
PE URMELE UNOR ICOANE VECHI 
~~~~~~~~~~~~~~ŞERBAN VOINEASEMO~~~~~~~~~~~~~-

în anul „de la facerea lumii" 70291, deci în 1519, 
în a l treilea a.n a l domniei a.celui aprig Ştefăniţă, nepot 
a l lui Ştefan cel Mare şi fiu al lui Bogdan, biv vel poRtel
nicul Şarpe ridică în q'ara, Moldovei, la Văleni, o mică 
ctitorie. 

Modesta zidire de la Văleni a rămas pma azi ID pi
cioare, aşa ca de altfel şi biserica identică de lRi Şipote 
a lui Luca Arbore. Doar t impul ş i -a lăsat adînc pe ziduri 
urmele nefaste. 

Am început prin Ri aminti ctitor ia din Văleni nu pentru 
a ne opri aRupra frumuseţii arhitectonice a monumentului , 
măreţ prin înRăŞi ,· impli tateR. sa, ci pentru că acea tă 
biHerică poa.te con1:>t itu i punctul de plecare pe un drum 
cR.re, o dată parcurs, ne va permite a aduce, în memoria 
contemporanilor, cîteva opere de a.rtă a.zi dispărute şi 
Ră recoma.ndărn, grijii lor dco eb ite, ceea ce ne-a ma i 
rămas dintr-un tip de icoane pe lemn, reprezentat a.zi 
doar prin cîteva, unica.te. 

Ne refe!'im la tipul de i oa.ne înalte, dar în acela.ş i 
t imp îngrn;te, reprezentînd întotdea.nna. fie un Ri ngur 
per8onaj, într-o mă.rime ce încearcă parcă să se a.propie 
cît mai mult de cea naturală, fie în unele cazuri, alături 
de personaju I central ce acoperă tot cîmpul icoa.nei ex ifl
tînd şi reprezentări „a.jutMoare" de mici sau de foa.rte 
mici proporţii, pia ·ate în puţinul spaţiu neîntrebuinţat, 
deasupra. umerilor eroului principal Ra.u, cum vom vedea, 
pe pieptul acestu ia. O a.stfel de icoană e ·te rezervată doa.r 
pen;onajelor principa.le din })~tnteonul creştin, în primul 
rînd !Rus ş i Fecioara. JVlaria.. 

Vorbind de biserica din Văleni, de pe moşia Schci, 
cu numai vreo t reizeci şi şa. · e de a.n i în urmă Re ma i a.flau 
în această bi er icuţă din ţinutul Neamţului, două capo
dopere a le genuJui ~ : De'is·is - o reprezentare a lui Isus 
încadrat în dreptul umerilor de imaginile miniaturi
zate a le Mariei şi sfîntuJui Ioan (fig. 1) şi Mafoa Domnulu-i 
încadrată de asemenea de donă miniaturi reprezentînd 
de data aceaRta arhangheli (fig. 2). Evident, ambele 
aparţin aceluiaş i art iRt . J3iserica din Văleni, de unde au 
pierit cele două icoane, se înalţă la. începutul secolului 
a l XVI-lea, dar, fapt t;ulburător, caracterul literelor clin 
in cripţiil e prescurtate a le celor dour1 icoane par a indica 
o perioa.dă chiar mai veche. Desigur este mai mult decît 
dificil de ~L trage co ncluzii certe privind datarea, folosind 
do~n· nişte fotografii, dar ceea. ce observăm cu emoţie 
e::;te delicata frumuseţe a. chipului. Ma.i mult : la chipul 
lui I us, nimic din austeM rigiditate pe care ne-a.m obiş
nuit să o ,·ocotim bizantină; nimic a.spru, nici o notă de 
dominare, ci doar o blîncleţe infinită pe un ch ip plin de 

1 " ... /)um11ealui Cozma Şarpe, Postelnic a zidii c.cesl hram de la 
curtea sa <lin Schei .. . pe vremea credi11ciosu/ui Jo Ştefan \lo i e11od , ş i s-a 
începui a se zi cli la anul 7027, luna Mari 30 şi săvîrşi în acelaşi an, luna 
Junie 22" . Pisania biseri ci i din \ ' ă / eni reprodusă ln Iorga , Inscripţii , I, 
p. 18. 

