
DATAREA PICTURILOR MURALE DE LA PARHAUŢI* 

BOGDANA IRIMIA -------------------

Di s:::rio din Părhăuţi (jud. Suceava) a fo st construită de 
ma.r.ele loigofăt Gavri l Tooruşan 1 În timpul domniei lu.i Şte
fan IV cel Tînăr (1517-1527). Lucrările de constru eţie au 
luat sfîrş it în anul 1522, iunie 15 - după cum indică in
scripţia slavonă2 în piatră, de pe faţada vesti că a monu
mentului. 

A,cest e·difici u de cult, consirriu~t din p:.aoră nefinisată (apar 
că răm i z i la bolţi şi arcadele pridvorului) , cu exteriorul deo
sebit de sobru, lipsit de decoraţie, reflectă epoca de deplină 
autoritate a marilor dregători din sfatul domnesc În anii de 
minorat ai lui Ştefan ce l Tînăr, f ii nd şi cel mai reprezen
tativ monument de arh itectură clin această perioadă3 . 

• Ani : lul de Jaţă reprez i ntă textul dezvo ltat al pri~1ei păq. i din 
co 111 urn carea noastra Datarea şi sem11ificaţia picturilo r murale ele la 
Pcirhăuţi, su s \ i nută la Sesiunea anuală de co 111uni că ri ş tiin ţ ifi ce a Direcţiei 
111on umentelor isto ri ce şi de a r tă din 14 mai 1974 . 

1 Co nfor111 tutu ror inscrip\iilor slavone (pisania bisericii , pietre:e de 
111o r111 :nt) ale biser icii din Părhău ţ i , numele ctitorul ui este Totru \an şi nu 
Trot u şa:1 cum s-a : n cetă\enit În majo ritatea .l ucrări lor referit0are :a bi
se ri ca in di scu\ie. 

2 Traduce rea in sc ripţ iei slavone este următoarea: „Cu v rerea Ta t.·,i /ui 
şi Cit ajutoml Fitt!tti şi Cit siivîrşirea Sf. Duh, ro/ml /ni Dum11ezrn.' pan 
Gavril TotrttŞctll logofă t, a zidit acest hram în 111tmele t:uturor sfmţi/M 
l"tre au strălu ci t: În toată lumea peutrn rugăci1t11ea sa şi a cneaghinei sa 'e 
A11 ,1 în zile!e b!agoslovicu!ui şi de Hristos iubitoru!, Io Ştefa11 Voievod în 
anul 7030 ( = 1522), luna iunie 15" . Aceeaşi traducere la E. Kozak , Dic 
fn schrif ten aus dcr Bnkovi11a, „Epigrnphi sche Beitrăge zur Quel.enkunde 
des Landes und Kirchengeschi chtc" , l , Viena, 1903 , p. 51- 58; Gh. Bal ş, 
Bise ricile liti ~·1 efa11 cel Mare, „BCMI ", nr. 43 - 46, 1925, p. 180. 

3 In ti mpul ani lor de minorat ai lui Ştefan cei Tînăr , are loc pro
ce ~~il de î ntă rire a boierimii moldovene (Iulian Marinesc u, Bogdan al 
fi f-/ea cel Orb, Buc ureş t i , 1910; I. Mi nea , Complo11.tl /;oieresc co 11t ra !1ti 
$t.e/Zi11iţă llod11 , „Cercetă r i istorice", an IV, l aşi, 1928,. p. 1~ 8.-2 1 9; H. 
Ursu, Dom11ia lui Stefă 11iţă Voievod (Zece ani din istoria pol 1 t1că a Mol
dovei), Cluj, 1940; N . G rigo raş, Ştefa11 Vodă cel Tî11ă r ş i . L1tca Arbore. 
„Anuaru: JnotÎLuLUlui de i torie ş i arheo·ogie A. D. Xenopol", an IX, 
1972, p. 1-27) 

