
OBSERVAŢII PRIVIND MINIATURA ŞI ORNAMENTICA 
DE CARTE MANUSCRISĂ DIN EPOCA BRÎNCOVENEASCĂ 

Cum clorescu cei ce călătorcscu pr marc ca să 
, , ajungă la un ad u de linişt , să se odihnească, aşa 

am doritu şi noi , începăndu această carte , ca să ajungem 
la sfî rşit . 

Şi o am scris această sfăntă c··1rte întru sv(î)nta n1ă
năstir Dălgopol, în zilel luminatului Domn Io Costan
din Voevod i Mitropolit chir Theodosie. Şi arn scri s den 
porunca ş i de(n) toată osărdiia sv (i)nţiei sale p~1rintelui 
Ioan igum nul şi o amu ris-o eu Păun gram(a)tic, cîncl 
era leatu(l) de-nceputul lumii 7200/1691/. Şi s-au început 
în luna lui noemvrie 16 dni ş i s-au săvî rsit în luna lui 
dechemvrie în 25 dni" 1. 

Acest „Ceaslov" a l egumenului Ioan, pe care el î n uş i 
va nota ulterior, în „septemvrie 20, cînd era leat 7201/ 
1692/ ... cînd ·m-au trimis Mări i a Sa Vod(ă) egum n la 
sfînta mănăstire de la Hur z'u"2, opiat ş i decont de 
„gramati cul" Păun, are valoare atît în sine - ca struc
tură, limb\ gr afie , stil ornamental - cît ş i pentru anu
mite conotaţii istorice, culturale mai largi ori cu referi re 
dir ctă la subi ctul care ne interesează aici. E l este unul 
din cele 67 de manuscrise datînd din intervalul 1686-
1719 aflate în Bibli oteca A ademiei R. S. România, la 
Muzeul de Artă din Bucureşti sau în unele colecţii s tră in 
- cuno ute prin intermediul ·div rselor publicaţii , -
pe ca re a m încercat să le anali zez din punct de vedere 
al deco r aţiei, studiu deosebit de incitant, aflat de-abia în 
faze d în eput, dar care permite deja w1ele observaţii 
şi chiar încheieri cu caract r mai g neral, valabile cel 
puţin pentru această tapă a ere t ·':irii. 

lnterval ul din are am sele ţionat manuscrisele m ai 
bogat sa u mai sumar decorate, sau are nu comportă 
deloc ornamente, are ca limită inferioară anul 1686, cel 
notat pe primul manuscris cunoscut se mnat de Nicola, un 
Evan9heliar (BAR. ms. rom. 1327), opist care î şi va 
continua t ctivitatea şi în de enii le următoare, iar cea u
perioară este d ată de anul 17Hl (BAR, m s. rom . 1320), 
aflat pe un miscelaneu , are începe cu însemn[iri ante
rioare acestei date finale (v. infra note). 

Din studiul numai al acestui lot de 67 de m:111u · ri se, 
o primă observaţie care se impune priveşte m area varie
t a te a tematicii, dedusă din titluri, indicînd fie gustul 
general al societăţii muntene amatoare de car te, fi e pe 
cel restrîns la anwnite categorii de intelectuali sau înalţi 
prelaţi, pentru anume cărţi ş i , în consecinţă, pentru o 
anume decoraţie. In funcţie de anumite categorii terna-

Textul reprezinti\ aclnptarcn , în vederea tipăririi , a com unic.'\r ii 
c u acelaşi tillu, susţin ut u !n ziua ele 27 mni 1988 în c::i clrnl Sesiunii 
naţionale „Valori bibliografice clin patrimoniul Ctţ llural nnţional. Cerce
tare. Valorificare", ed iţia a 9-::i, care ::i avut loc la Brăila . 

Este prima încercare ele ::i exam in a gloh:iJ acest ca pitol ele artă 
brîncovenească, foart e puţ. în cercetat , clin care au rost analizate, clin 
punct ele vedere artistic, şi publica te n urna i sepa rat cîleva manuscrise: 
Liturghierul lui Constantin Brlncoveanu (M uzeul ele Artă, Secţia de 
Artă Veche rom ân ească, Ms. 23); Psallichia românească (Bibl iotec::i Aca
<iemiei I . S. România, Ms . rom. 61) sa u cîteva minia turi - puţin co
mentate - în lucrarea cu ca rac ter gen eral a lui G. Popescu-Vil cea, 
Minia /ura romdneascci, Bucureşti, 1982. 

1 Biblioteca Academ iei H.S. l omânia (in continuare, BAR), Ms. 
rom. 2381, r. 253 v - 254, G. Slrempel , Copiş ti de manuscrise romdneş li 
plnă la 1800 (în continuare, Copişti), vol. l , Bucureşti, 1959, p . 172- 173. 

2 Acelaşi manuscris, lectură T .S„ f. 254 v. 

TEREZA SINIGALIA 

Fig. 1 .. onslanli11 Hr·i 11 coycn nu - porlrd dirr „ Psa/licliia ro111tineascli" 
a lui F il ol hci s J11 agili .Jipci . 

tice, ap~re deci şi preocuparea pentru decorul bogat , somp
tuo chiar, al unora dintre manuscrise ori pentru sim
plul ornament geon1etric, puţin sau deloc olorat ral 
altora, iscat din fireasca dorinţă de a marca printr-o po
doabă, _fle .ea Pl!r gra fică, atît interesul manifestat pentru 
ca rte cit ş 1 variata structură internă :}Jroprie fiecărui vo
lum. Din categoria celor bogat decorate fac parte cărţile 
·acre (Evanghelii3), cele de cult sau de ritual (Liturghie
rele4, slujbele diferite4bls, pomelnioeles, ca şi Panegiricele 

3 1'elraevangl1e/iar, 1686 - BA H, ms . rom. 1327; Teofilact Tllcul 
E?angheliilor , s firş it sec . XV rT - B H, ms . rom . 201 ; Idem, ' 1700-
Vtena , Suppl. gra cc. 11 apuci. N. lorga, Nlanuscriplc din biblloleci 
s lrăine relative la isloria românilor. intîiul memoriu , în AARMS I,seria 
IT , 1897- 1898, tom XX, p. 204 - 211 ; T elraevanghel ; Apostol ; Slujba 
lnmorm/nlării , 1702 - 1703, BAI , ms . rom. 

• 
4 !-ilurqhia sf . loan Gură de Aur, 1694 - BAR, ms . grec. 938; 

L1!LL1".1Jlr1cr, 1~94 - Oelgrad , Academia Sirbă, cotă n ec unosc.; Liturghierul 
lw Conslan/111 Brlncoveanu, 1696- 1697 - Bucureşti, Muzeul de Artă. 

4b is Rlnduia/a botezului ere /ici/or, 1698 - BAR, ms. rom. 2163; 
Rlnduiala că lugărie i , 1695 - BAR, ms . rom . 2191. 

6 Pomelnicul Nl ilropoliei ]'ăril Romdneşli, 1696- 1697 - BAR, 
ms. rom . 2101; Pomelnicu / Mănăstirii J/urez, 1699 - BAR, ms. rom. 
1396; P cmelnicul Mănăstirii Clmpulung 1710 - BAR ms . rom 
3722 . ' , . 
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F i g. :~ a . IO:vanglic/iarnl de la Wilna . Fig . 3 IJ . T elracvanglie/iar cop iat ş i 
decora t el e Anlhim , a fl a t Ia Alena. 

F'i g. 2. Fi la 1 clin I storia '/' ării Romlinc .~ li a Slo lni cul11i Consl:rnt in Canta
cuzino. f'ro ntispi ciu cu tipul i1nplclilurilor co111t1n e, g:i s ilc la majori tatea 
111n n user isc lor ele epocii . 

