
PROGRAMUL ICONOGRAFIC AL SPATIULUI FUNERAR 
DIN BISERICA TĂIEREA CAPULUI SF. IOAN BOTEZĂTORUL 

DIN SATUL ARBORE1 

Luc ră ri le de restaura re afl ate în curs la biserica Sf. Ioan Bote
ză torul din satul Arbore nu au întârziat să. îş i ara te roadele ş i să 

producă surprize chiar mai mari decât de tipul celor pc care orice 
întreprindere de aces t fe l le pril ejui eş te. 

ln co111plctarca contribu ţi e i antcrioare2, tex tul de faţă nu pri 
veşte decâ t programul iconografic al picturilor din arcosoliu111-ul 
ca re adăpo. teş tc 111or111ântul ctitorului bi seri cii ş i , plauzibil , nu 
ş i pe cel al unora dintre 111embrii fa miliei sale. Confo rm obiceiului 
medi eval, dominant ş i în Moldova, cel puţin în aceas tă peri oadă , 

înhumăril e nu erau succesive în ace l aş i spaţiu strict din una dintre 
în căperil e bisericii , fieca re decedat având propriul mormânt ş i , 

în principiu , propria lespede funerară, exceptând evident cazuri
le câ nd, din varii moti ve, în genera l necunoscute nou ă, aceasta 
lipsea . 

În acest context, apariţi a unui portret funerar de grup ar putea 
naşte întrebă ri , că rora vom încerca să le răspundem mai tâ rziu. 

Pentru început, două. surse de prim ordin vin să creioneze ca
drul di scu ţ i e i . Prima este pisa nia de piatră monta tă pe zidul sudi c 
al bisericii , la exterior. Textul său oferă o serie de informaţ ii intere
sante cu privire la ctitor ş i la ctitori a sa: „Cu voia Tatâlui ş i cu 
ajutorul Fiului ş i cu săvârşirea Sf Duh, în zilele binecinstitorului 
ş i de Hristos iubitorului domn Io Ste/an voievod, din mila lui Dum
nezeu domn al Ţârii Mo ldovei, pan Luca Arbure, pârcălabu/ Suce
vei, f iul bătrânulu i Arbure, pârcâlabu/ Neam/ului, a binevoit cu 

TEREZA SINTGALIA 

buna «Sa» voinţă ş i curată ş i luminată inimă ş i cu ajutorul lui 
Dumnezeu ş i al domnului sâu, a încep ut a zidi casa aceasta întru 
numele Tâierii cinstitului şi s /âvitu/ui prooroc înaintemergâ/01~ 

Ioan Botezâtoru/; ş i s-a început în anul 70 I J [ 1503 ], luna aprilie 
2 şi s-a sfârş it în acelaşi an, luna august 29" 3. A doua sursă este 
in scrip ţ i a de pe arcosolium-ul gotic, plasat în co lţul de sud-est al 
pronaosului : „Acest chivot /-a.făcut pan Luca Arbure, părcă/abu / 

Sucevei, fiu / lui Arbure cel Bătrân, pârcâ/abu/ Neamţului, in anul 
7001 [1503], ap rilie 29"4

. 

Ceea ce nu s-a observat până acum este că arcosolium-ul este 
datat în acelaş i an cu biserica în săş i , data sa fiind numai cu 27 de 
zile mai târzie decât ziua de început a lucrărilor la bisericft. Am 
remarcat cu alt prilej că, spaţiul pentru arcosoliu a fost spec ial 
menajat în grosimea zidului sudic al pronaosului 5 ş i este pos ibil 
ca partea sa inferi oa ră să fi fost zidită oda tă cu acesta6. Ipoteza 
pare a fi confirmată de diferenţa dintre aspectul păt1ii superioare 
a arcosolium-ului , cu două mici pinac luri care închid între ele arcada 
în aco l a dă , cu două arce trilobate, tangente la partea inferioa ră , cu 
o mulură circulară cu trei câmpuri flamboyante întreţesute, iar la 
partea superioară având inscripţi a c itată . Lateral apar două scuturi 
cu steme, de tip occidental, având ca clement comun cercul cu o 
cruce în sc ri să ş i cu săgeată îndreptată în sus. Diferenţe l e apar la 
mobilele laterale: cel din stânga arc săgeta fl a ncată de lună ş i de 
soare, iar cel din dreapta are numai spre dreapta heraldi că. o cruce 

Fig. 11 a, b. Arbore. Intradosul arcadei arcosolium-ului: Serafimi 

1 Lucrarea a fost prezentată sub fo rma unei comunicăr i ş tiin ţ ifi ce la Sesiunea 
Direcţ i e i pentru cultură , cul te şi patr!moniul cultura l a judeţ ului Suceava ş i a 
Facultăţ ii de Istorie a Unive rs ităţ ii „Ş tefan cel Mare" din Suceava, din octombrie 
2002. Ea es te compl ementa ră lu cră rii domni şoare i Geanina Roşu , publi cat ă în 
această rev i stă , la paginile 22-26. De asemenea, ilu s t raţ i a fotogra fi că se com
pl e tează reciproc, cu indicarea exactă a s ituaţ i e i din publ ica ţi e , care este numeric 
comună pentru cele două articole. 