2 N. [orga, \/echea artă moldn11e11 ească în Tinu/111 Nea m/1.1/11i , în 
„BCl\11 " , 1930, ra se. 90, p. l ş i :1. Fotogra fiil e reproduse din accaslii 
lucrare . 

F IG. l. DElSTS - O ICOA NA AZI DISPĂRUTĂ, !\FLATĂ ÎN TRE
CLT LA BISERICA Ul VĂLENI , REPHODUCEHE „ BCMl", 1939, 
FASC. 90, P. :I. 

FIG. 2. MAICA DOMNL L U L- I COANĂ . AZI DISPĂRUTĂ , AFLATĂ 
ÎN TRECUT LA BISER lCA DIN VĂLENI, REPHODUSĂ ÎN ACEEAŞI 

PUBLlCATIE. 

FIG . 4. SF. DUMITRU - ICOANĂ AZI DISP~RUTĂ , i\L'l.ATĂ ÎN 
TREC T LA BISERICA SF. IOA BOTFZĂTORUI. D .IN SUCEAVA, 

IDEM. 

FIG. ~I. SF. .HEORGHE - ICOANĂ AZI DISPĂRUTĂ , AFLATĂ 
ÎN TRECUT LA BISERICA S I•. IOAN BOTEZĂ TORUL DIN SUCEAVA, 

IDEM . 
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gînduri aşa cum de altfel apare obişnuit in scenele Deisis. 
Un ~lt monument cu opere de artă dispărute. Să pă

trundem între zidurile bisericii din Pîngăraţi, acel monu
ment cu totul deosebit prin aceea că, la fel ca îi;t caz;i l 
bisericii Sf. Ioan :13otezătorul din Suceava, cuprmde m 
realitate două biserici suprapuse. E biserica pe car~ o 
,•[wîrşeau cum ne spune inscripţia: „ .. . _pan pu1mt~ii 
Soldan: mare vist-ier ş ·i soţia liâ Safta 'În z·1lele lu-i l1 asile 

FI'· 5. SF. IOAN BOTEZĂTOHUL - lCOANĂ AFLATĂ ÎN PATHf
MONIUL MUZEULUJ DE AHTĂ AL R. S. ROMANlA. 

lToi'Vod, la aniil 7151 (.1642) liina Septemlw'ie 10 zae " 3 

Aici se mai găsea,u încă, pină acum trei decenii şi jumă
tate, două icoane din tipul care ne preocupă" 1 (fig. 3 şi 
4) înfăţ;işind doi sf inţ i militari : Gheorghe ş i D um1:t1·u. Com
parativ cu icoanele de la Văleni, ne aflăm evident în faţa 
unei producţii artistice apar~inînd nu numai altui pictor, 
dar ş i altei şco li de pictură, poate atrasă mai mult de 
vigoarea tinereţii ş i de subiecte ce permit redarea acestei 
vigori, transpusă în atitudini războinice, decît de sub iecte 
ce necesită o profundă cunoaştere a naturii sentimentelor 
umane în afara unei simbol ist ici încărcate de . emnificaţii. 
în plus, ne apare ca evidentă o influenţă - desigur reci
procă - a frescelor t impului. Icoanele din acest moment 
de răscruce a Moldovei, care a fo ,·t mijlocul secolului 
a.I XVII-lea, au prea puţine puncte comune cu aceste 

3 Fragment din pisania bisericii mă năs lirii PJngăra\ i, Gh. Balş, 
Bisericile şi m ănăstirile moldo1Jen eşli din 1Jeac11rile al X I' I 1-lea şi al 
X \f 111-lea , p. :"1:35 . 