- -"'· ... ,....,..,__.,_„. -, ... ..... 

F ig. 4. G răm ăt i c ul ~icola, Euan,qile/iar, eva n
ghclisl ul Ma rcu . 

F ig. 5. Grămăt i cul Nicola, R11anr1hcliar, evan
ghelistu l Joan . 

F ig. 6. Matei a l Mirelor, Lcc{ionarul lu i J\rsc
nios, c,·anghelistul loan. 

dedicat unor sfinţi6) . Un mare număr de cărţi - co
piate fie în scriptoriile mănăstirilor fie pentru uzul aces
tora - a u un evident caracter monahal, ele regăsindu-se 
în mai multe exemplare - Scara lui Ioan Clirnax7, Pa
tericeB, vieţi de sfinţi9, - şi fiind sumar sau chiar deloc 
decorate, dar totdeauna foarte îngrijit caligrafiate şi pre
văzu te cu iniţiale colorate. Acestora li se adaugă litera-

6 „Panegiricul" lmpăralu/ui Conslanlin , 1692 - BAR, ms. rom. 766. 
7 a nte 1692 - 1693 - BAR, ms. rom. 2511 ; 1695 - BAR, ms. rom . 

2512; s fîrş it sec . XVII sa u prima · jumătatc sec. XVJJJ - BAR, ms. rom . 
2650. 

s încep .sec. XVIII - BAR,ms.rom.1472; idem - BAR, ms. rom. 
2513; 1700 - BAR, ms. rom . 480 

9 Viaţă palriarll Ni/on, 1682 - BAH ms . rom . 464; Viaţă cL1vios. 
Ni/on - 1691, BAR, ms . rom . 2462 . 

tura parenetică 10 mult gustată în epocă cea 
encomiastică, în limba greacă 11, ori cea is torică, care 
merge de la Cronografe 12, la Vieţil e împăraţilor romani l3 

10 lnvă. (ă lurile lui Vasile Macedoneanu l că ire fiul sclLL Leon , sf irş it 
sec. XV II - BAR, 111s. rom. 1805. 

11 Sevastos Kymenitul, Parafrază ln greaca nouă la cele J discursuri 
ale lui l socrale, 1700, Viena , Cat. H un ger 70 apud. V. Pa pacostea , Manu
scrise greceş ti ln arhive s trăine relative la istoria romlinilor, ln „Revista 
a rhi velor", 1961, 1i'r. 2, p. 28, Idem, Parafrază la discursu/ lui Agape/os 
Diakonos căire Justinian , 1700, cat. 1-Iunger nr. 87, apud . V. Papacostea, 
op. ci l„ loc. cit. 

1
2 Cronogra f , 1686 - BAR, ms. rom . 3556 

13 Istoria lmpărafilor roman i, tra d. ş i copie Ioan Mula im îs, 1687, 
BAR, ms. gr ec. 968. 
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ori ale papilor14, la Istoria A sediului Vienei 15 şi la Istoria 
Tării Româneşti a tolnicului Con ·tantin 'antacuzin o16 
(fig. 2), la fi ecare ci corul fiind pr zent înt r-o măsură mai 
mi ă sau mai mare. Din categoria lucră rilor cu decor sim
plu g om trie - frontis picii d forma un or benzi împl · 
tite, v ini i impl liniare - sau chi a r lips it de or i e 
ornam ent, cl ar la care x i stă o văd ită preocupare p ntru 
estetica generală a cărţii, fac parte titluri le înglobate d 
reguH grupului cărţilor populare, moralizato·1re, de .tipul 
Florii clarurilor 17, Albinei1B, Dioptrei19, Mîntuirii păcă
toşilor20 or i Esopiei21, sau 1 celor legendar-is tor ice, ca 
Alexăndria22 ori calendarele23 şi gromovnicele24. 

Ceea e este interesant de urmărit este faptul că, 
une ri, co pi rea unora dintre a s te ărţi premerge apa
riţia r spectivului titlu în una dintre tipografiile Ţării 
Româneşti25, că este aproape contemporană cu aceasta26 

14 Platina (Bal'Lolomeo Saccl1i), D e 11i la el moribus .rnmmorum po11/i 
fi cum llis loria, Ll'::td. în greceşte, '1700 - Vicnn , Cnt . Hun ger, 23, apud 

. Jorga, op. cil „ p . 212: V . Papacostea , op. ci l „ loc. cil. 
16 Traclucel'e clin italian ă în grea că de l cremia Cacavela, 1686 -

Londra ; Br.itish Librnry, Add . Ms. 388!JO, apud . Ca la logul Expoziţ i e i 
Documente privind istoria Romtiniei din col ecţii britanice, Bucureşti, 1!J82, 
p . 24 - 25 . 

16 BAR , m s. rom . 3443 
17 BAR, m s. rom . 3163 - clin. 1708 
18 BAR , ms. rom . 1357 - cl in 1G89 ; BAR - ms . rom. 484 - s [irş it 

sec. J VJ I 
JD BAR, ms. rom. 2472 - clin 1688 
20 BAR , m s . rom. 2174 - din 1696 ; BAH, ms. rom . 2517 - clin 

16DD. 
2 1 BAJI , ms . rom. 2456 - din J704 ; BAR , rus. rom . 1867 - din 

1717. 
22 BAR, ms . rom . 1867 - din 1717 . 
2 3 Ca lendarul pentru anul biseclos 1 704 , BAR, rns. ronr. 2358, anle 

1704 . 
2~ BAR, ms. rnrn . 2513, de J::t început sec: X\/ JJJ ; BAR, ms. rom . 

1867 - din 1717. 
25 „Panegiricul" lmpăra/ul11i Conslanlin ce l !I l are, aJcăl11il de Gh •

rasim paLJ"iarhuJ Alexandriei , în 1692, precede Discursul panegiric despre 
lmpăral1.1l Conslan lin , a l cătuit ,d.e Gheorghe Maiotas, t ipă rit tot în gre
ceşte, la Snagov, î n 1697, apuci .I . Bianu ş i N. Hodoş, Bibliograf ia romil
nească vecile (î11 continuare, BRy), voJ. J , Bucureşti, l !J03, nr . 108, p .350-
3M. . 

26 M::tnusCl'isul copial de °L,efler l ogofăt, fiul lui Nea gul logofăt , 
la sfîrş itul sec. XVlT , intitulat A le lui Vasil e lmpăral1.z l grecilor cuvinte 
că ire fiul său L eon (V. ş i G. Ştra mpel, op. cil . p . 130), BAR, ms . rom. 
1805, ş i A lui Vasile Macedoneanul , lmpăralul grecilor. Capi/ole lndemnă
toare şasezecişişase, că i.re fiu l său L eon l11felepl11I ş i lmpăral lol al 
grecilor .. „ per ifrază în gr eaca modernă de Hrisant otaras, tipărită 
la Bucureşti în 1GD1 (ap. BRV, voi. I, nr . !J3, p . 324- 32G). 

22 

Fig. 7. Lefler logofăt, !111Jll /cl1111' fT e lrr( \' asile 
i'1acedo11 ea1111l , pn gină el e lil111 . 

Fi g. 8. Griim:1ti ·111 Nicola , E11anglte/iar , fron 
Li spi ciu. 

Vi g. D. Tip:lril11r:I nr senscă, 1584. 

Fig. 10. Lefter logofă t , lnvăfăluril e lui Vasile Macedoneanul, f.1. 

sa u posterioară . Ultimele două cazuri sînt semnificative 
pentru s ituaţii în parte similare c 1 i pe car , cu o ju
mătate de veac înainte, Matei Basarab o caracteriza 
drept „setea şi .foamea de carte şi ele cluh"27 a celor din 
Ţara Românea că. Tradiţia îndelung încetăţ nită a co-

2 7 Id ee exprimată în Pre/a/a la Jll!o lilvcnic11l s lavon , tip ă rit Ja îrnpu
.lun g în 1G35 (apuci N. Hodoş ş i D. Simon escu, BRV, IV , p . 184) 
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Fig. 12. Anlh im, T etraevano/1eliaml dat el e M.alei J3asarab şi Doamna E lina , Pa
Lriarh ici cl in Alexandri a. 

