: a dat naştere. un~r n umeroa~e 
articole şi interve nţ11, cf. E. Turdeanu, Miniatura bulgara ş1 lnceputunle 
miniaturii _romdneşti, Bucureşti, 1942, opiniile varii'nd între Alexandru cel 
Bun ·(B. Fi/ov şi înaintaşii lui, erudiţii ruşi), Alexand'."u. fiul lui Şte.fan (N . Jor
ga) -sau Alexandru. Lăpuşneanu (E. Tu~deanu, .opin ia cea. m.a1 • r.ecen'.ă). 
Inscripţiei supra'S'crise 1-a fost contestata autent1c1tatea, prin 1nsaş1 poz1ţ1a 
ei deşi fotografia nu confi rmă alt scris. De vreme ce pictura pronaosului 
d~ la Dobrovăţ are puncte de contact indubitabile cu Tetraevanghelul lui 
Ivan Alexandru (şi afirmaţia va deveni mai consistentă pe măsura identifi
cării scenelor evanghelice care decorează monumentul) atunci lectura lui 
Iorga devine îndre ptăţită:« ... Alexandre fils d ' tti.enne le Grand et en que/
que sorte coregent de ce lui-ci. Comme cet Alexandre a ete pendant quel
que temps otage a Constan.tin~pl~, I~ pos~ibilit.e d'acheter cet tvangeliaire 
eh a ete donne » (v. Rece_nz1a carţ11 lui B. F1/ov, in R.H.S.E.E„ 1934, p. 208). 

· Există însă şi dovezi mai vechi decît DobroVăţul, ale circulaţiei Tetra
evanghelulu.i lui Ivan Alexandru în Moldova: la sf~rşitul sec?lului ~I XV-iea, 
Genealogia lui Hristos apare la Voroneţ la baz~ tu~le1 naosu.lui (Matei I, 6, 11.: 
imaginea a fost desc_ifrată jumătate corect, iumataţe greşit, de 1:1·.A. Mus1-
cescu, Consideraţii asupra picturii din altarul şi naosul Vorone~u/u1, 1n ~<Cu!
tura românească în timpul lui Ştefan cel Mare», p. 38) ş1 la Băl1neşt1, 
(Matei /, 1-17) pe arcul triumfal; varianta de redactarţ este ac~·ea a 
ilustraţiei pasajului din .codexul amintit. Scenele nu au fost pînă acum 1den~ 
tificate ca atare şi nici originea lor stabilită. 
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Chemarea lui Matei de la vamă. Dobrovăţ 

~------

sfîrşitul ciclului apare neaşteptat, cum am mai spus, autorul ulti
melor cinci Eothinale, seriind: imagine unică în acest context 
pentru Moldova şi emblematică pentru transferul ilustraţiei de 
manuscris. 

Rezumînd, la Dobrovăţ se află singurul ciclu complet cunoscut 
al EQthinalelor, cu r·apel la Sf. Apostoli din Constantinopol, prin 
intermedierea discutată. Avînd în . vedere controlul intelectual 
strîns asupra program ului iconografic, nu ar fi exagerat să verifi
căm o tentativă de recuperare a Bizanţului, prin reluarea, pe filieră 
I ivrescă 82 a unui ciclu atît de rar, semnalat într-un monument
cheie pentru configuraţia Constantinopolului 83, 

În registrul imediat urm'ător se află, pe peretele de est, dea
supra accesului în gropniţă, scena hramului, Coborîrea Sf. Duh: 
în interiorul arcului descris_ d.e ap~stoli, se află «la somme des 
posterites d'lsaac et d ' /smael ... ">> «des personnages debout qui 
figurent Ies representants de tous fes pays· ressembles a Jerusa
lem pour celebrer Ies Pâques » 84 ; este imaginea similară celei 
descrise de A. Grabar la Manastir (1271,), incluzînd, în var ianta 
secolului al XVI-iea, şi . « Cosmosul» purtînd · rulourile. Rapelul 
intenţionat bizantin din narthex, (<s paţiul demonstraţiilor», dis
pare în naos: aceeaşi . scenă- oferă în absida de· sud redactarea 
simpJă, «Cosmosul» excluzînd împăraţii. Compoziţia complexă 
din. pronaos vizează un nou « ·memento» al împ.ăratului creştin, 
căci «Ies empereurs byzanti'ns apparaissent donc comme Ies 
continuateurs des apâtres » 85, 

Concentrat pe ideea «Învierii» şi pe pătrunderea acesteia 
în conştiinţa lumii prin misiunea apostoli/or, programul dedicat 
Coborîrii Sf. Duh include în mod firesc un ciclu consistent al Penti
costarului, care ar trebui să conţină în mod obişnuit ilustrarea 
«duminicilor» cuprinse între Paşti şi Duminica Tuturor Sfinţilor, 
prima după Rusalii. 

82 Millet atribuia Tetraevang helul ui Paris g1·. 74-prin intermediul unui 
ipotetic prototip - origine ant i oc hi ană în redacţie. K. Weitzmann optează 
pentru origine constantinopolitană (Studion), în sen sul că tradiţia narativă 
a artei creştine timpurii « has undergone far-reaching changes under the 
impact of the liturgica! Jecti onary cyc/e » care s-au cristalizat în capitala 
bizantină; K. Weitzmann, Studies in C/assical and Byzantine Manuscript 
11/umination, Chicago and London , 1971, p. 290. 