In acea~.tă perioada, marii dregaw ri au ridi cat capele pe l î ngă re şe
dinţe '.e lor, a rfe l: bise rica poste:r i: ul ui Cos111a Şa rpe de la V:l 1eni-Ro 11a1~ 
(1519) , bi serica vistierniculu i ]ere111ia de v lav B.rărti ş te ni-Ne amţ ( 152~) ~1 
biserica mare.lui l ogo făt Touuşan de la Parhau\I (1522). ~~· rrnele doua b~ 
serici au su/'erit 111odifi cari ca re au schimb:lt :n parte î nl· aţ1pre a lor on
gina ră. Biserica de la Pa rh ău \i . prez.intă . un deosebit interes prin ~ rhirec
Lura sa o riginară, deoarece aici a lost introdus pentru pnma dala prid
vorul deschi cu clopotni \.a deasupra, inovaţie adoptat:\ u:te rio r de 111e ş-

foig. l. Vedere din spre vest asupra bi sericii di :1 Părh ă u ; i. 
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Biserica, cu planul dreptungh iular ş i absida altarului de
c roşată semici rcul ară, include: altarul (boltit cu semicalotă), 
naosul şi pronaosul (încăperi acoperi te cu cîte o calotă pe· 
arce piezi şe moldoveneşti) şi pridvorul deschis (boltit cu un 
semicilindru transversal pe ax) cu clopotniţă. 

O cercetare de detaliu asupra ansamblului de pictură de 
la Părhăuţi nu a fost Întreprin să pînă în prezent4. 

Data zugrav1ru bisericii nu este menţionată în vreo 1n
scri pţie. 

Asupra acestei probleme au existat următoarele opinii : 
Wl. Podlacha5, Gh. Balş6 , prof. I. D . Ş refanescu7 şi 

P. Henry8 - În urma analize i stili stice - au considerat că 
biserica a fost z ugrăvită În anul 1522. 

Prof. V. Vătăşian u9 consideră că biserica a fost zugră
v i tă clupă anul 1522. 

S. UlealD datează picturile în perioada 1539-1540. 
1n analiza noastră, avînd ca obiectiv stabi lirea datei de 

zugrăv ire a bisericii, am pornit de la : 1. analiza tabloului vo
tiv care ca tehnică şi factură datează din perioada în care 
s-a u zugrăvit altarul şi naosul; 2. stabilirea limitelor perioa
delor În care biserica putea fi zugrăvită, urmărind crono
logic activitatea logofătului Gavril Totruşan din documentele 
de cancelarie, din cronici şi din inscripţiile pietrelor de mor
mînt ale familiei sale care se găsesc În pronaosul ş i naosul 
bisericii; 3. concluziile au fos t formulate În urma analizei 
programului iconografic şi a caracterelor stilistice ale p icturii 
de la Părhă uţi În raport cu ansamblurile de picturi murale 
din Moldova clatînd din secolele XV-XVI. 

Coroborîncl datele furnizate de documente, putem alcă
tui biografia lui Gavril Totruşan. El a moştenit sa tul Păr
hă uţÎ (Parhovţii , În seoofol XVI) Înitr.e ahe saue de la va
mqul An j'.inoo bă L11uit a fi ta·tăil să u vttr•eg11. 

Pietrele de mormînt ale vameşului An jinco ( + 1494) ş i 

terii constructo ri din timpul lui Petru R a.reş (bi bl iogra fi a pen tru biserica 
de la Pa rhăuţi la N . Stoicescu, Bibliografie privind mo111tme11tcle fe1tde1le 
din Moldova, „Mitropolia Olteniei", an XXI, nr. 9- 10, C rai ova, 1969; 
menţi u ni im portante în ce priveşte arhitectura la h. Balş, op. cit„ p. 
178--180 ; G r. Ionescu, Istorici arhitect"'rii în Româ11ie1, I, 1963, p. 355; 
tstoriu artelor pl<ist ice în Nomâ11ia, I, 1968, p. 336). 