Fig. 11. Pomelnicul Milropoli ei Tării Româneş ti , fronti spi ciu . 

pierii şi a cir ulaţiei cărţii m anuscrise, cît şi probabila 
imposibilitate de a-şi procura rapid exemplarele tipărite 
fac s~i se menţină încă vie activitatea copiştilo r, solic itaţi 
evident şi pentru cărţi care vor vedea doar tîrziu sau 
deloc lumina tiparului , dar utile sau larg gustate de 
cititori. 

Din cele 67 de m anuscrise stud iate numai 11 nu a u 
menţionat numele co pis tului28, la majoritatea dintre ele 
fiind notat de către acesta şi locul în care m anuscrisul 
a fost sc ri s. S poate urmări , as lf 1, activ ita tea anumitor 
scriptor ii ş i chiar se p t defin i preocupările lor a rtis
tice. Primul d intre ele, care continua cu siguranţă vechea 
trad i ţi e aulică a Ţări i Român şti, este cel domnesc, din 
Bucureşti. Cel de-al doilea, care funcţiona alături de el, 
ste el de la Mitropolie. Din el ·,provin cu s i guranţă 

manu ·c ri sele pretenţioase, somptuoase chia r, ca Litur
ohierul lui Brîncoveanu, Nonwcanonul lui Manuil Ma
lei.ms, Psoltichio rom.cîneoscă a lui Pilothei c în agăi Jipei, 
şi probabil „Capitolele" cuprinzînd lnvăţăturile lui Va-
ile Macedoneanul către Jiul său Leon. La toa te poate fi 
obse rva tă o certă înrudire cu documentul solemn so mp
tuos, al vremii, m arcat de ·1 ·eleaş i tendinţe stilisti ce şi 
uneori realizat d ace iaşi cop iş ti oficiali . 

P oate cel m ai se mnificativ în acest sens es te hrisovul 
dat de Const antin Brîn oveanu în 1702 mănăstirii Din
tr-un Lemn, prin care îi întă rea proprietăţile din oraşul 
Slatina. lniţiala ca şi grafia sînt identi c cu cele din 
ultima lu crar e ci ta tă, a cărei copie este semnat·! de 
Lefter logofăt. (v . supra nota 26). 

Alte scriptorii funcţionează pe lîngă m E'măstiri. 1n cel 
de la Cîmpulung activează laici, precum deja citatul 
Păun grămătic, ori preo ţi mi ren i, ca Nicola<Y. Cel d la 
Bistriţa îşi continuă o m ai veche activitate, iar cel de la 

28 Cu cxccppa BAR, ms. rom . 1320, r cprczenlincl un mi scclnncu 
care cupr inde d ifer it e notat.ii particul are, un ele cu caracter casnic, toate 
celela lte manuscrise se a fl ă as lăz i în colec ţii străine, clin descri er il e 
publ icate n ere ieş incl cin e a copiat r cspcclivele manuscr ise. 

20 G. Strempel , op. cil, p . 162 - 16 5, se pară , atribuind la doi co~ 
pişti diferiţi, ambii pur t înd numele ele N icola, cele 7 manu scrise aflate 
la BAR. Faptul ar fi avut sens clacă ele nu a r fi fost a tribuite astfel: 
lui Nico la Crămălicizl, ms. 1327, semnat „N icola Grămăticul ", lucrat 
pentru ieromonahul Iosif ot Dălgopo l ; ms . 1357 - semnat „Nicola Gră-

Hurez ia naşte re în L691, cîncl primul gum n al aşe
de la Bistr i ţa , - după cum aflăm dintr-un m anuscris al 
zămîntului, car nu este Ioan , cel bi.ne cunoscut30, ci P::iisie 
rnn nahului Nicolae din Brîncoveni31 - car e î i cere aces
tuia din urmă să copieze Viaţa preocuviosului Nifon32, 
iar în anul următor un Mol'itvenic slavo-român33. Se 
cop ia aici nu doar elegantul Po1nelnic, scris de egumenul 
l oa n în s uşi34 ş i decora t cu miniatura sfinţilo r protector i 
a i mănăst ir ii , clar mai cu s arnă · cart uzuală, 11ecesară 
folosului spiritual al obştii călugăreşti35. Acelaş i ca racter 
il a re scriptoriul de l a Episcopia Rîmnicului, înfloritor 

mil ti cul " :.ms. 21 O, semn a L „az ico la mon ogogrcaşn i "'ş i ms. 408 semn at 
,.lcrc i l ico'Ja ", ia r lui N icolatJreolu/ms. 210l - sem nal .,Nicola logo f ăt"; 
m s. 2358 1 semnat „Popa N ico la" ş i"m s. 3722 semn al „ Icre i ico la". De 
fapl , es te probab il vorba f ie despre un s ingur personaj, acli v inlrc 1686 
ş i 1710, în lî i gr ăm n li c, apo i l o go l' ă l ş i. prob::ibil preo ţit posl 1697, sau 
despre do u ă pcr son nj c clifer ilc, unul m irean , cclii l::t lL pi·eol, purlincl acelaşi 
n urn e, dar a le c;u·or lucrări se repa rti zea ză difcr il. 

30 Toate comentari ile el e pin ii a cum rc(criloar e la M<i năslirca Hurez 
îl num esc pe Ioan primul slare~ chi a r ~Lunci cinci cileazi\ insem na rca a uto
gra fă de pc „Ceas Io "- ul să u (vez i supra nola 2) ca re datează din 1692 
scpl. 20, deci el e la o cl al ă la ca re mănăsti rea Hurez dala ca insli lu/ie, 
chiar cla că ansa111bJ11 I const rui t ş i biser ica erau ele a b ia in ·cputc ele doi 
ani (ci'. Ha clu Grc ·ca nu Via /a lui Co nsla111i11 \ 'odă 1Jrlnco11canu, Ed. 
BPT, Cron icari muncrni, 3, p. 3 1 : „ tn Lr-a cest a n (1690) s-a u ap 11ca l m ă.l"ie -sa 
el e măn ăs ti r ea el e Hurezi el en Lcmelic a o fac(' c u mu l tă osirclie şi cllicltu 
i a l ă, ispra vnic Lr imi[incl pre Părvul Ca nta cuzino vel stolnic ele a u că utat 
loc ca ::iccla (pe) ca re s-a u pus L mcliia ele s-a u răc11L mănăs lirea" . Atunci 
a fo st des ig ur co11J'or111 obice iului , num it ş i un egumen. Scri ptoriul înce
puse deci să fun c!.ion czc in a inlc chia r el e a se pune pisa ni a el e la b iserica 
marc, in iuni e 1692 (ilJ). N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, li , 
p. 184 - 185). 

31 BAR , ms. rom. 24·62 f. 173v: „ ... . 5i s-au scris din porunca cinsli 
lului ş i preacuviosului pări11l e lui Pa is ie a rhima ncl.r .itul care au fost egumen 
sf(i)nl ei mănăs tiri Bislrifei, i a r ă ac um elen mila lui D umne;e 11 ş i porunca 
prealuminatului ş i slăoilului mâriei sale donvwlui nostru Io Co nstantin 
B(a)sarab Voevoda se a fl i\ năslavnic la sv(i)nla măn ăsl ire :i măriei sa le 
cea noa o ce se chca m ă U rez ii. .. vă lealo ol săidaniiu mira 7199 a ol Rojdenie 
Hrislouo /ca lo 1691 . . . " (subl. T "). 