83 Redactarea deci aparţine fili ere i manuscrise/or ilu st rate ; ideea ciclului 
liturgi c, cunoaşter ii, prin descrieri (?) a sanctuarelor constantinopolitane; 
lucrul nu era imposib il dată fiind admiraţia pentru scriitorii bizantini a 
savantului autor al programului de la Dobrovăţ (v. infra) . 

Semnalăm o coincidenţă, perfect întîmplătoare pen tru că niciodată 
argumentată şi frecvent contrazisă: « Quant aux monuments du XVI" 
siecle ils nous attestent Ies origines constantinopolitaines de la peiJ"lture mol
dave et noJ,Js ramenent a l'art du X/Ve siecle » ; /. D. Ştefănescu, Les pei'n
tures . .. p. 181. 

84 A. G rabar, Sur Ies sources ... în « L' Art de la fin .. . », li, p. 866. 
86 A. Grabar, L'Art religieux et l'Empire Byzantin a /'epoque des Mace

doniens (~cole Pratique des Hautes ttudes, Section· des Sciences Re/igieuse, 
Annuaire 1939-1940), republicat în « L'Art de la fin ... » I, p 162. 
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La Dobrovăţ apa1·e de la început un inconvenient: Necredinţa 
lui Toma (duminica a doua), Mironosiţele la mormînt (duminica a 
treia) au fost deja pictate în ciclul Eoth inale lor. 

Substitu irile alese pun, în parte, probleme de identificare; 
prima scenă pe peretele de sud - înainte de Duminica a treia a 

Duminico Somorinencii . Dobrovăţ 

Mario-Magdaleno În (aţo Împăratului Tiberiu. Cronica lu i Manasse (Cod. Vat . 
SI. li, foi . 76v) 

Mironosiţelor - este deterio rată, insc ripţia ştearsă; re prezi ntă un 
dialog, fără iconografie specifică (în afară de doi copii care nu adu c 
un element relevant) . Ţinînd cont de stricteţea secvenţelor lecţiu
nilor, se poate propune, prin corespondenţă cu I.A. foi. 227, 
ilustraţia pasajului din Ioan, 5, 30-47, care se c iteşte vineri în 
săptămîna a doua, a Tomii . 

Urmează Duminica a treia a Mironos iţelor; dar în locul temei 
bucuriei apare Threnosul: o aluzie la istoria contemporană, fo lo
sind «jocul apropierii de text» 86 ; pericopa zi lei debutează cu 
Punerea În mormînt (Marcu, 15, 43 - 47). Selecţia din Patimi pentru 
Penticostar implică subtil «po liti cul» prin rapelul suferinţei în 
Moldova supusă Porţii Otomane. 

Ciclu l continuă cu Duminica Slăbănogului (Ioan 5, 1- 15, din 
care inscripţia ci tează versetul 8), într-o redacţie mai « aglome-

86 A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgorie , Pari s, 1928 p. 262; 
autorul consid e ră procedeul specific peri oade i tîrzii bizantine (sec. XIV), 
adăugînd: «la frequence croissante des allusions plu s ou moi ns difficil es , 
la multiplications de symboles savants et so uvent nebuleux, l'ingeniosite 
dans la recherche d'analogies ephemeres qu 'o n rencontre a l'origine de ce 
mouvement artistiqu e , repondent a l'une des idees directr ices de la lit
terature des pays orthodoxes de la meme epoque. Comme la peinture, 
Ies ecr its grecs et slaves multipli ent Ies a l lusions recherchees et compli
quees , abondent en allegories qui denotent un e habil ete etonnante dans le 
maniement des textes de l'Ecriture » (p. 262) 

-.- ·: 

r.: · · . " I -~ , 

. I~ j. I I I t\ l_I ~ · . . fA . • :~!n f g r n· r/; i 1 · 
uro : . . . ' . . 4. ·~"·. ~~ 

Tnjumătăţireo prazn icului. Tefraevanghelul lui Ivan Alexandru (Cod . Br. 
M. Add. 39627, foi. 233v) 

rată» dar nu neobişnuită; pe celălalt glaf în să , al ferestrei peretelui 
de sud, sub un citat «din memorie» («La Poarta Oilor a vindecat 
Ii sus mulţime multă ... »). se rera aceeaşi pericopă, interpretînd 
puţin ilustraţia pasajului din I.A. foi. 225, care se desfăşoară ·· tot 
în două secvenţe. Ilu straţia la text în manuscrisul londonez devine 
în seria liturgi că monumentală repetiţie, procedeu retoric al unei 
« minţi » cu deprinderi I i vreşti, care în scena anterioară a Mi ro
nosiţelor a «citat» un fragment din Evanghe lie neaşteptat (cu 
intenţie a lu zivă) sa u în cea dinaintea ei, un pasa j necunoscut în 
iconografia murală. 

În imaginea urm ătoare Duminicii Slăbănogului, Iisus cu ucenicii 
în faţa evreilor poartă inscripţia Tn miercurea înjumătăţirii (Ioan, 
7, 14-30). Se ştie că în frescă, scena are o iconografie nu foarte 
co mpli cată dar elegant disputată 87• La Dobrovăţ se foloseşte însă 
redactarea de manusc ris (Iisus nu stă în ax ul imaginii), I.A. foi. 
233v. 