4 Bibliografia referitoare la pi cturi:e 111urale de la Parh ă u ţ i: I. D. 
Ş tefă nescu, L'evol1ttio11 de la pei11t1tre religieuse e11 Bttcovin.e et eu Mol
davie j1tsq1ia1t X !X-e siecle, Texte, Pari s, 1928, p. 101- 103; idem , 
L'arl b;1zcmtii1 et l'art iombanl e11 Tramylvanie. Peintm·es murales ele la 
Valachie et ele la Molelavie, P aris, 1938, p. 113- 121; V. Vătaş i a nu, Is
toria artei feud ale în ţările româ11e, I, 13 u c ureşt i , 1959, p. 838- 839; fsto
na arte.'or plaSll:ce in România . .. , p. 365. 

-a arirmat ca: „Malgre /a co11fusion des to lls et la des1:m ctio11 des 
fig1tres, le caractere mediocre ele l'exec1ttion ressort assez claireme11t" (I. D. 
Şteră n escu, L'evol1tlio11 .. . ). In urm a cerce tă ri i de te ren, face 111 următoa
rele ob se rv aţii: progra111ul iconografic ş i calită\. ile stili sti ce ale pictu rii pot 
fi identificate. Registrele superioare sînt 1nnegrite de stratul de fu111 depu s, 
dar num ai În altar şi nao, .. în registrul de jos al n•ao 0 ul ui, PL1 <1ai figurile 
sf'in\il or Teodor Tiron ~ i Teodor Stratilat (nord) şi chipu; st'. Ioan Bore
zăto r u l (tabloul votiv) au fost repictate. Frescele ce:e 111ai bine conser
va te se află în pr naos. Aici, unele fi guri de sfinte rnuceni\e (nord) şi 
fig ura sf. P avel au w fe rit re pi c tă ri. în pridvor, pe bo.ta semic i l indri că, 
dou:î regist re din cele trei dedicate Vieţii sf. Nicolae au fost repictare, res
pecLÎndu-se di s poz i ţ i a iconogntfică originaril. Aceast:i LL!Lim ă intervenţie 
- În prid vo r - a avut Io• probabi l la începu tul s~co: u lu i al XIX-iea 
cînd biserica a fo t recon solidată . Picm ri le 111 urale prezi ntă rea le calita\i 
anisLi ce necesitÎnd o cercetare 111in uţi oas:l . 

5 WI. Podlacha, Malowidla scieune w cerkwiac Bukowiny, Lernberg, 
19·12, p. 171- 174; idem, \.fl cmdmalerei in dm griechischorirnt·alischw Kir
chrn i11 cler Bukowi11a, „Bu letin de la societc polo naise pour .l'avance111 enL 
des ~c i e n ces", l 91 J, p. 47- 48. 

6 Gh. Balş , op. cit., p. 26 4- 265. 
7 I. D. $te f:lne cu, L'evo!1tt io11 . . . , p. 86 
B P. Henry, Les eglises de la Moldavie clit Nord des origi11es ,; la fi11 

du .\'V f-e siecle - Architecwre el pei11 tnre, Texte , Paris, J 930, p. 179 . 
9 V. Vătaşianu , op cit„ p. 838- 839. 
lO S. Ulea, Dalarea ansambl1tlui de pictură de la biserica Sf . N icolae-

Dorohoi, „SCIA, se ria ana pl asti că", an I , nr. J, 1964, p. 79 ; nota 33. 
11 Dowmeme privind istoria României, vearn/ XVI. A. Moldova, I, 

1953 , p. 126- 328, doc. nr. 294 : M. ostachescu . Docttll'lwlefe moldove-
11eş1i de i Bogda11 Voievod ( 1504- 1517), Buc ureşti, 1940, p. 142- 144 
ş i 149- 159. 
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Mariei ( + 1506 7), mama lui Totruşan, se găsesc În pronaosul 
bisericii 12• 

Boier moldovean de frunte, Totruşan a avut funcţiile de 
spăta r II către sfîr şitul domniei lui Ştefan cel Mare 13 ş i v is
tiernic 14 în timpul domniei lui Bogdan al III-lea. între anii 
1508 (decembrie 15) - 1515 (decembrie 21), el poartă ti 
tlul de mare v istiernic15. În timpul domn iei lui Ştefan cel 
Tînăr, Totruşan ocupă înalta funcţie de mare l ogofăt al 
Moldovei, Între anii 1516 (decembrie 10) - 1523 (mar
tie 25)16. 