3 " Ibidem . 
33 BAR, ms.rom. 2465, r. 18.t ; „J\.ceaslă că rlicea o am scris cu Nico lae 

monah ol Brl11 cove11i , cu clielluiala ş i cu porunca sf(i)nţie i sa le părinlelu(i) 
Pais ic egumenul el e la s(fe)ti Cosla ndin însă ele la Urez i, de la mănăsti
rea clomnească (a) măriei sa(le) Jo Costa nclin Voevo cl a .. . 7201". 

34 BAR, ms. rom . 1396,' început în 1699. 
35 Rlnduiala că lugc:irie i , 1695, BAR, ms. 2 191 ; Scara lui I oan Climax, 

1693, BAR, ms. 25 l2; Scara lui Ioan C limax s f î rş itul sec. XVTI., BAR, 
m s. 2650 ; J\11. lnluirea păcătoşilor , 1696, BAR, ms. 2174 ; Misce laneu teo
logic, 1704, BAR, ms. 2518, ele . 
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sub păstoria l ui Ilarion, cornanditant'I şi posesorul a nu
meroase cărţi , în care a ·ti vează grămăticu l (L1lterior lo
gofă t şi apoi monah) Vlad Căzănescu l36 . 

Cancterul în general util al a estor cărţi, destinaţi a 
lor - cLt unele excepţii notabile - colectiv.:-1, nu implică 
neapărat ş i de oraţia lor spe -ia lă , deşi ni ci nu o ex lud, 
dar îi conferă anume note cara teristice. Marca gen erală 
a tuturor ,aproape este nemărturisita tendinţă de a se 
a propia de cartea tipărită . Mirajul tiparului are atîta 
forţă încît între·:iga est ti că a ·1rţii m anuscris de epocă 
este redevabilă celei ieşite de sub teas urile diferit lor 
tipografii: punerea î n pagină , titlur il , iniţi alele, grafi a 
îngrijită ş i egală , ornamentica con tînd clin imagini în 
plină pagină , din frontlspic ii , in iţial d 'corul , vin i te. 

Semnificativ în acest sens mi se pare şi următorul 
fapt : la sfîrşitul tomului care uprinde Evangheliarul co
piat în 1G86 de grăm ăticul Ni ola (B AR m " rom. 1327), 
clupă file] rez rva te „calendarului", la f . 265 el compune 
„Versuri poli ticeşti 7", idee preluată din cartea tipărită, 
unde ac stea erau însă plasa t la început, avîncl se mni
ficaţie en comiasti că . La Nicola sînt, dirnpotriv\ cuvinte 
de mulţumire pentru a jutorul divin acordat la copjerea 
„Scripturii" . 

Dar ·artea tipărită constitui nu doar un mod 1 pentru 
conceper ea unui codice, ci şi un izvod pentru ilustraţi a 
lui. Faptul în sine nu poate urprinde şi n ici nu este 
nou. Rezumîndu-ne la tradiţia Ţării Româneşti, încă la 
începutul veacului al XVII-lea, Matei, mitropolitul de 
Myra şi egwnen la Dealu, folosea pentru ilustrarea ma
nuscriselor sale decalcuri după cărţi religoase tipărite la 
Wilna sau chiar gravuri decupate de pe unele cărţi 

occidentale, lipite pe propria copie şi colorate38. Metoda 
decalcului se transmite prin u cenicii· săi, activi în scrip-

36 BAR, ms . 2511, din 1692 - 1693 ; ms. 3190, de l a sflrşitul seco
lului XVII; ms. 2517, clin 1699. El s-a călugărit în m ănăstirea Hurez , 
in folosul cărei a îşi întocmea testamentul în 1712 (apuci T .G. Bul at, 
Ioan arhimandrilul , lnlliul stareţ al mănăs tirii l.lurez, in „MO", 1966, 
nr. 5- 6, p. 438- 439). Semnătura acestui Vlad grămăticul apare ş i pc 
un manuscris aflat Ja Viena, Ermo loghion grecesc, copiat de protopsaltul 
Ştefan, ante 1688; însemnăril e lui Vlad Căzăncscul în ca litate de proprie
tar la f. 65v, 249 (apuci . N. Iorga, op . cil„ p. 250). 

a7 Olga Gratziou, ie dckorierle Jfandscl!riflen des Scllreibers 
Mallliaios von Myra. (1596 - 1624). Unlersuclmngen zur griechiscl!en Buch
malerei wn 1600, Athen, 1982, p. 152, fig. 46, 48, 49. 

38 Ibidem, fig. 50, 52. 
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17i g. 13. Panrgir icu l lui Cons tan tin ce l 
Jllarc. lmpăra !ii ConslanLin ş i E lena. 

F ig. 14. cbas tian JTa nn , fcr cci'itu ră. 

toriilc lui Matei Basarab, precum Anthim, celebrul copist 
şi miniaturi st al somptuoaselor Tetraevangheliare dăruite 
de voievod P atriarhiilor Răsăritului39, saiu autorul necu
noscut al Slu,jebn:icului mitropolitului Ştefan40 pînă în e
poca Jui Constan tin Brîncov anu. Trei cl in cele patru mi
niaturi în plină pagină - cu portretele evanghelişti lor 
Matei, Mar u şi Lu a, din Evangheliarul din 168 641 înt 
luate de grămăticul Nicola, copistul său , din aceeaşi s1Ursă 
folosită de Matei al Mirelor: Biblia de la Wilna; tipărită 
în 1575 de Petr Mstislavec42 (fig. 3 a, 3 b). Se poate ob
serva că , spre deosebire de deja amintitul Anthim, care 
foloseşte aceeaşi sursă doar pentru cadrul arhitectonic 
a l imaginii43, pentru figurile evangheliştilor recurgînd la 
o alta , necunoscută, Nicola preferă folosirea modelului 
per ·onajului aşeza t (fig. 4), simplificînd aproape total 
decorul baroc al ancadramentului. El inversează, ca şi 
în originalul de la Wilna, cunoscutul simbol al lui Ioan -
v ulturul - cu leul lui Marcu. P entru imaginea lui Ioan 
(fig. 5) el preferă o altă sursă , folosită şi de Matei al 
Mirelor în Lecţionarul lui Arsenios, r ealizat de el în 1596, 
aflat azi într-o colecţie din New York44 (fig. 6). 

Tot la sursa tipăriturii de la Wilna recurge autoru l, 
no uă necunoscut, al miniaturilor din Liturghierul scris 
în 1694 şi păstrat în colecţiile Academiei Sîrbe de Ştiinţe 
de la Belgr ad45. Singurele două ,pagini reproduse de 
V. Câ ndea , cu imaginea evanghelistului Luca, plasată 
pc verso-ul foii el e vizavi de textul slujbei de la săr
bătorirea sa din luna octombrie, fo losesc acelaşi izvod 
deja amintit, cu fig L1ra sfîntului plasată într-un cadru 
arhitectonic mai simplu, după unele indicii şi el copiat 
clupă altă sursă. 

Mai puţin lesne de identificat, dar cu certitudine pre-

39 Ibidem , p. 128, 11. 306 ; T . Sinigalia, La minialure vo tive de l'e poquc 
de Mal ei Basarab. Implicalions, signi/icalions, în „Rcvue Houma in e 
d'Histo irc", 1985, nr. 3, p . 243 - 244 , fi g . 5a ş i 5b . 

40 O. Gralz iou , op. cil . 55, fi g. 74-78. Ima gin ea Sf. Vasile cel 
Mare este cop iată ş i pc „!ndrep larea legii" , t ipărită 111 1652 (Ibidem, 
pag. 77). 

41 BAR, ms. rom . 1327. 
42 V. supra nota 37 
43 T. Sinignlia, op . cil„ p. 240, fi g. 2b, p . 241, fi g. 3a; p . 243 fig . 