În ciclul ilustrării l ecţiuni lor evanghelice ale Penticostarului 
a cincea duminică, a Samarinencii (Ioan, 4, 5- 42), expu ne cea mai 
stranie va ri ată c unoscută a temei, tinzînd spre un hapax. Scena se 
desfăşoară pe peretele de sud şi continuă mult pe vest: Samar ineanca 
trece de la conversaţia cu Ii sus şi uceni cii la fîntîn ă , la cea cu un 
demnitar, apoi cu un împărat pe tron, la picioare le căruia 
zac martiri decapitaţi; in sc ripţia: · « ... de la Nero împărat ul 
din sfînta cetate a Romei». Sînt îmbricate epi sodului evanghelic, 
viaţa creştină şi martiriul Samarinenei i devenite Fotini şi a «ce lor 
împreună cu dînsa »: Sevastian « duxul »,fiii ei Victor zis Fotinos, 
Josi, cele cinci surori ale Fotinei, ş.a . (26 februarie). Istoria amplă 
a Sf. Fotini era cunoscută mediului moldove nesc, între altele prin 
relaţiunea detaliată din Mineiul pe februarie scris la 1445 de diacul 
Gavriil de la Mănăstirea Neamţ (B.A.R. sl.122, fol.184v - 191). 

Compoziţ i a, care pare un unicum, are însă un rapel surprinză
tor: imaginea altei «femei pierdute» convertite, a Mariei Magda
lena, la Roma, în faţa împăratului Tiberiu, venită să ceară dreptate 
pentru «ţintuirea pe cruce»a «dulcelui Ii sus»; scena se a l ăt ură 
Coborîrii la iad şi Tnălţării. Mini at ura se află în Croni ca ilu strată 
a lui Manasse (Vat. SI. li), foi. 76v, contemporană Tetraevanghelului 
de la Londra, executată în 1344- 1345 pentru acelaşi ţar Iva n 
Alexandru. 88 

Intersecţia înt1·e timpul sacru şi ce l «istoric» în aceeaşi ima
gine este atît de s ingulară, încît cu greu se poate evita ipoteza că 
teologul care a conceput ordonanţa din narthexul moldovenesc ~ 
cunoscut acest exemplar ilustrat 89, 

87 G. Bab ic, O prepo/ovljenju proznico , în Zograf, 7 (1976), p. 
23 - 27: C. Walter , The Eorliest Representation o( Mid-Pentecost , în Zograf 
8 (1977), p. 15 - 16); P. Mijovic, Gruzinskii menologhii XI-XIV vv„ în 
Zograf 8 (1977), p. 17-23. 

88 B. Filov, Les miniotures de Io Chronique .. „ pi. X IV, 2, nr. 24. 
89 Ce rcetăril e moderne (Iv. Dujcev) nu au infi rmat cea mai veche dată 

(1608) găsită de B. Fil ov într-o inscripţie de pe manu scris, care l-a deter
minat să afirme că «Ies plu s anciennes menti ons de la Chroniqu e de Manasses 
dans Ies arch ives de la Bibli otheque du Vatican date nt juste ment du debut 
du XV11° siec le , epoque ou Re bel in ski avait visite Rome» (Les minioture;; 
de Io Chronique . .. p. 7): Riabolin sk i e ra colecţionar de manu scr ise din 
Rujin (cf. in sc ripţi e i, foi. 151v-152) sat de pe rîul Hernad, în Poloni<i, 
după cum afirmă Fil ov. Nu e ra prin urmare de loc imposibil ~a .înainte de 
1600 faimoasa Croni că ilu strată să fi fo st consultată sau , 'de ce nu, să fi 
circulat în Moldova. 
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Duminica Orbului. Dobrovăţ 

Vindecarea Orbului. Tetraevanghelul lui Ivan Alexand ru (Cod. Br . M. Add. 
39627, foi. 239) 

AoyA~ H •' ·'~:K"t Cl\A~AI·~ „. C~ iU eĂ„\ . 
~ H'J1 ·. ll~~a\f. HtVO"H ~ llH~ I ft.U~;,, 

· ··~ ,„,, I . r IJI' · 
• _,")j 
l . ~ .. 

• •. "'"'A"JK i ttJt\' r; ,k r~ K '·~ ,: A fl f ;'o fi f.. 

Di ncolo de valoarea de un ic um pentru pictura mural ă, modul 
de constituire a imaginii Samar inencii in stal ează un element-bornă 
în evoluţia ulterioară a ico nografi ei moldove n eşti: «in se rţia 
istorică» va crea mediu I de permeabi I itate unor « all usions aux 
evenements contemporaines » (A. Grabar). 

Pe peretele de vest, în cont inuare, deasupra u ş i i , se află , am plă 
Vindecarea Orbului din naştere, a ş a sea din Penticostar (Ioan, 9,1-
38) în compoziţie asemănătoa re cu I.A. foi . 239. Aic i se înt re ru pe 
ciclul Penticostarului. 

Urmează, tot pe vest, « Sătu rarea ce lor 4000 cu şapte pîini » ; 
episodul se află în Matei, 15, 32-39 şi Marcu, 8, 1- 9 (mai vero
simil, considerînd corespondentul din I.A. foi. 108). Straniu este 
faptul că în pictură nu apar pîinile, i lustraţia referind u-se deci la 
un moment anterior, «teoretic», al conversaţ ie i ş i aşteptăr ii . 

Prima scenă din acelaş i registru, pe faţad a de no rd, pa re a 
avea ca subiect tot dialogul, « cuvîntul »: inscr ipţ ia « Tn ziua cea 
mare a praznicului a stat Iisus între ei ş i a zis» («Dacă însetează 

cineva ... ») trimite iarăşi la o «reluare» : este incipitu l (Ioan, 7, 
37-38) din lecţiunea evangheliei de Rusali i (Ioa n, 7, 37-53 ; 8, 
12); corespondentul în I.A.: foi. 234. 