2 Geanina Roşu , Tab /oul.fi111erar din pronaosul bisericii Arbore. Semn[ficaţ ii . 
'Restaurare, în această rev i s tă , p. 22-26. Vezi supra, nota I. 

3 Repertoriu/ monumentelor ş i obiectelor de artă din timpul lu i Ştefan cel 
Mare, Bucureşti , 1958, p. 184. 

4 Ibidem, p. 269-270. 

5 Tereza Siniga lia, L 'eglise de I 'Ascension du monastere de Neamţ el le 
probleme de / 'espace .fi111 eraire en Mo /davie a11x XV"-XV/" siccles , în Revue 
Roumaine d 'Histoire de I 'Art. Serie Beaux-Arts, 1998 , p. 19-32; referirea la bi
serica Arbore, p. 27, 29 , fi g. 20. 

6 La bi serica mănăst irii Probota, arheologul Voica Puşcaşu a c.lescopcrit că 
mormântul lui Petru Ra reş din gropniţă a fos t amenajat oda tă cu zidul sudi c al 
î n căperii , respectiv cel al întregii biserici, cu menţiunea că ş i ce lelalte trei cripte 
„voievodale" din gropni ţa Probotei au ace l aş i regim de con stru cţ i e . Cf. Voica 
Maria Puşcaşu , Cercetări arheologice la biserica Mănăstirii Probata, construită 

de voievodu/ Petru Rareş , în RMI, anul LXVI , nr. 1-2/1977, Bucureşti , p. 17). 
Faptul pare a confirma o cu tumă ş i merită a fi urmă rit ş i la alte monumente, pc 
măsură ce se efectuează cercetă ri arheologice. 
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Fig. 12 a, b. Arbore. Intradosul arcadei arcosoliu111-u/ui: Evanghelişti 

cu braţele terminate trilobat şi cu postament curb . Credem că sunt 
armoarii Ic lui Arburc cel Bătrân , pârcălabul de Neamţ, şi respectiv 
cele ale fiului său, Asbure pârcălabul de Suceava: crucea înscrisă 
în cerc timb ra lă de săgeată ar putea fi stema fami liei, în timp ce 
mobilele de la pa1tca superioară individua li zează fiecare personaj , 
fără a putea spune exact căru ia dintre cei doi le aparţin . Ne aflăm 
în faţa primelor steme boiereşti cunoscute în Moldova, inspirate 
din hera ldi ca nobiliară polonă. Lespezile inferioare ale arcoso
lium-ului au aspectul unor semi colonete triple, cu bază de ace l aş i 

tip, puţin înaltă. Sunt aici de remarcat două aspecte: primul trimite 
la ceea cc parc a fi o cutumă la sfâ rşitul secolului al XV-iea ş i în 
prima jumătate a secolului al XVI-iea în Moldbva: monumentele 
fun era re erau pregătite încă din timpul vieţii unora dintre perso
najele impo1tante, urmând să fie completate cu data mo1ţii , respectiv 
cu inscripţia funerară propriu-z i să. după petrecerea celui în cauză. 
Este cazu l inscr i pţii l or funerare de pe lespedea lui Ştefan cel Marc 
de la Putna7, a lui Petrn Rareş, respectiv a Doamnei Elena de la 
Probota8. Iată cum lucrul se repetă şi în cazul unui marc boier, fapt 
ce dă de gândit. Lespedea funerară propriu-zisă a lui Luca Arbore 
este ancpigrafă„ spre deosebire de cca a soţ i e i pârcă l abului de 
Suceava, Iuliana, ş i a unui fiu al că rui nume s-a pierdut, care, puse 
de Arbure însuşi în ace l aşi pronaos, vis-1'-vis de arcsolium, au fost 
dotate cu inscripţii. Moartea năprazni că a fostului tutore al lui 
Ştefăni ţă şi a fiilor săi, Toader şi Nich ita, uciş i din porunca tânărului 

Domn ajuns la majorat, ar putea [i cauza lipsei in scripţi e i de pe 
lespedea din interiorul arcosolium-ului. Diferenţa sti li stică dintre 
părţi l e arcosolium-ului indică lucrarea separată a coronamentului 
de către un meşter obi şn uit cu cioplitura fină şi cu inscripţiile elegant 
ca li grafiate ş i dăltuite, posibil ace l aş i cu cel care a cioplit pisania. 
S-a remarcat deja asemănarea , de principiu am spune, dintre acest 
arcosolium ş i cele contemporane poloneze, în special cel al regelui 
Cazi mir IV Jagello, mort în 1492, din capela Sf. Cruci din catedra la 
de pc Wawcl din Cracovia 9. Gisanhil polonez, atât de occidental 
ş i neacceptabil în Moldova din raţiuni de cult, este însă înlocuit la 
Arbore cu un tablou funerar, după tradiţia moştenită de la Bi zan ţ 

ş i foarte frecventă în mediu l aulic al Regalului Sârb 10. 