5a, b . 
44 O. Gratziou, op . cil„ fig. 24. 
45 V. Cânclea şi C. Simionescu, Prezente culturale româneşti , III, 

Bulgar·ia, Iugoslavia, Grecia, Bucureşti, 1987, p. 51. 
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luate, inspirate, compilate sa u prelucrate din cărţi tipă
rite - fie ele lucrări independente, fie culegeri de mo
dele, despre care. ştim cu siguranţă că circulau în ţările 
române în că din secolul al XVI-lea46 (fig. 9), folosite de 
tip8grafi ca ş i de opi ş tii de manuscris - sînt cadr le 
decora tiv ale un or pagini ci titlu, ca de pildă cel din 
Psaltichia. lui Filothei sîn agăi Jipei,47 sau foarte num eroa
s le frontispicii din multe manuscrise din serj.a celor el e 
care n e ocupăm. Printre acestea, un loc aparte îl deţin 
cele clin partea grecească ·a „Panegiricului" lui Constantin 
cel Ma?'e, alcătuit de patr iarhul Gherasim de Alcxandria4B 
sau cele ale lui Lefter logofă t cuprinzînd „Cele ale lui 
Vasilie î11ipărat cuvinte către fiul său Leon"49. Pagina 
de titlu, a acestui ultim m anJUScris, cu un frontis piciu în 
form ă de n ' decorat cu vrejuri cu flori mari de acant 
aurite, cuprinde vulturul bicefal cantacuzin (fig . 7), ima
gin e herald i că ce pare a indica des tin aţia dirţii: unul din 
fiii vo·ievodului sau, poate m ai curînd, ai stolnicului 

onstantin Cantaouzino, Ştefan sau Radu, întrucît stem a 
nu cuprinde şi însemnele puterii : buzduganul şi spada. 
Tot orna mente de acest tip, v1·e juri învolburate de aca nt, 
cu frunze şi flori mari, desenate în tuş şi acuarelate, sînt 
folosite de grămăticul Nicola pentru decorarea frontis
piciilor din Evanghelia din 168650 (fig . 8) sau din Tîl
cuirea Evangheliilor d - Theofilact, arhiepiscopul Bulga
riei51 . 

Un argument hotărîtor în favoarea copierii unor com
poziţii decor ative preexistente îl constituie prezenţa în 
manuscrisul lui Lefter şi în Evanghelia lui Nicola a cîte 
unei pagini care nu lasă nici w1 ,dubiu asupra proce
deelor autorilor . P e fila 1 a. iluxosului trat at copiat de 
Lefter , care îi poartă şi semnătura - „O a.rn ţinut în 
qînclul rn·ieu ele o am făcut eu Le.ft er logofăt snă Neagu 
loqofăt" - se află un vrej sinusoidal de acant, cu flori 
mari , de o formă perfectă, car e este în parte conturat 
cu tu ş negr u şi chiar haşurat pentni. sugerarea volu
mului (fig. 10), ia r în parte păstrat sub forma brută a 

4G vez i BRV vol. T pass im . 
47 BAR, ms . rom . 61, f. 4v„ '1. 8, 68, 227. 
48 BAR, ms. r om. 766. 
40 BAR, ms . rom. 1805. 
50 BAR, ms. rom. 1327 . 
s1 BAR, ms. rom. 201 . 

Fig. 15. P w wr;iric11./ /11i Consl a11.
li11 ce l Ntare - „ Tn t: hi11 a re către 
Co nsta nLin Dr lncovea 1111" , pag in ă 

el e tillu, vers iun ea grecra scil . 

Fi g. 1G. Pan egir icu l lui Co 11str111.
/in ce l l\dare - ,,înch inare ·1ui 
Constantin Brlnco,·ea nu", pagină 
de tit lu vers iunea 1· 0111:\nă. 

copiei de pe un izvod, făcută probabil fi e cu o h îrtie 
subţire cu versoul înroşit cu un strat de cinabru, fi e cu 
o coală unsă cu o grăsime pentru a o face transparentă , 
pentru transpunerea căreia s-a folosit altă hîrtie „copia
tivă " sui-generis. La fel a procedat grămăticul Nicola , 
car a copiat greş it, fără a mai avea putinţa să îl şteargă, 
chipul evanghelistului Luca, nu l a locul prescris, pe pa
gina de vizavi de î nceputul' textului Evangh liei sale 
(unde de altfel şi apar e conturat cu tuş şi colorat), ci pe 
cea din faţa Predoslov iei la Evanghelia sa . 

P e fila 71 r. se păstrează conturul foarte fin , negru, 
al unui desen copiat, care la o examinare atentă per
mite descifrarea numelui lui Marou, în oţind însă sim
bolul lui Ioan, la fel ca şi în modelul deja amintit de 
la Wilna (vezi supra, p . 22). Des nul nu a fost terrn ina t, 
ci. reco piat încă o dată , la 1 ·eul canonic prescris, la f. 74 r. 

Ca tel1nid i, odată copiate, aceste orna111ente er au con
turate cu tu ş negru , apoi olorate în acuarelă şi prevă
zute cu h aşuri menite ă confere formei volu111 , după 
modelul gravurilor. P entru cromatică , se observă chi ar 
anw11 e preferinţe, car acteristice epocii: roşu cinabru şi 
ro~u carmin cu nuanţe ce merg pînă la violet - în id ea 
de a sugera purpura - v rele-iarbă, ocru-galb n, foar te 
rar a u r, puţin albast ru. 

O altă sursă de in spir ţie pentru decoraţia desen a tă 
o constituie tipăriturile din Ţara Românească. Este cazul 
Ponielnicului Mitropoliei Ţării Rorncîneşti52, alcă tuit în 
1696-1697 (fig. 11), pe al cărui frontispi ciu apare scen a 
„Înălţ:ării" (de fapt hramul bisericii M itropolitane clin 
Tîr ov i şte, iar hramul MitropNiei bucureştene er a Sf. Î 111 -

p ·"1ra ţi, deşi scaunul vlădicesc se mutase la Bucureşti încă 

din 166853), care ar e ca sursă imaginea cu temă similară 

- dar interpretată - din Jnclreptarect legii, tipărită în 
1652, în vremea lui Matei Basar ab54, mai vechea tradiţie 

ornamenblă a Ţării Româneşti găsindu-şi astfel conti
nuitatea firească în epoca brîncoveneas ă . Aceas tă con
tinuita te, ce se poate observa pe mai multe planuri şi .la 
niveluri diferite în întreaga artă brîncovenească, cu toate 

52 BAH, ms. rom. 210 :1 , clin 1606 - 1697. 1 
&a A B, Documente munten eş ti , L Vll I /6G-doc . din 1668, iun. 8 
64 BRV, I., JJ . 50. 
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mutaţiile care au fost în timp semnalate54bi · jpoate fi 
remarcată pînă la llm punct şi în arta ornamentării cărţii 
m anuscrise. Dar în acest domeniu, creaţia care. poate 
fi asoci ată cu numele lui Brîncoveanu marchează un 
sfîrşit de drun:1 . Operele realizate în timpul domniei sale 
- evident cele împodobite cu mini aturi şi cu decor somp
tuos - sînt ultimele din marea serie inaugurată în Ţara 
Românească cu Evangheliarul lui Nicodim din 1404-1405 
şi străludt ilustrată în ·ecolele XVI şi XVII. 

Miniatura din a doua jumătate a secolului al X VIII-lea 
şi din primele două decenii ale secolului următor (de 
pildă, ilus traţiile cărţilor populare sau cele d pe ma
nuscrisele lui Dionisie Eclesiarhul) se revendică de la alte 
surse, sînt r edevabile unei alte gîndiri plastice, folosesc 
alte mijloace şi, în ultirn·l instanţă , servesc - pr.in tipul 
de carte cărora le sînt destina te (povestiri , condici) altor 
scopuri. 