Biserica ridic ată În vara anului 1522 reflecta perioada de 
<le plină ascens iune soc i ală a ctitorului. 

In pisania bisericii, este menţionată ş i cneaghina Ana 
(v. nota 2). Dar aceas ta a decedat În anul 1521 (decembrie 
2) ş i a fost înhuma tă în pronaosul bisericii înainte de ter
minarea lucrărilor de construcţie 17. Decedată la data cînd 
s-a zugrăvit biserica, conform u zanţei, cneaghina Ana nu a 
fost zugrăv ită alături de soţul său În tabloul votiv. 

Fruntaş al opoziţiei boi ere şti faţă de Ş tefan cel Tînăr, 
Totruşan a fost în lăturat clin sfatul domnesc În primăvara 
.anulu i 152318. Amestecat în complotul organizat În ap rilie 
1523 , el este Întemniţat, iar În toamna aceluiaşi an s-a re
fugiat probabil în ţăr ile vecine 19. Potrivit ob iceiului, Ştefan 
cel Tînăr a confiscat aver ile logofătului „viclean", deci . i 
curtea boierească de la Părhăuţi . 

În baza acesto r date, obţinem o primă perioadă În care 
se puteau executa lu crări de decorare a bi sericii: vara-toamna 
anului 1522, ştiind că bisericile nu se zugrăveau iarna. 

Totru şan a revenit În Moldova fiind am intit În docu
mente Între anii 1530 (august 22) - 1537 (aprilie 30), dar 
abia la 7 martie 1531, Petru Rareş i-a restituit averile Între 
care figurează Părhău ţii2D. în această peri oadă, Totruşan a 
rămas printre boierii de frunte ai Moldovei deoarece a 
ocupat loc ul al doilea În sfat - fără titlul de mare logo
făt - şi a obţinut numeroase averi: satele Costîna, Berin 
deşti şi Toclereş ti (tin uturi Învecinate cu Părhău ţii ) , D umbra
v iţa (sat situat la sudul aşezări i o răşeneşti Baia), ţin utul 
Iasnoveţul din Orhei ş i o v ie la Cotnari21. 

în anul J 53 '1 , Totru şan ş i hatmanul M ihu s-au numărat 
p rintre principalii trădători ai lui Petru Rareş. E i au purtat 

12 E. Kozak , op. cit .; Repcrlorinl monumentelor şi obieaelor de artă 
din timpnl /ni ,5tefa11 cel Mare, Ed'. Academiei R.P.R ., l3 ucureşt:i , 1958, p. 
260. Avînd în vedere vechimea mormintelor anterioare actu alului edificiu 
de cul t, N. Iorga (Nea1111tl românesc în Bucovina, Bucu reş ti 1905, p. 
63-- 64) a emis ipoteza - uitată ulterior de ce rcetăto ri - că, pe locul 
bisericii ridi rnte de Totruşan În 1522, ar fi fost o a ltă b i se rică al că re i 
cr itor va fi fost vameşul Anjin co în timpu l :ui Ştefan cel Mare (1457-
1504) . Cercetă ril e arheo'.ogice :u adu ce info rma ţ ii intc ~e sa nt~ asupra acestel 
probleme. 

13 I. Bogd an, Dornmrntele lui Şcefa11 cel Mare, II (1493- 1503), 13u 
u reş ti , 191 3, p. 467- 468 . 

14 M. Co5tăch e sc u , op. cit. 
1s Iu li an M;i rinescu, op. cit .. p. 11 1- 11 2; M. '05 tă c h esc u , op . cit·„ 

p . 142- 14 5 ş i 495- 496. 
La 22 ;iugust 1516, Totruşa n dăruieşte un epit;if mănăstirii Vorone\, 

epi t;i f ;ifi at În prezen t l;i muzeul mă n ăstirii Putn a (M;iria An a Musicescu, 
Broderia medievală româ11ească, Ed. Mer idi ;ine, Bucureşti , 1969, p. 36). 