4 N. Iorga, op. cil„ p. :J. roLografiile reproduse după aceaslă lucrare. 
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două piese. Din contră, ele ne par mai legate de ceea ce 
erau realităţile picturii de i ·oane din prim~ j u~ătate a 
celui de-al XVI-lea secol. Atragem atenţia, ş i asupra 
bao·hetelor in „frînghie , implă" care încadrează icoa,nele 
de 

0

1a Pîngăraţi. ERte vorba de un motiv prezent în tot 
Orientu l Apropiat, dar forma cea mai }tpropiată. , de fe lul 
în care apare tratat la noi acest motiv, efite cea pe care 
o găsim prezentă în ar ia caucaz iană ş i cea Ke leu idă 5• 

FIG. 6. B I SEHTCA F ILIPEST ll DE PĂD URE (PHAHOVA) 
VEDERE D lN INTEH JOH , SPHE T iM PLĂ . 

Este cazul să amint im că, în realitate, vel vistiernicul 
Soldau şi soţ ia acestuia, Safta, nu sînt la Pîngăraţi primii 
ctitori, aşa cum pare să ne indice pisania mai sus-menţio
nată, ci doar autorii unei restaurări şi că, zidurile biKericii 
mănă tirii Pîngăraţi au cunoscut, mai întîi, pe cel care 
ş i-a găsit odihna sub le. pezile Slatinei : Alexandru Lăpuş
neanu 6 • 

Secţ ia de artă veche românească a Muzeului de artă 
are mm·ea şansă a poseda, în colecţ ia sa, un exemplar 
aparţinînd tipului de icoană din care pînă acum am amin
tit doar exemplare dispărute. Este vorba de o icoană 
nord-moldovenească de provenienţă necunoscută 7 , da
tînd din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, reprezen
tîndu-1 pe Sf. Ioan BotezătonJ,l (fig. 5) ca puHtnic, purtînd, 

0 A se vedea Gh. Balş , J11f'l11 ences armenienn es el georr1ienn es wr 
l'arc/lil eclure roumaine. 

6 Gh. Balş , op. cil„ p. 335. 
' A fost achiziţiona lă de ciil re Muzeul de a rlă al H. S. Homâni a ill 

anul 1960 de Ia un parlicubr . 
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l : IG. 7. B ISER ICA ŞE HB ĂN l:: ŞT I (0 1.T). rHllNE l. E B IS l''1-{ IC ll . TÎ~ ll> LA DE ZID i\li\ 1 ESTE INCA \1 17. IBJL.\. 

FIG . 8. TÎ~ fPl. i\ P/\Ri\C l. IS l lLll l Cl':1' AT ll NEAMTU L U l ( I E TALIU) 
/\RAN.JAMENTl li. DE AZ l AL D Jl.' EH I T l ~ l , OR P AH'p , D IN CAD R lJL 
MllZEU I. U l Mi\N ĂSTIH ll , N U MAI CO l·H :SPllNDI:: Al\/\N. IAMEN-

p c bra, ~ul ::; Lî ng, impl'eRionantul ::; imbol a l mar t iriului său. 
în ·iucl:- unei 1:1 Lingă,c i i ev iclentc, rel evată de d i ::;proporţ. i ::1 
între pa.r tea ::;uperioară şi ce:-t i nfer ioară a corpului, :f'igur::i, 
Rfînt ului înaripat impre::; i on ează p l'in tr-o d eoRebiLă for 
ţ;ă ele inLerioriz<tl'e. O p rivire fi xă., 11 n obraz L'i gid. O rep l'c
zentm·e in care f iec::i.l'e clement - geRtul mî inii , filacLerul , 
capul din vaH, c1·tw0ct, i'\,l'i p iJ c, blarn1, n imbul - eHt e un 
::; imbol, dar în care întregul reprezintr1 magi::;tnt l irnpln.
cHibiliLaLca unui des1;in. De und e n.tîtc~1 resun;e, sensibi-
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'J UL U [ OHIG l NAL , NO Ri\li\L . 