Revenind la continuitatea din epoca brîncovenească, o 
remarcă de ordin cultural se impune însă aici. Oamenii 
şi vremurile s-au schimbat. Dacă Matei Basara b tipărea 
carte pentru vorbitorii de limbă slavonă în biserică55 şi 
dăruia P atriarhiilor Răsăritului somptuoase manuscrise 
greceşti, în vechea tradiţie bizantină56 (fig . 12), Brînco
veanu preferă să răspîndească în Siria şi în Georgia carte 
tipărită în ţara şi în limba respectivă 57. Dar faptul nu 
înseamnă că el, iubitorul de lux şi fast aulic, nu aprecia 
codicele luxos, cu scriere elegantă, împodobit cu minia
turi preţioase şi frontispicii şi iniţhle de aur. Cîteva din 
lucrările cerceta te sînt semnificative în acest sens. 

In ordine cronologică, prima este m anuscrisul bilingv 
(partea I - grec, partea II - român) intitula t „Cuvînt 
de prăznuire la marele singur biruitorul şi p1·ea slăvitul 
înpărat şi întocm a cu Apostolii Costandin, alcă tu.it d · 
patriarhul Gherasim al Alexandriei în onoarea lui Con
stantin Brîncoveanu probabil cu ocazia primei sf inţiri a 
bisericii. mănăstirii Hurez şi „scos la lumină de pre liniba 
grecească pre limba românească şi I ... I seri. precum 
să v eacle, prin osteneala sm eritului şi mai micului tuturor 
robul şi rugătoriu mării sale ermonah Athanasie ot 
Agapia" în anul 169258. · 

în funcţie de cele două părţi deosebite ca limbă , di
feră şi d ecoraţia . Intregul text este precedat de minia
tura în plină pagină reprezentîndu-i pe Constantin şi 
mama sa Elena, sprijinind jntre ei o cruce înaltă, pe 
care - contrar iconografiei obişnuite - se află imaginea 
Răstignitului. Cei doi, identificaţi prin inscripţii gre
ceşti, „Aghios Constantin" şi „Aghia Eleni" (fig . 13), 
sînt înveşrnîntaţi în haine imperiale, colorate în ocru 
auriu, cu galoane şi lorosuri decorate, purtînd ·.coroane 
înalte, deschise, cu pietre preţioase şi aureole de aur. 
Tipul de reali zare a figurilor, ca şi stilizarea anatomică 
şi fondul albastru închis presărat cu stele du c cu gîndul 
la folosirea unui model preexistent pentru pictura mu
rală . Prezenţa Răstignitului marchează aici prima apariţie 
a acestei rarităţi iconografice aflată aproape în exclusi
vitate doar în ambianţa artistică a Hurezului. Ea mai 
apare în pi ctura murală a bisericii mari, reali zată în 
1692-169359, pe una clin icoanele împărăteş ti din para
clis, datată aprox. 1696- 169760, cît şi - fapte n esemnalate 
pma acwn - pe ferecătura w1ui Evangheliar realizat în 
1709 de meşterul sibian Sebastian Hann pentru mănăs-

54bi s Vezi în acest sens cea ma i recentă sinteză asupra arte i brîn
covcneşt i la R. Thcodorescu, Civiliza/ia românilor Intre medi e11al şi modern, 
Bucul'eşti , 1987, vol. JI , cap. 7. „Deceniile brlncoveneş li Intre inova/ia 
canlacuzină .~ i istorismul basarabesc", p. 63 - 117 . 

5 6 V. Gândea, Umanismul lui Udrişle Năsture l ş i agonia slavonismului 
cultural 1n Tara Romtlnească, în Ra/iunea dominantă, Cluj-Napoca, 1979, 
cap. Politica culturală a lui J\lla lei Basarab: redresarea prin lradi/ie, p. 
40 - 47. 

5G v. supra nota 39 . 
5 7 BRV, I, p. 360,; JV, p . 28, 32 -33, 33 - 34, 38-40. 
58 BAR, ms . rom. 766. 
59 I. Iorga , Jnsc1 ip/ii din bisericile României, II, Bucureşti, 1908, 

p. 185- 186. 
ao Al. Efremov, Portrete de donatori ln pictura de icoane din Ţara 

Românească, în „BMI", 1971, nr. 1, p. 43, fig . 9. 
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Fig. 17 . Pomelnicul mel.năslirii Hurez . Împăraţii Constantin şi Elena . 

Fig . 18. Rln.duiala cll hzgări ei. 

tirea Hurez61 (fig . 14) ş i pe epitrahilul brodat de Despi
netas , decorat şi cu portretele don atorilor, destinat tot 
Hurezului în 170061 bis, dar şi pe peretele vestic al nao
sului bisericii din Doiceşti - .Dîmboviţa (1706), nepu
bli ca tă pînă în prezent. 

Cadrul ornamental al miniaturii cu Sf. Impăraţi - flo
ral, cu un chip de înger cu aripi d esfăcute, de tipul celui 
întîlnit pe cartea tipărită sau în sculptura ancadramentelor 
cantac uzine şi a poi brînco veneşti , pe mijlooul laturii s u
perioa re, şi cu un masch eron pe cea inferioară - este 
redevabil repertoriului decor ativ al Renaşterii. 

Titlul grecesc, scris cu aw·, al „Inchinării" către 
Constantin Brîncoveanu , este m arcat de un fronti spiciu 
prelung (fig. 15), în centrul căruia se află o pasăre ase
mănătoare cu un phoenix, ,plasată într-un medalion de
limitat de limbi roşii, ce par a sugera focul, iar ideea a 
subliniat renaşterea noului Constantin în persoana voie
vodului Ţării Româneşt i . Din marea iniţială C pleacă UA1 

vrej cu frunze şi flori de aur. Fila 5, la care începe textul 
Panegiricului propriu-zis, este decorată cu un frontispiciu 
în Il larg deschis, marcat în centru de stema Ţării Ro
mâneşti, cu pasărea de aur, ridicînd mîndră ciocul cu 
crucea, detaşată pe :fondul albastru cu flori de aur. Titlul 
este scris cu aur coloidal, la fel cu iniţiala <D , din care 
pleacă flori roşii şi aurite. 

Versiunea românească, datorată lui Athanasie de la 
Agapia, deci un moldovean, prezintă o decoraţie total 
diferită ca gîndire plastică şi ca realizare, semn - ca şi 
grafia textului scris - că este realizată de două perso
na je diferite. Este posibil ca textul grecesc să îi aparţină 
patriarhului însuşi sau unui copist din anturajul său. 
Este cursiv, de mînă, iar la sfîrşitul „Inchin~irii" poartă 
pecetea patri arh ală şi anul 1692. 

Textul românesc începe la f. 67, cuprinzînd sub un 
frontispiciu rectangular titlul „Inchinării" scris cu semi
unciale de aur, în aceeaşi scriere extrem de îngrijită şi 
de elegantă caracteristică lui Athanasie (fig. 16). In cen
trul frontispiciului, într-un medalion delimitat de lauri 
de aur, apar Impăraţii Constantin şi Elena, în varianta 
clasică a acestei teme iconografice - semn că inovaţia, 
cu imaginea Răstignitului, apărută chiar în acelaşi ma-
nuscris, nu era total acceptată sau doar neînţeleasă, ori, 
poate, chiar posterioară scrierii versiunii româneşti. Fi
gurile , ca şi întreaga ornamentaţie florală , trasate cu tuş 
şi colorate cu aJUr coloidal, m ar cat de haşuri şi şiruri de 
perle, se detaşează pe fondul rămas alb al hîrtiei uşor 
ce~ate. Iniţiala w se desprinde dintr-o floare mare de aur, 

a1 Viorica Guy Marica, Sebaslian. Iiann, Cluj, 1972, cat. 64, p. 173-
174. 