16 M. ostăch e cu, op. cil . Este men ţio n at cu fun q ia de logo fă t în 
documente '. e cancel ;iriei (D!R, A . Moldova; XV I 1 (1501- 1550). 

17 E . K ozak, op. cit . !n nrnjoritatea I Ltc ră ri lo r care s-au ocup;it de fa
mi li a lui Totru şan , s-a afir mat că soţi ;i s;i An;i ;i r fi fost fiica lui Lu rn 
Arbore. În urma in fo rm aţi il or din docu mente , am st;ibi lit că Ana nu ;i 
fos t fii ca pî rcă labulu i Luca Arbore deo;irece Ana /\ rbore trăia în anul 
1576 (D IR. A . Moldova, XV l/J, p. 72) ş i a fost - sau era î n că - so-
1ia comi , ului Pbxa (DIR. A. Moldova, XV I J, p. 144). D in izvoarele is
to rice, nu am putu t st;ibili famili ;i din c;i re provene;i ~oţi ;i lui Totru şan . 

18 Este binecunoscută î n liter;itu r;i i s to rică atitud ine;i o pozi ţion i stă ;i 
11nui gru p d ~ m:ui dregă to ri - printre ca re Fi s urau Luca A rbore ş i T o
ir u ş;in - fa 1 ă de Ş te fan cel Tîn ă r cînd acest;i, devenind nn jor În ;inul 
15 22, a i"ncercat să Ji·n iteze auto ri tate;i pol itică a sfa tu lui dom nesc (H . 
U rsu, op. cit .; N. Gr igo r;iş, op. cit. ). 

19 !n se1 tembrie 1523, Ştefan cel T: nă r a e:11i5 un ;ict p rin c;i: e '. I 
acuză pe Totru ş;in care .l ri cinuise „turbur:u e" în tre mo ldovenii şi ardeleni i 
<le J;i Bi5tri ra (N. Io rga, Dowme11te româneşti cli11 Arhivele Bistriţei, 1899, 
L., p. XIII ; J-Iurmuzachi, Dowmente ... , X V/ 1, p. 274-275). N . ri
go r;iş (op. cit.) con sideră că Totruşan „a rămas în ţa ră, dar 111t ,i mai fost 
inc/ns intre membrii sfa wlni do mnesc" . în să nu este de admis c;i, după 
aqiunea sa de t răda re, să f i răm ;i În Moldon În timp ce majo rita tea 
marilo r dregăto r i p art i cipanţ i la comp'o t s-au refu gi;it în Polon i;i , Tr;in
silvani a ş i "Ţ;ira Românca că, con tinu înd să unel tească îm potr iva vo ievo
du lui. onclu zia noastră este ;irgumentată ş i de faptul că Începînd din 
1523 p '. n ă În an ul 1530, Totruşan nu e5te amintit În v reun doc ument de 
c;incebrie şi apoi bru sc după ace;i stă d ată, este am in tit În m;ijoritatea ac
telo r. 

20 D!R. A . Moldova . .\"V f I , 195 3, p. 236 - 238, cioc. n r. 294. 
2 1 Ibidem. 

'[lzj;/ I ./. 
I' 

ri g. 2. P l;inu l biseri cii d in Părh ău \ i , după R o·n tă rfe r . 

Vig. 3. Pi 5an i;i bi seri cii din Pă rhă uri. 

Fig. 4. Pi atra de morm înt ;i Anisiei, f iica lui Ie remia Murgul eţ. 

Fig 5. Pia tra de mormînt a vameşul ui Anjinco. 
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fig. 6. Gavril Totruşan, detaliu din tabloul votiv. 

legătu ri cu turc11 m scopul îndepărtării voievodului din ţară. 
După fuga lui Petru Rareş În Transilvania În anul 1538, 
marii boieri au sprijinit domnia lui Ştefan Lăcu s tă (1538-
1540), iar în pericada 15 39 (mai 24) - 1541 (martie), To
truşan a deţinut din nou funcţia de mare logofăt. 