Vindecarea celor zece leproş i are inscri pţia di st r u să , dar pasajul 
este unic (Luca, 17, 11-19) cu ilustrare în I.A. foi . 189v (d eşi 

nu e referinţă obligatorie). 
În glaful ferestrei nordice, in scr i pţ ia «Doi oameni s-a u su it 

în templu (să se roage), unul fari seu, altul.vameş» (Luca 18, 10- 14) 
indică tema cu care debutează Triodul; dar în compoziţ ie apa1·e un 
element neobişnuit: Ii sus cu un grup de ucenici. Coexistă , iarăş i, 

două «nivele de 1·eal itate » diferite, căci . Vameşul şi Fa riseul sînt 
personaje tipologice, iar ucenicii, istorice. 

Ilustraţia următoare prezintă o Vindecare iarăş i puţi n c unosc ută 

iconografiei monumental e: «I is us vindecă orb i şi şchio p i ... 
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copiii strigau şi ziceau 'Osa nna' înt ru ce i de sus » (Mate i, 21 , 
14-17; I.A. foi . 62). 

În reg istrul superior, pe peretel e de vest (continuîndu-se pe 
nord) după a 11-a Eothi na, u rmează Chemarea Apostoli/or (Matei , 
4, 18-22) cu o redactare p uţin ma i « de n să » decît a miniaturilor 
şi completată cu o pred i că în faţa une i cetăţi ; t extul se citeşte în 
prima duminică după «Toţ i Sfinţi i ». 

Apar apoi în suită, pe latura de sud, Vindecarea leprosului. 
(Matei 8, 2-4; inscripţia citează i nci pi tu I; referinţă , I .A. foi . 
24) şi Vindecarea multor demonizaţi (Matei, 8, 16-1 7; prim ul 
verset în citat). Scena, dezvoltată, decorînd regi strul ş i în glaful 
ferestrei, are ca argument literar un mic fragment dintr-o l e cţ i u ne 
a sîmbetei a patra după Rusalii. 

Ultima scenă răs p u nzătoare de t ransfe rur i din mi niat urile 
Tetraevanghelului lui Ivan Alexand ru este Chemarea lui Matei 
de la vamă (Matei, 9, 9-13, cu incipi tu l în citat); se ci teşte în 
sîmbăta a ci ncea du pă Rusal ii ; scena ospăţu l ui , neîn tîl ni tă , din 
cite se ştie, în iconografia m u rală , pre luaea ză fast uos sugest ia 
din I.A. foi. 28. 

La încheierea densului cic lu al Misiun ii lui Hristos, se simte 
cezura pe care o in troduc, pe latu ra nordi că , Sfin ţ i i Gheorghe şi 
Dimitrie ; în acest fel devine mai ve ro s imil ă i n serţia sensului mi lita i· 
de care vorbea Sorin Ulea . 

Pentru aceeaş i s em n i ficaţi e plc:dează ş i ce i do i arhangheli « răz

boinici» ca1·e străj uie s c int1·area în g ropni ţă : va r iantă ra ră , Sf. 
Arh. Gavr iil apa re mi li ta r, cu pot iru l în stînga şi sabi a rid icată 

în dreapta; refe r i nţel e t rimit la biser ica Ne manizilor de la Stude
nica (esonart hex, p i ctu ră di n secol ul al XVI- iea) sa u la Sf. Cle
ment di n Ohrida 90, 

Arhanghe lii deschid registrul s fi n ţ i lor : pe peretele de vest , în 
jumătatea no rdi că, Sf. Ioa n cel Nou, Onufr ie ş i Marcu Tracul iar 
în cea sud ică , Sf. Petru, Pavel 91 ş i un Sf. Mil itar încoronat, Gobde
las. 

P rezenţa rege lui sfînt într-u n loc at ît de important semna l ează 

un mesaj care poate fi în tr-u n fe l ide ntificat prin « istor ia » sa. 
Din re l aţ iunea « Vieţ ii » Sf. Gobdelas (Govdel a, 29 septem bri e, 

v. Mineiul pe Septem brie proven ind de la Dobrovăţ , B.A.R. sl. 
543, foi. 242-246), afl ăm că acesta a fo st fiul împăratu lu i perş i lor 

Savorie ş i a mu cenicit pent ru Hristos î1.1 preu n ă cu Dada căpete n ie 

a împăratului, a muri t în chinu ri , rugin du-se , iar la miezu l no pţ i i 

a apărut prieten ilor săi . Figura fiul ui de îm pă 1·at, ca re în puterea 
muceniciei sal e se poate ridi ca din morţi , p u l sează se nsuri noi ale 
«rega li tăţ ii » în paide ia as cu n să a mi sti cului auto r de la Do brovăţ, 

Nu în tîmp lăto r cele două Miracole, ale Sf. Atanasie ş i Sa va, 
ca ş i Scara Sf. Ioan Sinaitul sînt asi state di scret de cite un per
sonaj încoronat care urmăreşte conce nt rat ceala l tă fo rmă de 
« regalitate» : n evăz ută , a du hulu i92. Camp io nii ei sînt c u v i oş i i , 

0o D. Pallas, Erzengel, în R.B.K ., Lief 17, co l 47-48, Stuttgar·t , 1972; 
O succ i ntă enu me rare a refe r i nţe l o r oh r idane : Mar tir iile Apostolilor (sec 
XII - XI li ) ; Varianta militară a prooimionului (sec. XIV) ; Sf. Petru purtînd 
biser ica pe umeri (sf. sec. XII I-inc. sec. XIV) , Sf. Arh. Gavriil militar 
(sec. XV I) ; ar fi de comparat re p rezentările mar iale din lunet e le narthexulu i 
bis. Sf. Clement . 