FI G. fi . TÎMPLA PARAC LI SUL [ CET A'ITI NEA~ T TLILll T (DETA LI U 

CU ICOANE). 

li tate ş i putere de expr imare a nnor tulburătoare senti 
mente, la un al'ti :,;t care nici rnr1car n u a reuş i t ::;ă r edea 
proporţ iile r eale a lo COl'pului t1 rnan, în iuda fo los irii 
chia.r a r ::i mei icoanei p entru p i ·turM 

Să în cercăm în cele ce urmează ::;ă determinăm pe 
cît poRib il ca,u zcle ra.riLă\. ii acc::;tu i t ip ele icoane. Tip ui 
la car e ne r efer im eHte reprezentat de icoanele create ioi
ţi n.l ca parte i ntegrantă. a tîmp lei gă::;indu-şi locul ÎJ1 fr izfl. 
apostolilor. Mai rar, ele p nteau f i p la.::;ate ş i ÎJl rînd c 11 

http://patrimoniu.gov.ro



FIG. 10. TÎMPLA BISERICII sr. SOF IA DIN NOVGOROD, REPRO
DUCEHE DUPĂ IGOR Gl1i\BAR, YCMOP I , vol. V l, P. 211. 

icoanele împărăteşti. Iată imdt că az i nu mai cunoaştem 
- cu o s ingură excepţ, ie - tirnple care ·ă aibă o friză 
a apo tolilor saiu a, proorocilor, cu l ăcaşe de astfel de di
mensiuni. 

în memoria iubitorului de frumos de astăzi persistă 
mai ale imaginea unor timple din q~aira Românească 
(pentru că din acestea s-au păstrat mai multe), aparţi
nînd perioadei brâncoveneşti, cum sînt, de pildă, lîmpla 
bi el'icii din Filipeşt i i de Pădure (fig. 6), biserica ridicată 
la 1688 de Bălaişa, soţ ia lui Matei Cantacuzino, şi zugră
v ită apoi de acel art ist de geniu care a fost Pîrvu Mulu, 
sau aicea somptuoasă tîm[llă a, nu mai puţin somptuoasei 
biserici de la Colrocen i. Tîmplele vor suferi însă în seco
lele următoare transformări într-un sen. negativ, ajun
gîndu-se fie la tîmple de zid, cum era cea a bisericii din 
Şerbăneşli (jud. Olt) (fig. 7), construită la începutul seco
lului al XIX-lea de boierii reţuleşti 8, fie, atunci cînd 
se folo ·eşte în continuare lemnul, la lucrări pretenţioa e 
ş i rupte de tradiţie, cum este cazul tîmplei ridicate în jur 
de 1853 9 la Cozia . Evident, rezolvarea o putem afla doar 
parcurgînd drumul înapoi. În realitate, tîmpla proprie 
tipului de icoană care ne preocupă este cea a secolelor 
XV şi XVI, tîmplă a cărei dispariţie a însemnat implicit 
şi di pariţia icoanelor de tipul „Văleni". Cum arăta o 
astfel de tîmplă; ~ Aminteam mai us de un unic exemplar 
existent. Ne refeream la plendida tîmplă - sau mai bine 
zis la cea ce a, mai rămas din ea - care a, a,parţinut 1mra
cli!~ului Cetăpi Neam~ului şi care astăz i se află în păstrarea, 
mănăstirii (fig. 8 ş i 9) 10• Acesta a fost cadrul icoanelor 
care ne preocupă. Ai· ma,i fi de subliniat că acest tip 
de tîmplă şi ace ·t tip de icoane s-au născut sub influenţa 
artei ruseşt i din secolele XIII - XVI asupra artei Mol
dovei de nord şi centrale. Pentru a înţelege această in
fluenţă, ă privim o tîmplă rusească din secolul al XVI
lea, tîmpla bisericii Sf. Sofia din Novgorod (fig. 10) 11• 

Desigur nu avem nici pe departe de-a face cu o iden
t itate, accentul pus pc decoraţia picturală, şi nu pe ceai 

8 N. S loicescu, Bi /J/iograf'ia loca/ilă.{i/or şi monwnenlelor feudale din 
România , I, p. Gl9 - G20. 