Prin si metri e cu ceea ce s-a întâmplat cu arcoso lium-ul pro
priu-zis, am putea gândi că şi pictura murală care deco rează pere-

7 Claudiu Paradais, Comori ale :,piritualită(ii româneşti la Putna, l aş i, 1988 , 
p. 590-594, ca t. 152, fig. 196, cu toată bibliografia aferentă. 

8 Voica Maria Puşcaşu , op. cil„ loc cit. 
9 Repertoriul, p. 269. De observat că mormântul lui Cazimir IV este plasat în 

capela decorată cu picturi ele tip bizantin (cf. Anna Rozycka-Bryzck, La peinture 
murale byzantino-msse dans la chape/le ele la Sainte Croix au Wa1 ve/ (14 70). 
în Studia du D::iejow Wawelu, III , Krakow, 1968, p. 175-293, text polonez, rezu
mat francez. 

10 Danica Popovic, Srpski vladarsk i grob 11 srec/11e111 velw (Mormintele suve
rani/or sârbi În Evul Mediu) , Bcogracl, 1992, passim, text în limba sârbă , rezumat 
englez. 
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tele din frmd al acestu ia ş i intradosul arcului mare, în segment de 
cerc , ca şi partea interi oa ră a montanţ i lor au fos t rea lizate cam în 
aceeaşi perioadă. 

Cc argumente s-ar putea aduce în sprijinul acestei ipoteze? 
Iconografia arcosolium-ului apare destul de simplă la o descri

ere ch iar detaliată a părţilor întregului. Dar prima în trebare care 
se pune este chiar aceasta: avem de a face cu un întreg? Răspun sul 

este fără î ndoi al ă afirmativ, căc i nimic nu este întâmplător, de si
ne s tătăto r, chiar ş i într-un tablou fun erar, de o mani eră atât de 
netă separat de restul bisericii ş i implici de programul iconografic 
genera l al aceste ia, şti ind bine că în naos, pc peretele de ves t, în 
partea sa sudică - în locul obişnuit pentru imagi nea cti toricească 

- apare adevăratu l tablou votiv de fa milie. 
Partea cca mai viz ibilă a acestei picturi din arcosolium-ul din 

pronaos şi cca care a atras aten ţ i a tuturor cercetătorilor care s-au 
ocupat de ea este tab loul funerar însuşi (jig. 3/p. 23): Pan Luca 
Arbure, urmat de doi copi i mici ş i de soţ ia sa Iu liana, oferă lui 
Cristos macheta bisericii de ci ridicate. Mântuitorul este aşezat 
pe un tron de tip arhitectural , înalt, cu spăta r în ungh i, cu două. 

trepte văzute ca nişte edific ii in perspectivă. Binecuvântând ş i u şor 

ap lecat spre donator, curba spatelui său urmcazr1 curbura peretelui 
nişei . Între cei doi protagonişti se interpun intercesorii : Maica 
Domnului şi Ioan Botezătorul , patronul l ăcaşului , într-o Deisis cla
sică 11 . De regu l ă, pentru un tablou funerar aceasta ar fi fost de 
aju ns. Cel care a compus programul iconografic a vrut însă mai 
mult. 

Intradosul arcului şi montanţi i sunt pictaţi cu o seri c de sim
boluri ş i de personaje a căror prezenţă într-un atare context a fos t 
doar rar ami ntită în litera tura de spec ialitate 12 . De ab ia lucră ril e 
de restaurare amintite au fac ilitat o l ectură corectă a acestei com
poziţii: Pe cheia arcului a fost pictat Tronul Hetimasiei, cu porum
belul nimbat al Sf Duh plasat pc o draperie cen uşie , având, în 
faţa spătaru lui drept al acestuia, Crucea ş i !nstrumentele Patimilor 
(fig. 2/p. 23). De la acest nivel în jos, compoziţi a se desfăşoară 
pe registre simetrice, tohil convergând către această cheie de boltă 
a întregu lui : imaginea care semnifică unitatea ce lor Trei Persoane 
din Sfânta Trcime 13. Tronul este flancat de două perechi de Sera
fim i (fig. 11 a, b). Pe urmă torul registru se află câte doi Evanghelişti 

(fig. 12a, b) , iar pe al treilea, un Sf'ânt Apostol, un Episcop ş i un 

11 H. Belting, Cyri l Mango ş i Doula Mou ri ki , The Mosaics and Frescoes o/ 
St. Mw y Pa111makaristos (Fethzve Ca111iii) at Istanbul, Du111ba1ton Oaks, Washington 
DC, 1978, p. 55 , nota 48, cu întreaga bibliografic a temei. 