gl « Afrontarea » est-vest a Sf. Pave l cu Ne ro este re fl exu I probabil 
al Comentariului Sf. Ioan 1-frisost omu l (Sur la /Ic epître a Timothee, 1-fomel ie 
IV, Oeu vres XI, 369-371; P.G . 62, 618-624) : « Exam inons cette quest io n 
en cos iderant deux hommes , l'empereur Neron et I 'a potre Sa int Paul . . . 
A la guerre ii (ce lui- la ) porta it des armes d' o r et de pi erres prec ie uses ; 
en t emps de paix, ii t rona it so us la pou 1·pre ... Sa int Pau l eta it ou vrier 
en cui r, pauvre ... li etait dans Ies fers, ii y eta it avec des bri gands . .. 
ii y avait ete mis par \'ord re de Neron. Qu e l est cependant le pl us illu st re 
des de ux ? ... L' em pere ur Neron gît dans que lque li eu ignore ou ii a ete 
jete au hasard et l'apotre Paul occu pe Ic ce nt re de Rome, ii en est le maî
t re et le ro i ». 

gz Numai Scara Sf. Ioan Climax avînd t rad i ţie de ilu strare î l inc lu de 
uneori pe îm păratu l David ; J. R. Marti n, Thc ll lustration of the Heavenl y 
ladder of John Climacus, Princet on, 1954, fig . 78, 209. 
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d in care î n pronaosul Dobrovăţ u lui întîlnim 03 : pe lat urn sudică, 
de la est la vest, Petru (Atonitul ?) , Megnos (Menign us m. Pa1·i i in 

Hel lesponto, Iu lius 4), Lambad (Lampadius asceta Iuli us 5), Sisoe 

(S isoes anachoreta , Iul iu s 6), Toma (Thomas Malinus Iu l ius 7) , 

Coprie (Copris in Palaestina, September 24), Patermotie (Pat e1·

muthius m. i n Alexand1· ia, Iuli us 9), Il ie (El ias m. A scalone, decem 

ber 15) , Stefan (Step hanus, Iu lius 19 sau Ştefan Sava it ul Iulie 13 
cf. B.A.R. sl. 540) , /osima (Zos ima?) (Zosi m us mon„ Zosimus m . 

i n Pi sidia „ . . ) , Lazar (Laza rus mon. in monte Galesio, Novembe1· 

7), Dia (D ius monaste rii conditor CP, Iu l ius 19), Tro(ln (mi l itar, 

T rophinus ap„ T roph inus m „ Iulius 23 ... ); pe latura nordică, 

(de la vest spre est) , Platon (m. An cyrae, november 18), /vris tion 
(?), lristocle (?) , Petru(? fără cami l afcă) , Fedin (?) , Spiridon (?fă ră 

cam i l afcă) , Antipater (m . Cyz ici , Apr ili s 4), Pa/adie (Poll ad ius, 

asceta in Syr ia, fără camilafcă). 

Se observă în aceste extrase de Sinaxar, cu monahi p uţin 

cel eb1·i , o coe1·e nţă uono log ică pe «fragmente» (iulie, no iem

brie) . 

Dou ă reprezentăr i importante , situate pe peretele de est al 

pron ao sului , îşi aşteaptă com entator i i : Duminica Tu turor S finţilor , 

care înche ie Penticostarul ş i Tn ă /ţarea Sfintei Cruci, pr ima să 1 · bă
toare care marc hează în ce pu tu l anului ec lesi al . 

Figu ra1·ea sărbăto r i i Tuturor Sfinţi/or co n ţ i ne sens ur i eshatolo-

r--- ---- -- ---- I 

Coborîreo S(. Duh. Dobrovăţ 

gice : Deisis ul cu Maria încoronată ş i Prod rom ul, ţ i nînd cîte un 

mare filacter ; detaşarea lor î n « imag ines clipeatae » indică în să 

« abse1i-ţa fizică», înt 1·-un moment în care a do ua Parusie ar fi 

cerut prezenţa simultană a Judecător u lu i ş i r ugătorilo r . « C l ipe i » 

servesc, d u pă definiţia lui A. G raba 1·, «a rappele r ce qu i n'est 

plu s v isible tout en restant actue l par rapport au sujet pri ncipal 

du panneau » 94. Căc i clipe i ş i nu mandorle putem numi «scutu

r i le» în care apar Maria ş i Prodrom ul. 

În Exaltarea Crucii , I isus (Emanue l ? Pantouator? figura este 

ştearsă) ş i Fecioara orantă apar în nimb octogona /, încad rîn d patr i

arh ul (Maca1· ie ?) care în a l ţă c1·ucea. În extrem i tăţ i Prodrom ul 

ş i un înger. Sub ce le cin ci arcade care ritmea ză compoz i ţ i a se 

u3 Migne, Dictionnoire . . . ; F. Halkin , BHG ... P. Mijovic, Menolog . . . 
Min ee slavone , sec . XV I, Mol dova. 

u• A. Grubar, Imago clipeoto , în « L'Art de la fin . . » I, p. 613. 

d esfăşoa ră do uă scene « isto ri ce» : A ~area Crucii (cu rapel ante-

1·io r la Bi se1· ica «Sf. Cruce» din Pătră uţi , pronaos , unde scena 

es te ap roape i I iz i bi l ă dato rită deteriorării) ş i Probarea calităţilor 

ei miracu loase (Tnvierea moartei). Re prezentarea b i zant i nă a Exa l

tăr ii C r ucii referă aproape fă ră excepţ i e la ceremonial 95, din care 

la Dobrovăţ nu se regăsesc decît patrial"i1u l şi doi di aco ni în ep i

sod u l Tnvieri i moartei . 
În rest, iconografia scenei , ca re tinde ca şi <1ltele spre hapax, 

exp1·im5. princ ipi ul dej a cunosc ut al inters ecţiei nivele lo1· : isto 1· ic, 

li t urgi c ş i eshatologic, înt r-un întreg ce pare «fi resc» înaintea 

analize i. Literatu r a de redacţi e s lavo-româ nă din Mo ldova a con

centrat o exegeză impol'ta nt ă a temei 9G , ca re va treb ui cercetată . 