u lbiclem , I , p. 205. 
1° Fotografii a par ~inlncl istoricului ele a rtă Marin Matei Popescu. 
n Hcproclucere clupă Igor Grabar (voi. V J, p. 211). 
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sculpturală ca la noi, nefiind tlecît unul din elementele de 
deosebire - dar, evident, unele elemente sînt comune. 

Revenind la tîmpleJe romţmeşti, în pofida diHpariţiei 
tîmplelor de secol XV şi XVI, în Moldova mai g~ts irn 
tîmple ou un registru de icoane de mai veche remini ·
cenţă, da,că nu desigur Ja fel de înalt, ca icoainele de t ipuJ 
„Văleni", totuşi mai înalt decît registrele cu care ne-am 
obişnuit. E ' te a!>tfel cazul IJmplei aflaite astăz i la Dra
gomirna lui Chir Anastasie Crimca (Fig. 11), dar prnvenită 
de la biserica mănăstirii Solca, bi8erică pe care Ştefan 
Tomşa începea să o ridice la 1612 12• 

Dacă tîmpla de la, Solca eRte exemplul cel ma,i nim -
rit pentru a ne releva remini cenţele de care am amintit, 
ea nu este ingum. Un ail doilea exemplu ni-l poate oferi, 
deşi nu la fel de pregnant, ş i nici la fel de rar, tîm11la d1n 
biserica de la I>ingăraţi, locul de origine a celor două 
icoane amintite. E te o tîmplă nu prea reuşită a Recolului 
al XVIII-lea, prezentîndu-ne şi ea un registru al apo to
lilor ceva mai înalt, dar posedlnd ic0ane împărăteşti din 
ec. XVII ; zugravul nu uită a le data ş i a-şi lăsa cu modeH

tie numele : „11 august 1651 - Tihomir din pămîntul 
Munteniei" 13• 

Din nou acest amestec, aceaistă sLratigrafie de icoane 
de secol şaisprezece (sau chiar mai vechi) cu icoaine de 
secol şaptesprezece, cu o tîmplă de veaic XVIII clin q;;.trai 
Moldovei. Reţinem numele zugravului Tihomir ş i începem 
a înţelege cum -a putut ca, într-o altă vreme, al ţi zugravi 
ă picteze în Ţara Moldovei icoane, :wînd în inimă şi ceea 

ce era peste M.ilco'v, în Ţara Românească, pe zidurile 
de pildă ale bisericii de la Curtea de Argeş a Măriei Saile 
„Io Radu Voievod gospodar ail Ţării Româneşti" . 

12 lnforma\.ia privind mularea un ei llmplc ele la Drngomima la Solca 
(llmplă azi dispărută) ş i a unei llmple ele la So lca la D ragom irn a , la Epis
copul lpolit Vorobchievici, Istoria s finl ei mănăstiri Dragomima , p. 22 şi 
la Gh . Balş , B iseri cile moldo11eneşli din 1Jeacurile XVJl - XV JII , p. 33, 
Observăm ln plus că llmpla provenită de la So lca nu esle ele la !ncc1rnlul 
secolului al XVH-lea ci nci s-a ridica t IJiserica, ci se parc de la sflrşilu l aces
tui secol , sau de la !ncepulul celui următor. În ceea cc priveşte a rhitect ura 
bisericilor ele la Dragomirna ş i Solca , unii autori bă nui esc prczeni.a unor 
meşteri caucazieni sau ruşi ele fili e ră alonilă (A se vedea Gh. Balş, op. cil„ 
p. 35). 

13 A se vedea N. Iorga , op. cil ., p. 12. 
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