12 I. Solcanu, Datarea ansamblului de pictură de la biserica Arlmre (!). Pictu
ra interioară, în ,,Anuarul /11stitutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol" , 
tom XII ( 1975), l aş i , p. 4 1. Autoru l consideră că prezenţa sfi nţilor cl in această 
zonă, ca şi cea a Tronului Hetimasiei, contribuie la amplificarea caracterului fu
nerar al întregului . 

13 I. D. Ştefănescu, L 'illustration des Liturgies clansn I 'art ele Byzance el de 
I 'Orient, Bruxe ll es. 1936- 193 7, p. 37-38. 
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Fig. 13 a. Arbore. 
!ntrado.\'lll arcadei arco.rnliwn-ului: Apostol, Episcop, Diacon; 

13 b. Episcop, Diacon 

Diacon la dreapta, un Episcop ş i un Diacon la stânga. Pavel urma ţi 

ele câte un Episcop şi ele câte un Diacon (fig. J 3a, b). Nici un pcr
onaj nu es te identi fica t prin in scrip ţ ii , si ngure grupajele, îmbră

căm in tea , aspectul ş i atri bute le, permi ţâ nd încadra rea lor în tipuri 
ico nografice clas ice. 

De ab ia ghi cite sub stratul ele fu m ş i murdă ri e, aceste pi cturi 
sunt as tăz i perfect li zibil e, graţ i e proces ului ele res taurare ajuns 
într-o fază avansa tă. 

Fig. 14. Dulheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest 

Revista Monumentelor Istorice + 200 1-2003 

Compozi ţ i a cu elementele ci constitutive, ca ş i tipul său , trimit 
imediat cu gândul la ansamblul ele picturrt care deco rează ni şa 

ves tică de pc peretele sudic al pronaosului biseri cii din Do Lh cşt ii 

Mari , ctitoria altui hatman al Sucevei, Şendrca, cumnatul lui Ş tefan 

ce l Mare, cel mort în bătă. li a de la Râmnic în 148 1 (fig. 14) . 
Publicate încă din deceniul 3 al seco lul :XX 14, picturile de la 

Dolheştii Mari au trecut drept un unicat în vechea noas tră a rtă 

dato rită insolitului s i tuaţi e i . Practic ele sunt si ngurele picturi mura le 
din întreaga bi s eri că, dacă se face ab stracţ i e de chipul Sf. Pa
raschcva din luneta de deasupra intrării în pronaos, iar programul 
iconogra fi c es te, ele asemenea, n eobi ş nuit , a l cătui t clin fragmente 
ca re se racordează ele regul ă altor teme ş i unor contexte spa\i alc 
ş i imagisti ce di fe rite. 

În 1968, Sorin Ulca, în tratatul ele Istoria artelor p lastice 1/1 
România, în capitolul rezervat picturii murale clin secolele XV-XV I 

Fig. 15. Dolheştii Mari. Pmnaos, nişa de sud-vest: 
Registml I: Cel Vechi de Zile şi Cliris tos 

din Moldova, descriind şi anali zâ nd ansamblul ele la Do l hcşti , 

conchidea că: ,,Imaginile prezentate de zugrav sunt tocmai acelea 
care/(Jrmează, defapt, osatura simbo lică şi ierarhicâ a întregii 
decora{ii a unei biserici moldoveneşti, începând c11 Pantocratornl 
din calota turlei naosului şi terminând c11 rnartirii şi cu tabloul 
votiv din ultimul registru dejos. Caracterul complex al decora(iei 
din nişâ arată că aceastâ decoraţie nu reprezintâ - aşa cum s-a 
crezut - o temă anurnitâ, rămasă dintr-un ansamblu dispărut, ci 
un întreg ansamblu redus la elementele sale.fundamentale. Din 
motive necunoscute nouâ, ctitorul nu şi-a mai zugrăvit 1/1treaga 
b iserică, mulţumindu-se - poate la sugestia zugravului - numai 
cu o versiune rezumată, condensată, a ceea ce trebuia să.fle un 
ansamblu iconografic complet" 15. 

Autorul tăcea trimitere la l. D. Ştefă n escu , primu l cercetă tor 

care a analizat picturile, ş i care opina, într-o a ltă lucrare, că iJlSol itu l 
ansamblu este ele fapt o ilustrare a sluj bei Proscomi diei. După 

descri erea imaginilor şi transcri erea - în traducere fra nceză - a 
texte lor ele pc cele două ti lactcrc ţi nute ele Sf. Nico lae ş i respectiv 
ele donator - hatmanul Şcnclrca - l.D. Ş tefănescu conchidea: „ Tm
nul Hetimasiei este simbolul Sf Treim i şi al egalitâţii celor trei 
persoane divine. Sf Treime este.figuratei ş i a doua oară p rin Cel 
Vechi de Zile, !sus Cristos şi Porumbelul care apare deasupra 
Evangheliei, in Hetimasie. Copilul în patenâ trimite la Miel. Pro
fe(ii, Apostolii, Episcopii şi Mucenicii ne duc cu gândul la ru
gâciunile Proscomidiei şi la extragerea parcele lor/bucâţelelodfâ

râmelor din prosforă. Friza de donatori li se adaugă la rândul 
său. ~1 ./inal, imediat după separarea.fărâmelor în onoarea episco-

14 l. D. Ştefănescu , La peinture 1nurtile en B11covi11e el en Moldavie. No11velles 
recherches. Etude iconographique, Paris, 1929, p. 6-7. 