· Glbis M.A. Muricescu şi A. Dobjanschi, Broderia romdnească, 

Bucureşti, 1986, p . 32 . 

http://patrimoniu.gov.ro



cu petale animate de mişcare. Acelaşi fast decorativ, de 
un bun gust p esăvîrşit, caracterizează şi cel de-al doilea 
frontispi ciu , diferit însă ca stru ctură ş i r ealiza re, c·U'c 
marchează î nce putul „Panegiricului" . 

O lucrare înrudit;;-1 tematic cu miniatura din acest ma
nuscris, dar destul de diferită plastic, este cea din fruntea 
Ponielnicului Mănăstirii Hurez, scris de egumenul Ioan 
în 169962. (fig. 17). Ea nu provine din scriptoriul dom
nesc, ci din cel al mănăstirii. Concepută într-o manieră 
mai apropiată de cea a picturii de icoane, nu este sigur 
dacă ea îi poate fi atribuită lui Ioan ori poate unuia din 
numeroşii pictori aflaţi în acest moment angajaţi sau în 
curs de a se forma pe marele şantier-şcoală al Hurezu
lu i63. Dar dovada că preocuparea pentru ma nuscrise pre
văzute cu mini a turi exista chi ar în scriptoriul monastic 
este prezenţn , în frunte a unei cărţi de ritual, Rîncluici.la 
călugărie i, destina tă schitului Sf. Apostoli, a unui desen 
acuarelat r epr ezentînd scena solemnă , dar comună în 
medi ul Hurezului, a primirii unui tînăr în cinul călu
găresc de către însuşi egumenul Ioan64. (fig. 18) . 

Cea de-a doua carte somptuoasă din epocă este aşa
nurnitul Liturqhier al lui Constantin Brîncoveanu, păs
t rat în Muzeul de Artă65 . Avînd principalele miniaturi 
ş i ornamente descrise detaliat şi publicate înc;;-1 acurn o 
jumătate de secol66, nu vom n1 ai reveni în mod special 
asupra lor. 

Din punctul de vedere ·~ l evoluţiei gustului , codicele -
realiza t în mod evident la comanda lui Constantin Brîn
coveanu, al căru i nume apare de cîteva ori în cu prin
sul manuscrisului (f. 18v, 19v , 46v, 50v), scri.s cu litere 
de "tur pe fond roşu şi însoţit de cele ale soţiei şi părin
ţilor săi şi doar ale unei singure fii ce, Maria, doamna 
Moldovei - reprezintă o insolit!\ îmbin are de elemente 
eteroclite : chenare florale policrome 1rn''trginite de aur ş i 
argint pe primele 14 fil e, uneori însoţite de complicata 
monogramă a domnului; frontispicii şi iniţi ale compli
cate, miniaturi în plină pagină trădînd surse de inspi
raţie diversă (fig. 19). 

Diferite între ele, ca punere în pagină, decor ori chia r 
ca dimensiune a personaju!Jui reprezentat sau din punct 
de vedere al cromaticii, cele 3 pagini cu miniaturi repre
zentînd fiecare pe unul dintre autorii Liturghiilor, au 
comună o anume tendinţă orientalizan tă de aglomerare, 
de teamă de gol , dar şi de nevoie de a introduce cît m ai 
multe elemente cu semnificaţii simbolice. Din acest punct 
de vedere, poate că , în consens cu textul ma i simplu al 
lui Grigore Teologul şi miniatura care îl reprezintă, are 

62 BAR, ms. rom . 1396. 
63 Teodora Voinescu , Şcoala de pictură de la Hurezi , în Omagiu 

lui George Oprescu, Bucureşti, 1961 , p . 573-587. 
64 BAR, ms. rom„ 2191, Rlnduiala că lugăriei, 1695, f. 3v. 
60 Manuscris nr. 23, Secţfa ele artă veche românească. 
66 V. Brătulescu , Miniaturi ş i manmcrise din J\1iz zeul de A.rtă Reli

gioasă, Bucureşti, 1939, p. 66-67, p. XXI-XXXII. 

mai mult[1 claritate şi coerenţf1. 

Fig. 19. Lilurghierul lui 
Const a ntin Brincoveanu -
pag ina eu monogram ă, 

ma rgin a l ă, a vo ievo
dului. 

Fig . 20. L iturghierul lui 
Constantin Brincovcanu -
pa gină de t itlu la Liturgh ia 
lu i Ioan G ură el e Aul'. 

F ig. 21. Nomocano1wl lui 
Ma n.ui l J\1alaxos, Stema 
Tăr ii Român eş ti. 

Faţf1 de minia tura munteană cunoscută pînă la această 
v reme, Liturghierul aduce o tendinţă nouă : prezenţa unor 
clemente de factur21 rusească, recognoscibile atît în ar
hitectura fundalurilor, cît şi în ga ma cromatică corn.1.mă 
întregului m anuscr is. 

Frontispiciile care marchează începuturile primelor 
două Liturghii sînt, de asemenea, redevabile unui gust 
ori ental, tratat într-o manieră barocizantă , dusă la extrem 
(fig . 20). Elemente deja intrate în repertoriul ornam ental 
al manuscriselor muntene (păunii afrontaţi, şerpii înco
lăciţi , păsările de tot felul , florile mari de acant sau de 
mac, clopoţeii etc. ) intră aici în sinteze noi, supraaglo
merate, dificil recognoscibi le şi subliniind impresia de 
fast, dar şi de fabulos, pe care nu o pot contrabalansa 
cele cît eva e lemente simboli ce saru heraldice, ca potirul 
ş i azima ori vulturul bicefal cu coroană imperială . 

Intregul m anuscris este presăra t de o mulţime de 
iniţiale ornate cu elemente antropomorfe (f. G, 36v) , dar 
mai cu seam.ă cu anim ale fantastice , prinse în încolăcir ile 
capricioase ale literelor, împletite cu lujerii cu frunze 
ş i flor i, s trăjuit de păsări de aur şi argint, pr zenţa aces
tui din urmă m etal conferi nd cromaticii manuscrisului 
tm aer de fas t neobişnuit , dar şi calitatea ·1unui unicat. 

Dintre elementele ce nu trebuie omise în an aliza 
acestui manuscris de excepţie sînt eleganţa pu nerii în 
pagină şi perfecţiunea scrisului.. Acesta din urrn;;-1 se în
scrie perfect în deja semnalata tradiţie a manuscriselor 
greceşti co piate în Ţara Homânească, inaugurată de mi
tropolitul Luca ş i de Matei al Mirelor , perpetuată - în 
. criptoriul domnesc sau poate şi în cele ale unor mănăs
tiri închinate la locurile sfinte - prin elevii acestora , ca 
deja a mintiţii caligrafi şi miniaturişti ai lui Mat i Ba
sarab (Anthim , Isaia, lacobos) ori ca Daniil călugărul, au
torul unui interesant manuscris decorat pe la rnt.J 
locul veacului67• Din aceeaşi tra diţie provin şi schemele 
de bazii ale ornamenticii iniţialelor, recognoscibile . ub 
pr ofu ziunea de elemente decor ative şi introduse în sin
teze noi . 

in orice caz, din tot eea ce s-a păstrat pînă astăzi , 
această operă fastuoasă, databilă probabil în 11696 sau 
1697'8 , interval în care au murit atît fiica lui Brîncoveanu, 
Maria, Doamna Moldovei69, dar şi patriarhul Dionisie IV 

67 BAH, ms. grec 1427, publicat ele G. Strempel , J\lfiniaturi şi 
ornamente ln. manuscrise le greceş ti ale Bib liotecii Academiei R.S . Romtlnia, 
în EMI , 1971, nr . 3, p . 45 - 46. 