In urm a unei conspiraţii, În decembrie 1540, Totruşan şi 
Mihu au asasinat pe Ştefan Lăcus tă la Suceava22. Ei au nu-

22 Gr. Ureche, Lewpisetul Ţării Moldovei, ed. P. P. Panai tescu, ed. 
II, Bucureş ti , 1958, p. 160. 

Fig. 8. Tabloul votiv. 
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Fig. 7. }ztdecata ltti Pilac, scenă din naos. 

mit ulteri or domn pe Alexandru Cornea (1540 decembrie -
15 41 februarie) pe care îl vor sluji pînă la 19 februarie 
1541 cînd Pet ru Rareş se reîntoarce în Moldova23. 

Din ordinul lui Petru Rareş, logofătul Totruşan a fost 
decapitat pentru „viclenie" la 11 martie 1541 la Roman24. 
El a murit la o vîrstă înaintată avînd În vedere că activi
tatea sa În sfatul domnesc va fi început În jurul anulu i 
1500. 

Să ne oprim şi asupra familiei ctitorului. Am amintit-o 
dej a pe oţia sa Ana. Documentele menţionează că Totruşan 
a avut o fiică Nastasca, urmaşii acesteia alcătuind familia 
Murguleţ. Această ştire este Întărită şi de existenţa unor 
morminte ale familiei Ieremia Murguleţ, datînd de la Înce
putul secolului al XVII-lea, În pronaosul ş i naosul bi
sericii25. 

Tabloul votiv (Deisis) înfăţişează pe ctitor fără soţie 
am arătat că decedase În 1521 - şi fără copii . 

In urma analizei şi combinării informaţiilor din izvoarele 
istorice, prin deduqie am ajuns la concluzia că Gavril To
truşan s-a recăsătorit ulterior cu Nastasia, fiică a lui Luca 
Arbore pîrcălabul26. 

23 Vasile Cărăbiş, Un domn al Moldovei: Alexandri& Vodă Cornea, 
1946. 

24 N. Iorga, S wdii istorice asttpra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 
1899, p. 348; Cronicile slavo-române din secolele XV -XV I, Bucureşti, 
1959, p. 102; Gr. Ureche, op. cit„ p. 162- 163. 

25 Lespezile funerare a Anastasiei ( + 1635), mama lui Ieremia Mur
guleţ şi a Anisiei ( + 1624), fiica acestuia. 

26 Documentele referitoare la familiile Totruşan-Murguleţ şi Arbore 
sînt următoarele: DIR, XV 1/2, 1951, p. 72; XVI/3, p . 79, 144; ibide"!, 
p. 280-281; XVI/4 , 1952, p . 254; N. Iorga, Studii şi documente rn pri
vire la istoria românilor, Bucureşti, 1901- 1913, V, p. 281 - 284 p . 551; 
„I. Neculce" , 1928, p. 311. 

Ju.h ~r1a. c. Lu.cd.. Arbore. 
r.L.rc.a.Ja..b 
l+ i '2. 3) 

~; ~ - An.d..,..e.:.. - .Şi..e.fd.."- 1 ra.fl.e.. 
i_,· 

A""'\.o;.i.1... 

l -1· H1 2 L1) 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 9. Sf. Iacob Persul. 

foig . 11. Sf. Dimitrie. 

Fig. 10. Sf. Evtihie. 
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I'i -. 13. PrezentMea !11i frn s la Temp/11. 

Fig. 15. Sfinte mu cenice 
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l"ig . 14. frns citeşte aposto!ilor di11 po.wt! vieţ'i. 

http://patrimoniu.gov.ro



http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 19. Cele trei fecioare aduc omagii Sf. Nicolae. 

în urma acestor date, putem formula următoarele con 
cluzii: 

1. După moartea cneaghinei Ana şi după ce s-a reîntors 
b Moldova în timpul domniei lui Petru Rareş, Totruşan s-a 
recă să Lorit cu Na tasia, tiica lui Arbore. Singura urmaşă di
rectă menţionată În documente a fo t Nastasca. 

Dacă tabloul votiv ar fi fost p ictat după an ul 1531 
data cînd i s-a restituit reşedinţa de la Părhăuţi -, alătu ri 
de Totruşan ar fi fost înfăţi şată şi a doua soţie cu fiica sa 
în calitate de ctitori ai picturii. 