O r icum, structu 1·a litera1·ă, care s-a dovedit a fi un pri ncip iu 

de const it ui re a imagin ii la Dobrovă·ţ, densitatea I it u 1·gi că bi ne 

d i r i j ată t ip iconal ş i retoric , apelul la i lu st raţia manuscrise lo r din 

secolul al XIV-iea, şi pr in e le la memo ri a b i zant in ă, ca şi co n şt ii nţa 

«modernă» a t im pului istor ic care se i ntegrează cu drept de 

ex isten ţă în ce l sacru , dezvă lui e ca iniţi ator al p rog ramul u i un 

I ite rat: aceasta ar putea fi «al esu I între înţel e pţi. . . d ască lu I 

Moldovei. » 97 ş i admirato 1·ul scrii t orilo1· bizantin i, cro ni ca ru l 

Macarie. S. U l ea ·1-a intu it, pe al te r epe re , ca fiind « mint'ea » 

care a co ncep ut ordonanţa ico~og1·a fi că, de la Dobrnvăţ la 

Rîşca 98 . 

După cu m se şti e Macarie a_fost eg umen la mîn ăst irea N ear:n ţ , 

un centru de cărturăr ie autoritar : « so n ecole theo logiq ue est la 

p lus r eputee du pays et sa ·bi l:i l'iot heque est de beauco up. pl us 

· r iche. Sa t r adit ion l itterai 1·e est la plus ac ienhe . . . A uss i son âct i

v it e au XVl 0 siecle a-t-elle ete la p lus du1·able, Le patron' de cet
0

t e 

acti v ite est le metropolite Th eoct iste 11 » n9. · 
Se c u noaşte sc hi mbul de manuscri se îriţre egum eQu l, Maca ri e 

ş i « pă1·intele să u » ş i «învăţător u l Mo ldove i » , m itropo l itul 

T eoctist 100• 

În 1528 documentele atestă un alt egum en la Neamţ 101. Se 

pres upune că di n acest an ş i pînă în 1531 cînd e num it epi sco p, 

Macar ie « aura it accepte a la cour une place . .. d'h istoriog ra phe 

ofnc iel » 102, căc i « e de admis că Maca~ i e, înt1·-o v izită făc ută 
mănăst ir i i sa le de Petru Ra1·eş şi de ma1·e le său logo.făt, i-a uimit 
pe aceştia prin erudiţ ia sa ş i a provocat în e i ideea c ă dîn su l ar fi 

ce l mai destoinic pe nt1·u a su ie o isto1· ie a faptelor domn eşt i » 103 

Este perioada în ca 1·e (1 528-15~1 ) a 1· fi fost red actată , conform 

opinie i lu i E. T urdeanu, prim a - etapă a crn ni c ii. Tot acum? fo st 

05 S. de1· Ne1·sess ian , La «F~ te de /'Exo ltotion de Io Croix» ; î11 «An nu 
ai re de !'Inst itut de Philosoph ie et d'Histo ire Orientales et Slaves» X (1950 ). 
Mel an ges Henr i Grego ire ; K. We itzmann , Byzontine Minioture ond Icon 
Pointing in the E/eventh Century, în « Stud ies in Classical .. . »; C. Walter, 
Art ond Ritual . .. 

00 B.A.R. sl . 302, sec. XV, Moldova , conţi ne şase p1·edic i la « Î năl 
ţa1·ea Crucii» (Sf. Andre i din Ierusal im, Pandole u, Sf. Vas ile episcopu l 
Seleuc iei din lsauria, Sf. Ioan Zlataust); 

Imnu ri le i ntegrează uneor i «n ivelele » reprezentate în imag inea de la 
Dob rovăţ ; este cazul une i st ihi1·i atribuite lui Andrei lerusa limleanu l, de
dicată Cruc ii (Mine i, 14 septembrie) : « Lemnul v i eţ ii , cu adevărat ce l sădit 
în locul Căpăţîni i , înti-u care a lucrat mîntui 1·e Împăratu l veacur ilor, în 
mij locul pămîntu l u i înălţat fiind astăz i, snnţeşte margin i le lu mii ş i se 
înn o i eşte casa învierii» . 

07 Port retul făcut lui Macal"ie de Aza1·ie, în Ioan Bodgan , Cronic i sfovo
romc'Jne, ed. P. P. Panaitescu , Bucu re şt i, 1959, p. 130- 131. 

98 S. Ulea, La peinture . . . p. 308; idem, O surprinzătoa re persona lita te 
a evulu i mediu romc'Jnesc , cron icaru / Mocorie, «5.C. l .A. », ser ia A1·tă plasti că , 
32 (1985) , 14-48. 