15 Sorin Ulca, în Istoria artelor plast ice în România, voi, 1, Bucureş ti , 1968, 
p. 348. 
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Fig. 16. Dolheştii Iv/ari. Pronaos. nişa de sud- vest, intrados. cheie: 
Tronul f-letimasiei şi Pl"o/e/i 

pilor ortodocşi, a episcopulll i locului, a preoţilor; sunt amintiţi 

ctitorii bisericii ş i suni comemora/i morţii. Este cel mai vechi do
cument care ne oferă ilustrarea slujbei Proscomidiei" 16. 

1 

6 7 
8 

a 
b c d e 

Schema 2. //J"bo l"e. Pmgramul iconografic (reconstituire Tereza Sinigalia) 

Ambele demons traţ ii sunt ingenioase, dar nu răspund nici unor 
î ntrebăr i fun damentale ş i în parte nici unor chestiuni de detaliu. 

Cunoscând tradi ţ i a Bizanţului transmisă ş i spaţiilor sud-slave, 
Bulgariei ş i Serbiei, Rusiei ş i chiar Ţări i Româneşti , care consta 
în acoperirea integra lă a interiorului unei biserici cu imagini figu
rative redactate în conformitate cu un anumit program, reducerea 
întregii decoraţii doar la spaţiul unei singure nişe din pronaos, 
restul rămânând nezugrăvit pare complet ne log ică ş i în afara reco
mandăril o r eclesiasti ce. 

În ceea cc priveşte condensarea întregului program la nivelul 
unei singure ni şe din pronaos, faptul este cu totul insolit ş i ar fi 
meritat, credem o demonstraţie mai l argă ş i mai convingătoare. 

În acest context, Pantocratoru/ nu apare, Cel Vechi de Zile ş i Isus, 
într-o formulă de Deisis , sunt prezentaţi în medalioane în primul 
registru din fund alul nişe i (fig. 15), sub arcul în a cărui cheie este 
fig urat Tronul Het imasiei (fig. 16) , trimiţând la o formulă trinitară 
în esen ţă, dar nuanţată cu valoarea in tercesiunii atunci când anali
zăm imaginea lui Cri stos. Restul personajelor (fig. 22, 25, 20) com
pl e tează Ierarhia cerească. văzută tot prin pri sma actului inter
cesiunii, pos ibi I într-un context I iturgic. 

16 I. O. Ş tefănescu , L'illustration des Liturgies„„ p. 47. 
* I. Sfântul Duh pe Tronul Heti masiei; 2, 3. Serafimi ; 4, 5. Evanghe li şti ; 

6. /\posto!, Episcop, Diacon; 7. Ep iscop, Diacon; 8. Tab lou funerar - a. Iuliana; 
b, c. bă i eţ i ; d. Luca /\ rbore; e, f, g. Deisis. 
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În ceea ce pri veşte compoziţia cu donatori (fig. 18, J 9) , aici 
este cu siguranţă vorba despre un tablou funerar ş i nu despre unul 
votiv. Locul di n biser ică şi plasarea lui deasupra a două pietre 
funerare nu permit ni ci o a l tă inte rpretare (fig. 24). Flancarea lui 
Cristos de că tre Fec i oa ră ş i Sf. Nicolae nu l asă nici un dubiu asupra 
varian tei de Deisis pe care o reprez i ntă, dublându-se astfe l ideea 
de intercesiune din partea superioa ră a ni şe i . 

În acest context, reveni rea la ansambl ul de la Arbore se impu
ne. Putem observa că cele două grupe de compoziţ ii au în comun 
Tronul Hetimas iei - deci esenţa dogmei creşt i ne - figurări le de 
Evanghelişti, Apostoli, Episcopi ş i tablou/funerar (fig. 17) cu ace
eaşi semni ficaţie a Deisis- ului: Fecioara ş i Sf. Ioan Botezăto rul 

se roagă pentru fam ili a ctitorului . Se roagă., da r nu oricând, ci în 
clipa judecăţ ii (fig. 3/p. 23). 