Rezultă că tabloul votiv a fo t pictat În vara-toamna 
anului 1522 cîn d Totruşan rămăsese singur. 

Deoarece tabloul votiv era pictat după decorarea altarului 
şi naosului - avînd şi argumente de rdin iconografic şi sti
listic27 - considerăm că picturile din altar ş i naos datează 
din vara-toamna anului 1522. 

2. Trăsătura esenţi ală a picturilor de la Părhăuţi este 
programul iconografic restrîns, concis şi perfect adecvat struc
turii arhi tec turale. 

L1 o anali ză mai atentă, se constată că ex i stă o deosebire 
de v iziune ş i stil Între picturile din altar-naos şi pronaos
pridvor. Deosebirile se remarcă În organizarea compoziţi onală 
a scenelor, În ati tudinea diferită faţă de rep rezentarea figurii 
umane, În sugerarea anatomiei personajelor ş i . În cromatică. 

A vînd În vedere înalta calitate artistică a picturilor din 
pronaos şi pridvor, cons ; derăm că nu au fost create de v reo 
calfă a meşterului care a zugrăv it altarul şi naosul , ci sîn t 
pera unui alt zugrav la fel de talentat, dar cu o altă con

cepţie arti stică . 

Avînd în vedere anii cînd sînt menţionaţi În documente urmaşii lui 
Trotuşa n , rnnsidcrăm: 1. ctitoru l rămas vădu v , s-a recăsătorit cu Nastasia 
care avea o fi i că - N astasca - provenind probabi l dintr-o altă di~ă
torie. 2. N astasca era o persoană mawră În anul l 555. cînd a fost men : 
ţiomuă în document. Deci această urmaşă a lui Gavn l Totru şan va f1 
fo st fii ca sa vitregă . 

27 Vom reveni asupra picturii de la Părhăuţi Într-un articol în care 
v m discuta programul iconografic şi scm n iricaţia sa şi cal ităţi\ ~ arti stice. 
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In urma celor arătate, considerăm că Totruşan, neputînd 
termina lu crările de zugrăv ire a ctitoriei sa le În vara-toamna 
anulu i 1522 - ş i ştiind că În anul urm ător a luat parte la 
complotul boieresc şi a emigrat -, a continuat lucrările cînd 
a reintr at În posesia reşed inţe i de la Părhăuţi, deci după pri
măvara anului 1531. 

În anul 1538, el a fost angrenat În acţiunea trădătoare a 
marilor boieri contra lui Petru Rareş, iar Între ani i 1538 
- primăvara anului 1541 , chiar dacă a deţinut funcţia de 
mare logofăt - ceea e presupune ş i po ibilită ţi materiale 
deosebite - nu putea urmări lucrările de zugrăvire, deoarece 
era amestecat În intrigi, comploturi şi asasinatul de la Suceava. 

Deci perioada În care s-a zugrăvit pronaosul şi p ridvorul 
este cuprin să Între an ii 1531-153728. 

* 

Personalitate politică În timpul a patru voievozi şi om 
de c ultură, marele logofăt Gavril Totruşan este ctitorul unui 
remarcabil monument de arhitectură religioasă din Moldova 
veacului al XVI-lea, edific iu de cui t cu dublă funcţie, para
clis şi necropolă. 

Picturile murale de la bi erica din Părhăuţi reclamă un 
interes deosebit din partea istoriciilor de artă ·:·. 

28 Perioada 1531 - 1537 propusă pentru datarea picturii din pronaos 
şi pridvo r este , deocamdată, provizorie. Ni se parc însă logic ca Totruşan 
să ri continuat lu c rările de decorare a ctitoriei sale începfi1d cu anii 
1531/2. Vom încerca să stabilim un termen mai precis de datare după ce 
vom ajunge la unele concluzii asupra trăsături ' or sti listice particulare ale 
an ~ambl uri lor de picturi murale create în timpul lui Petru Rare, . 
• Fotografi il e au fost executate de Nicolae I ·1cscu ş i Bogd:rna Irimia. 

http://patrimoniu.gov.ro