00 E. Turdeanu , L'Activite litteroire en Mo/dovie de 1504 o 1552, în 
R.E.R„ IX-X (1965) , p. 102. 

100 Psal t irea sc 1· i să de Macar ie ş i dăruită mitrn pol itulu i Teoct ist 
(B.A.R. sl. 505) a ofer it textul pent ru ilust rarea unu i imn liturg ic în calota 
Dobrovăţul u i iar Tipicu l pr imit de Mac 1·ie din partea mitropol itulu i 
(B.A.R. sl. 101) a asigurat ordonanţa comp licat ă a pronaosu lui . 

i oi Cf. documentel e ci tate de E. Turdean u, L'Activi te . . „ p. 105 , 108. 
102 Ibidem , p. 109. 
103 Ioan Bogdan, Vec hile cronice . . „ p. 323 . 
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E s 

Pronaos (narthex ). Releveu/ picturilor murale . Dobrovă(. 

1. Iisus Hr istos (pres upun e re de reconstituire ) ; 2 . lnge ru l ; 3. Boul; 4. Vul
turul;5. Le ul;6a. Ce l Vec hi de Z il e între Moise şiAaron; 7a. Iisus Emanu e l 
între David ş i So lomo n; Ba. T ronul Hetimas ie i între Isaia şi le zechie l; 
9a. Mielul mistic înt re do i profe ţi; 6. Maica Domnului cu Pruncul în man
dorlă ( « De tin e se bucură ?»); 7. «Apărătoa re i Doamn e>> ; 8. «Tot nea
mul pămîntesc »; 9. « Aco pe rămî ntul Maicii Do mnului » (? ) ; 10. Iosif me lo
dul; 11 . Ioan Damaschin me lodul; 12. Cosma me lodul; 13. Teofan me lo 
dul; 14. Vizitaţi a (Sărutul Elisabet e i şi Mar ie i) ; 15. Do i · profe ţi; 16. Do i 
profe ţi; 17. Mihea ~ i Avacum; 18. Sărutu l lui Ioac him ş i An e i; 19. lgnati e 
me lodul; 20. Naum ş i Gedeon; 21. Bin ecuvîntarea lui le lca n ş i Ann e i 
(părinţii profetu lui Samuil ) ; 22. Gheo rghe me lodul ; 23. Sărutul Z aharie i 
şi Eli sabet e i ; 24. Ma lach ia ş i Natana il; 25. Aghe u ş i Iona. 26. Pocăinţa lui 
David; 27. Lap ida r.ea lui Ştefan; 28 . Ce i şapte tin er i din Efes ; 29. Bot ezul 
lui Pave l; 30. Sin odul 1 ecum e ni c ; 31 . Sinodul 2 ecum e ni c ; 32 . Si nod ul 3 
ecum enic; 33 . Sin od ul 4 ecum e ni c ; 34 . Sin odul 5 ecum e nic; 35. Sinodul 6 
ecum e ni c ; 36. Sinodul 7 ec um en ic ; 37. Litu rg hia înge rească; 38. Marti r iu l 
Sf. Petru şi Pave l; 39. Mart ir iu l Sf. Andre i; 40. Marti r iul Sf. Iacob Majo r ; 
41. Adormirea Sf. Ioan Teo logul; 42„ Ma rti r iul Sf. Fi lip; 43 . Mart ir iul Sf. 
Varto lome u; 44. Martiriul Sf. To ma (Tade u?) ; 45. Martiriul Sf. Iaco b 
Min o r (?); 46 - 47. Marti r iu I Sf. Tade u (Toma ? I uda?); 48 . Mart ir iu l Sf. 
Sim o n Zilotul; 49. Mart iriul ·Sf. Mate i (Matia); 50. « Tu eşti Pet r u » : 
51. Eoth ina 1; 52. Eoth ina 2 ; 53. Eoth ina 3; 54. Eothi na 4; 55. Eothina 5; 
56. Eothina 6; 57. Eothina 7; 58 . Eothi na 8; 59. Eothina 9; 60. Eothina 10; 

conceput programul intelectual al primei picturi ctitorite de 
Petru Rareş: Dobrovăţul. 

Prin prototipurile livreşti - manuscrise mini ate din secolu l 
X IV - se con so l id ează argumentele integrării lu i Macarie 104 în 
continuarea vastei mişcări de reformă în cepută în acel secol de 
patriarhul Eftimie, de reco nsiderare a textelor slavone în 
lumina surselor g re ceşti . 

Asimilarea în panegir icul lui Ra reş a Croni ~ ii lui Manasse şi 
în pictura Do brovăţului a miniaturilor Tetraevanghelu lui ţar ulu i 

Ivan A lexandru şi , probabil, ale Codex ului il ust rat al lui Manasse, 
deci as piraţia spr.e ni velurile bizan.tine prin intermedi ul unor monu
mente ale cultur ii slave, î l prezintă pe Macarie ca pe un reper 
savant al mediului intelectual moldovenesc, în « recuperarea 
Bizanţului». 