Tronu l Hetimasiei 

Profet Profet 

Profet Cel Vechi de zile Isus Ch ristos 

Eva nghelist Evanghe list 
în patena Evanghelist Evanghelist 

Înger Înger 

Profetul 1-. --------J 
hedeon Episcop Apostol 

Profet 

Profet 

Sfânt 
Martir 

Episcop 

Sfânt 
Martir 

Fereastra 
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Schema I . Dolheştii Mari. Pronaos, n işa de sud-vest: 
Programul iconografic (după I. D. Şte.fănescu) * 

Profet 

Profet 

Profetu 
Daniel 

Fig. 17. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, registru l inferior: 
Tabloul.fimerar. Deisis 
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Fig. 18. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, registrul inferior: 
Tabloul.fimerar: Fecioara din Deisis şi hatmanul Şendrea 

Este momentul să revenim, pe alt palier, la problema arcoso
lium-lui însuşi . Am conchis deja că acesta a fost ridicat odată cu 
biserica, anul înscris pe el fiind cel al ridicării/decorării şi nu cel 
legat de momentul precis al morţii comitentului, care, ştim, va 
mai trăi încă 20 de ani. 

În acest context, am opina că şi ceea ce numim tablou funerar 
aici s-a născut din aceeaşi grijă a lui Luca Arbore de a-şi pregăti 

un loc de veci aşa cum credea că se cuvine pentru un creştin care 
avea clar în minte valoarea exactă a celor de pe urmă şi sensul 
primordiali tă.ţii lor în cheie axiologică. Astfel, imediat după te1mi-

Fig. 20. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, 
intrados dreapta, registrul 3: Doi Mucenici 

Revista Monumentelor Istorice • 200 1-2003 

Fig. 19. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, registrul inferior: 
Tabloul fi111era1~ soţia hatmanului Şendrea ş i un copil 

narea zidirii , el va fi cerut unui pictor să îi realizeze un tablou al 
fami liei, aşa cum era ea alcătuită în momentul acela: el însuşi, 
soţia Iuliana şi doi băieţi destul de mici. 

Apare aici foarte clară diferenţa faţă de tabloul votiv din· naos, 
în care familia ctitorului este mult mai numeroasă (fig. 21), iar 
refacerile vizibile ridică o problemă care este dificil de rezolvat 
aici şi care va putea fi abordată de abia în unna restaurării. 

Probabil pornind de la o idee similară, Sorin Ulea spunea des
pre ansamblul de la Dolheşti că a fost realizat în anii 70 ai seco
lului al XV-iea, înainte de moartea ctitorului 17. 

Am propMe astfel o primă fază în decoraţia pictată a bise
ricilor l egată de amenajări le viitoarelor morminte, ostaşii viteji ai 
lui Ştefan ştiind că oricând puteau muri pe câmpul de luptă, aşa 
cum de altfel s-a întâmplat cu Şendrea, şi nevoind să lase în seama 
soţiei, a copiilor mici şi a rudelor o sarcină primordială, despre 
care nu erau siguri cum se va fi îndeplinit. Lucruri le s-au adeverit 
cu ace l aşi Şendrea, a cărui moşie Dolheştii a intrat curând după 
moartea sa în posesia vistiernicului Isaia 18, care nu a mai fost 
interesat de ctitoria de fami lie a Şendreşti l or şi nu a mai pictat-o, 
deşi cutuma cel puţin ar fi cerut-0 19. 

Dar cazul de la Arbore? Nu este momentul să intrăm aici în 
complicatele probleme de datare şi de atribuire, rezolvate în mod 

17 Sorin Ulea, op. cit, loc. cit. 
18 DJR, A, Moldova, Sec. XVI, voi. I,p . 9-1 O: Satu l era vândut de urmaşi i lui 

Şendrea (Şandru) lui Isac vistier. 
19 Voica Maria Puşcaşu, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara Românească 

şi Moldova până la .~fârşitul secolului al XVlll-lea, Bucureşti , 200 I, passim. 
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Fig. 2 1. Arbore. Tabloul votiv din naos 

diferit de diverşii autori 20. Într-o mare mă.sură credem a fi similar 
cu cel de la Dolheşti , doar că aici fie Luca Arbore însuşi, fie Ana, 
sora sau nepoata sa , au comandat restul ansamblului21. Investi
gaţii le prileju ite de actua la restaurare ar putea aduce lumină şi în 
aceas tă problemă, ca şi în relaţia dintre pictura restului interiorului 
ş i cea a exteriorului . Redescoperirea in scripţi e i lui Dragosin fiul 
lui „pan " /nu „ al popii"/ Coman din laşi "22 şi analiza contextului 
tehnic în care a fost reali zată, ca ş i cea a tab loului votiv din naos 
vor fi de natură să îmbogăţească restaurarea cu va l enţe l e ştiinţi

fice complementare acestui difici l proces. 
Ceea cc afirma I.O. Ştefănescu credem că este, până la un 

punct, acceptabi l. Totuşi , plasarea în ultima ni şă a pronaosului, 
deasupra a două pietre funerare , dintre care una este cea a lui Şen
drca, marea depărtare de altar, respectiv de zona oficiului în cauză, 
ne împiedică să îi conferim sensul strict ilustrativ liturgic. Mai 
curând ansamblul are un sens funerar strict, rapelul la sluj ba Pros-

Fi g. 22. Dolheştii Mari. 
Pronaos. nişa de s11d-vesl, intrados dreapta, reg istrnl I : Evanghelişti 

comidi ci făcându-se direct la ultima parte a oficiului , pomenirea 
ctitori lor şi a celor morţi. Contextul iconografic, chiar dacă amin
teşte celelalte părţi ale slujbei , iese di n sfera liturgicului propriu-zis, 
dar trimite la acesta. 

211 S. Ulc.a, op. cit„ loc cit. ; V. Drăgu ţ, Dragoş Coman, maestml j i·escelor 
de la Arhore, Bucurqti , 1972; I. Solcanu , op. cit, loc cit. 

21 În genera l, se con s ideră că /\na a co111andat ansamblu l întreg pictorului 
Dragoş Co man (v. V. Drăguţ, op. cit , p. 32). 

22 Din acea s tă in sc rip ţ i e , pl asată pe intradosul arcadei dintre naos ş i pronaos, 
spre nord , nu se mai citesc decât câteva urme ele culoare a l bă pe fond ul întunecat, 
aproape negru . Ştergerea in sc ripţiei ar putea fi un indiciu că ea a fost lu c rată a 
secco, deci nu în frescă , precum res tu l an samblului pictat, deci fie i111edi at clupă 
uscarea acestuia , fi e, într-o ipoteză ce pare plauz ibil ă, la un interval oarecare 
după aceea . 
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Fig. 23 . Mănăstirea Studenica (Serbia) : 
Portret11l j i111erar al lui Stefan Nemanija (după Danica Popovic) 

Fig. 24. Dolheştii Mari. Pronaos, nişa de sud- vest, Pietrele de mormânt 

Fig. 25. Dolheşlii Mari. Pronaos, nişa de sud-vest, intrados dreapta, 
registrul 2: Sf Pavel, doi Episcopi 

Încercând o inves tigaţie în lumea bizantinri şi sud-s l avă, sit11a
ţ i a cea mai apropiată am găsit-o în Serbia (fig. 23, 26). Cu câţiva 
ani în unnă, discutând despre amenajarea spaţiu lui funerar în Mol
dova., scnmalam prezenţa în monumentele aulice sârbeşti, lega.te 
de marile personalităţi intrate nu numai în istoria politică, ci şi 
în cea sacră a Serbiei23 , a unor compoziţii pictate plasate în nişele 
din sud-vestu l naosului , al căror sens escatologic este în afară de 
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Fig. 26 . Mănăstirea Studenica (Serbia): Nişa de deasupra portretului 
funerar al lui sie/an Nemanija (după Danica Popovic) 

ori ce dubiu : Botezul lui Chri stos- deci paradigma ac tului semni
ficând moartea pentru păcat , So ldaţii la mormânt - aluzie clară 
la momentul premergător învierii lui Christos, deci al răscumpă rării 

păcatului, tabloul.fimerar al ctitorului principal /donatorului plasat 
la baza ansamblului pictat, deasupra sarcofagului conţinând rămă
ş iţele pământeş ti ale acestui a, care, compus cu o Deisis completă 
sau incompl etă, aduce rugăciunea de intercesiune la Judecata de 
Apoi în prim plan, la nivelului ochilor credinciosului pentru care 
Kralul a devenit un sfânt, deci un model. Trimiteril e la posibilele 
modele sâ rbeşt i cu raportare la pictura mural ă sunt departe de a 
fi epui zat subi ectul , chiar dacă aici le am intim doar. 

Poate că ar mai trebui pusă o întrebare: sti li sti c, picturile mu
rale de la Arbore ş i Dolheşt ii Mari sunt în parte apropiate ş i se 

Revista Monumente/or Istorice • 2001-2003 

racordează viziunii monumentale care caracte ri zează ansambluril e 
clin ultimul sfert de veac al domniei lui Ştefan cel Mare, ca Voro
neţul recent res taurat la ni velul h1rlci ş i al naosului , Pă tră uţii ş i 

Sf Ilie - Suceava, acum intraţ i în restaurare, ş i Popăuţii - cu pic
turile de pe pereţ ii naosului în mare parte curăţate. 

Retorică, dar nu lipsită. de sens, ar fi întrebarea dacă nu cumva 
de acelaş i tip va fi fost ş i decoraţ i a arcosolium-ului mormântu lui 
lui Ştefan cel mare de la Putna. Se ştie că mormântul acestui a 
se afl a pe acelaşi loc chiar ş i clupă demolarea şi reconstrucţia 
bisericii marelui voievod. Arcosolium-ul său actu al nu este cel 
originar, dec i s-ar fi putut foarte bine ca primul să fi fost de tipul 
polono-moldovenesc Arbore, iar arcada sa inte rioară. să fi fost 
şi ea pictată cu teme similare cu sens escatologic, după un sis tem 
poate mai răspândit în epocă decât suntem tentaţ i a crede de 
obicei. 