104 S. U !ea , O surprin:tătoare pe rşono litate . .'. p . 37. 
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61 . Eothina 11; 62. Ch e marea aposto lil or; 63. Vind ecarea le prosului; 64 
Vindecarea multor d e monizaţi; 65. Ch emarea lui Mat e i de la vamă; 66. Sf 
Gheo rgh e . 67. Toţi sfinţii; 68 . Co borîrea Sf. Duh; 69. Înălţa rea Sf. C r uci; 
70. «Eu nu pot să fac de la Mine nimic ... » ( ?); 71. Du minica Mirono
s iţe lor; 72. Dumi n ica Slăbănogului; 73 . Tre i cu v i oş i; 74. Duminica Slăbă
nogului (2 ) ; 75. Înj umătăţir~a prazn icului; 76 . Duminica Sama rin e ncii; 
77. Duminica Orbului; 78. l nmu lţi rea pîinil o r; 79. « Dacă cin e va înse
t ează .. . »; 80. Vindecarea celor zece l e pro ş i; 81. Vam eşul şi far ise ul; 
82. T re i cuv i oş i; 83. « Iisus vindecă orb i ş i ş c hi o pi .. . » 84. Sf. Dimi tr ie ; 
85. Sf. Marcu T rac u I, Onufri e , Ioan ce I No u, A r h. Mihai I; 86 . Sf. Ar h. Gavdil 
Petru, Pavel , Govde la ; 87. Minunea Sf. Sava ; 88 . Sf. Petru (Ato nitul? ) 
Me nignu s, Lampadiu s, Sisoe , To ma, Copri e , Patermoti e , I !ie , Şt efan, losima( ?), 
Laza r, Dia, Trofin; 89. Maica Do mnului cu Pruncu I pe t ro n între îngeri; 
90. Minunea Sf. Atanas ie ; 91 . Sf. Plato n (? ) , lvri stio n ( ? ) , I r ist oc le (? ), 
Petru , Fedin ( ?) , Spiridon , Antipate r, Pa ladi e. 

SUMMARY 

The frescoes decorat ing the chur·c h of Dobr-ovat rnonastery, dat a ble 
bet wee n 1529-1530, head the ser ies of mura ls achieved dur ing t he re ign 
of Fetrn Rareş (1527 - 1538; 1541 -15%). 

The iconog r·aphy of the na rth ex was part ial ly descri bed i n 1930 ( I. D. Ştefă
nesc u), lat er comme nted c n as in clud in g military semes (S. Ulea), then 
generally prese nted (V. Dr·ă guţ) , w ith no me nt ic n to Byz< nt in e refere nces . 
Many sce nes were th erefo re left summa ri ly n<rr.ed or no t ide nt if1ed at all. 

Th e mar ial glor ifi cati o ns in the fou r lu nettes under t he ca lot te illust rat e: 
th e prooimion of th e Akathis tos Hymn ( liturgi ca ! vers io n) th e nirth strophP 
o f t he Virg in' s Canon in cluded in th e offi ce of the Akathi st os , a versio n o f 
t he Pokro v, and a four th hym n ico nog r·aphi cal ly o r-i gin at ing in the t hem<" 
/n Th ee Rejoiceth. T he four poet ica ! se q uences appea r to be unkn o wn t o 
Mo ldav ian mural s ; the ir sources need t here fo re be furt her invest igated . 

The complet e cyc le oft he Apost/es' Martyrdom, not tobe met el sewh e1·e. 
in Mo ldav ian sixteent h ce ntu r·y p rograms , has a lat e t we lfth centur·y rnr res
po ndent in the chapel above t he diakonicon of St . Sop hia at O hrid. 

Anot her O hr ida n r·e fe r·e nce (St . Cl e ment), attac hed as a fin al sce ne 
t o the Apostl es' cycle, is reca l led by th e re presentat io n of St. Peter Corrying 
a Model of a Clwrch upon his Back (Math ew: 16, 18) , but su rrou nded by 
sa ints a nd b isho ps build ing sacred wall s. 

Th e most unusua l of a ll liturg ica ! cyc les of Byzantin e origin to be met 
at Do br-ovat is that o f the so-ca lled Eothina , representing co nsecuti ve ly 
the e leve n lect io ns frcm the Gos pe ls of the Resurrecti o n , read at orth ros 
ti me on Sundays. Thoug h singular as a lit urgica ! cyc le , most of its parti 
cu lar ve rsio ns are t o be met amo ng th e il/ ust rati o ns o f th e famed Tetro
evangelion Br . M. Add . 39627 writte n in 1356 for the Bu lgaria n tzar Ivan 

. Alexa nder. O ne may co nsid e r ther·efore th at the manu script c ir·c u lat ed 
in Mo lda via in t he fi rst hal f o f th e sixte e nth cent ury. 

Vers io.ns of the Sqme manuscr ipt served as mode ls for othe r sce nes 
such as Mid- Pentecost , Ca/ling of Mathew (including th e sup pe r at Simo n 's 
ho me), Heali['g of Various Deseases (Mat hew : 21 , 14- 17), "lf Any Man 
Thirst . . .' " (J o hn: 7,37 - 38), a.s. o . 

ln th e ~entecosta rion cycl e of th e scholarly pro gram at Dobr-ovat, t he 
sce ne o fth e Sama ritan Woma 11 (bea ring t he ep igrap h : " At t he t ime o f N e ro 
the emperor, in the ho ly city- o f Rome"), was co nve r·ted in to a hapax ; 
th e 'e pisode o f t he Gospel inc lude s th e mart yrdo m o f Photini and her 
ra·mi ly : th'e hist or ica I time inte rsect s th e e va ngel ical. 

The mast e r· mind w ho co nce ive d th e layout of t he Do br-ovat program 
was " inte llectually re lat ed " t o th e mode ls: giving up re p resentati o ns co nsi
de red de rigueur , se lecting rare Byzant ine cyc les, tr·ansfer-r ing manu script 
i!Lusfrat io ns t o frescoes , t r'a nsfo r mi ng "c lass ica\" ve rsio ns or in venting 
subj ect s. lt was a th e n mode rn effo rt t o draw neare r sacred a nd co ntem
po ra r·y history. 
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