Chiar dacă obiectul acestei prezentări nu este întreaga p.ichiră a 
pronaosului de la biserica marelui hatman Luca Arbore, două 
compoziţii din acest spaţiu trimit la persoana sa şi, indirect, credem 
la cea a tatălui său pomenit în inscripţia de pe arcosoliu. Este vorba 
despre Cavalcada împiiratului Constantin cel Mare ele pe partea 
nordică a peretelui vestic (fig. 27), iar dincolo de fereastră , spre 
sud, despre Aflarea ş i Îniilţarea Sf Cruci (fig. 28). Frumuseţea 
şi aerul pur itali eni za nt al celor două compoziţii sunt în afară de 
orice dubiu, plastic ele reprezentând adevărate capodopere. Sensul 
lor în să se a lă t11ră tabloului fun erar. Până la data la care ctitoru.I 
credem că a comandat - din prudenţă - propriul sfa1 tablou funerar, 
el era deja aureolat cu faptele unui trecut de luptă antiotomană, 
în care, asemeni tatălui său , l-a secondat pc marele Ştefan în răz
boaie. Lupta în numele Crucii şi triumful acestora - credinţa neabă

tută. care i-a însufleţit - sunt ilustrate de o manieră magnific ă în 
mi cul pronaos destinat odi hnei veşnice a ce lui care, prin merit a 
ajuns pârcălab de Suceava ş i hatman al armatei Moldovei: Luca 
Arbore. 

Fi g. 27. Arbore, pronaos, perete vest, în dreapta ferestrei: Cavalcada împăr 1tlll1.1i Constantin 

23 Tereza Sini ga lia , op. cit. Imaginil e pentru comparaţ i e au fost luate din 
lucrarea ce rcetătoa rei sâ rbe Dani ca Popov i6, op. cit. 
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Fig. 28. Arbore, pronaos, perete vest, în stânga.ferestrei: Deisis cu Arhangheli, A./larea Sf Cruci, Înălţarea Sf Cruci 

RESUME 

La restaurat ion des peintures murale.1· du narthex de / 'eglise du village 
d'ArboreJondation de 1503 du grand boyard d'Etienne le Grand, Luca 
Arbore, oblige aujourd 'hui a la re-evaluation, m~me que partielle, de 
cel ensemb/e, qui parai/ auparavant de ne pas poser des problcmes. 
L 'art iele porte seulement sur une partie de / 'ensemble peint, 
resp ectivement sur le portrait fim eraire de lafami/le dujondatew'. Depuis 
longtemps connu et p lusieursfois compare avec le tab/eau votif'du naos, 
ii se trouve maintenant dans la situation d '~tre pwf'aitement lisible dans 
tous ses details.· De m~me, les images qui 1 'entourent, sur I 'intrados de 
I 'arcade qui couvre 1 'espace interieur de/ 'arcoso lium gothique - qui a 
des fort traits communs, m~me que simpli/ies, avec celui du tombeau 
du roi Wladislaw Jagello de la chape/le de la Sainte Croix de la 
cathedrale de Wave/1 a Cracovie - sont pour la premicrefois visibles 
et p ermetent ! 'analyse. 
D 'un premier a bord, est frappante la similitude de la composilion enticre 
- saint Esprit sur le Trâne de l 'Hetimasie, Seraphins, Evangelistes, 
Eveques, Diacres - avec celle, c 'est vrais, plus complique, de la niche 
du paroi sud du narthex de I 'eglise de Dolhestii Mari, fondat ion de be~u
frcre d 'Etienne le Grand, le grand hetman (ch~l de I 'Arme) Şendrea, 
mort dans la barai/le de Râmnic, en I 481. 

La parallcle entre Ies deux ensembles, tous Ies deux au râle.fimeraire 

hors de discussion dans l 'opinion de l 'autew; ajoute r l 'analyse un aspect 
nouveau. Chaquen est peint dans des espaces specialement?reserves 
depuis la construction des deux eglises 1; abriter Ies tombeaux et au
dessus des pierres fiineraires des fondateurs. Ca veut dire que ce soit 
possible que Ies peintures fi1ssent realisees ,; la m~me epoque presque. 

Un argument supplementaire est don par la presence de seulement deux 

petit fi ls 1; cote de leur parents Luca Arbore el Iuliana. L 'hypothcse de 

I 'auteur est que le moment auquel ce tableau fun eraire a ete peint a sui vi 
immediatement la construction de I 'eglise et que sa composition 

correspondait exactement a la situat ion familiale de Luca Arbore de ce 
moment-la: une familie composee de parent et seulement de deux enfant 
encore petits. La parallcle avec Dolheştii Mari conduita !'idee que 
probablement a l 'epoque existai/ la coutume de sefaire preparer pas 

seulement Ies tombeaux avec Ies pierres tombales depuis de la vie 
des fondateurs des eglises, mais que, m~me Ies portraits .fimeraires 

accompagnaient ces amenagements. Dans ces cas, Ies portraits .fiine
raires se portaient des garantes pour une intercession dans l 'avenir prcs 

de Jesus, present dans une Deisis sans equivoque. 
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