68 A fost dalat la sfirş itu l sec . XVII cf. C. N icolescu, M'iniatura şi 
ornamentul cărfii manuscrise din (ările române sec . XIV- XV III, Catalog 
expoziţi e Muzeul de artă al R.S .H„ Buc. 1964, nr. 64, p. 45 ; G. Popescu
Vîlcea , Miniatura românească, Bucureşti, 1981, p . 112, cat. 65, fig. 152, 
153. 

69 Radu Greceanu, Viaţa lui Constantin Vodă Brlncoveanu, în Cro
nicari munteni, 3, ed. BTT, Bucureşti, 1984, p. 85. 
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Se roglanul al Constantinopolului70, menţionat într-o ru
găciune, constituie un unica t şi o dovadă a posibilităţilor 
unui . criptoriu în care - d eşi lucrau călugări, ca acel Ca
linic, sem na ta rul manuscrisului - se executau comen
zile domniei , în ea mai veritabilă tradiţie a ulică. 

Preze n ţa s t m i Ţării Român.eş ti p o vinietă clin 
copia grecească a Nomocanonului lui Manuil Malaxos71 
(fig . 21 ), ilustra t ş i cu miniaturi pr ţioase reprez ntîncl 
scenele Deisis, S oborul · Apostolilor, pe cei Trei Ierarhi 
şi cele . apte Sinoade ecU7nenice, a determinat atribuirea 
lui cel puţin unui destinatc'ir din Ţa ra Românească şi 
din famili a voievodului , d acă nu chiar copierea lui pe 
aceste locuri72. Iconografic şi stilist ic, el se deosebeş te 
de realizările cunoscute pînă acum la noi, da r faptu l în 
sine nu exclude o comandă realiza tă într-o mănăstire din 
Grecia special pentru Ţa ra Românească, ori recurgerea 
la un artist străin care să fi lucra t la noi. Un grec, Leon
ti os ieromonahul, de pildă , cel semnat în două locuri pe 
un filacter răs u cit în jurul unei iniţiale (fig. 22), după 
x mplul lui Mat i al Mirelor (fig. 23) ~ i al lui Daniil 

monahul, copi ază Liturghiei Sf. Ioan Gură. de Aur73, în 
greceşte , împod obind-o cu miniaturi în maniera elega ntă 
a celor doi predecesori şi destinînd-o egumenului g rec 
de la mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti. 

In atm osfera intelectuală a curţii muntene, în rne
di ul r afin at din jurul stolnicului Constantin Cantacuzino 
ş i în cel al Academiei domneşti de h Sf. Sa va înfloreşte 

ş i o interesa nt'i activitate de copier e a unor manuscrise 
greceşti cu temă laică , de preferinţă istorice sau enco
m iasti ce. 

Nu pentru calităţile artistice , dar pentru semnifi ca
ţi a sa pe planul mentalităţilor epocii merită amintit m a
rele interes vădit pentru istorie. Doctorul Ioan Mula imis 
din !anina , admiratorul Stolnicului74, transcri a şi poa te 
că tot el copi a cele 148 de portrete-efigie, în tuş, ale 
împăraţilor rom ani, bizantini şi romano-germani (fig . 24), 

70 Hurmuzaki , Docwnenle, X I V/2, p. 304 , dec. CCC!. IX „„ . r ă
posatului Dioni s ie, fo st pa lriarh al Ta rigradului , care a adormit întru 
Dom nul la Tirgovi ş le , în an 11] de la Hristos 1696 lun a lui septembrie 
în 23 " . 

71 BAH , ms . grec 1149, public al de G. t rernpe l, op . cil „ p. 3G - 38. 
12 Ibidem p. 39- 40. · 

n BAH, ms. grec . 938 . G. Slrempel , op. ci l„ p. 4G , ca re bă nuieşte 
că a rost lu cral la thos ş i adus în Bucureş ti de eg umenul Chiprianos 
de Ia Hadu Vod ă. A emănarea izbitoare l n să eu grafia şi decorul unor 
man uscrise greceş li rea lizate anterior în Tara Hom :î n easeă ne determină 
să presu1rnn em că a rosl I ucra t aic i. 

74 BAR , ms. grec, 968 , G. Ştrempel, op . cil „ p . 41, cons id eră că ul 
Lima im agine ii reprez intă pe lmpăra lul Leopold I ; in rea I itate - a şa cum 
o indică lextul - esle vorba de F erdina nd de llabsburg, urcal pe Lron 
î n 1558. lclan Mu la imis nu este chiar „un oarecare" (ibi d), ei un medie 
din Tanina , „locu inel în B 1 c ureş lii Valah iei" b ine cunoscut în epoel1, care 
în noiembrie 1694 îi inehi na tolnicu lui Constant in Ca nlaeuzino, pentru 
ca re !şi exprim ă ndm ira \.ia , o l ucrare de medicin ă pr ivind descri erea mala
diei numite în moci ern·ent „ dropică " (Hurm uzaki, op. cil„ p. 295 - 296, 
nr. CCCVlll ). 
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F ig . ~:.! . Leontios ieromonah, 
Liturghia lui Joa11. Cură de Aur, 
semnălura copis tu I u i. 

Fig. 23. J\ Inlei nl J\ Ii re lor, semnă 
tura copislulu i. 

l' ig . 24 . impănilul Traian cli11 
I storia lmpăra{ilor ronwni , copia tă 
ele Ioan Mu la im is . 

F ig. 25. Consla nlin Brincovcanu, porlret ele pc Jlarla 7'ti r ii Ro111â11cş lf , 
Pado va , 1700 . 

de la Caesar la F erdinand de Habsburg, cel suit p tron 
în 155875, după o I torie î ncă neidentificată . Interesul 
pentru trecut, văzut prin prisma problemelor actuale 
epcoii de care ne ocupăm conflictele confes ionale, 
Bi ericile Răsăritului - poate fi descifrat atît în ·opie
rea unei versiuni greceşti a Istoriei papilor a lui Platina76 
ori în Istorici patriarhilor Antiohiei, alcătuită de patriar
hul Athanasie IV Dabbas şi închinată lui Constantin Brîn
covean u 77. 

Dar şi rela ta rea evenimentelor ma i actuale suscită in
teresul: vers iunea grecească aparţinînd lui Iere mia Ca
cavela a lucră rii A ediul Vienei, copiată de preotul Nicolae, 
care o şi împodobeşte cu w1 portret - evident copiat 
după o gravură - al împăratului Leopold, cu un steag 

75 v . nota anterioară , lucrare copială in 1687. 
76 Viena , Cat. Hunger , 23, apuci V. Pap;i ~ostca , op. cil „ 280 . 
77 Viena , eat. Hunger 85, ap. V. Papacostea, op. cil„ loc. cit„ lu

crare a l cătuită î n 1702 ş i dedicată lui Constantin Br incoveanu. 
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turcesc capturat, dar şi cu stema Ţării Româneşti, este 
dăruită de comanditarul său, vel spătarul Constantin 
Brîncoveanu, unchiului său Şerban Voievod, în 168678. 

Dar fostul vel spătar ajunge curînd pe tronul Ţării 
Româneşti, iar în cinstea jubileului de 25 de ani de dom
nie, monahul Filothei sîn agăi J.ipei, de la Mitropolie, îi 
dedică lui Constantin Brîncoveanu, Psaltichia româ
nească79, operă muzicală cuprinzînd cîntări de cult, bine
cunosoută, a cărei importanţă pe plan cultural nu e ca
zul să o reanalizăm aiciso. 

Dar , în contextul preocupărilor de pînă acum, ea me
r ită a f i reţinută, d ată fii nd decoraţia sa ieşită din comun. 

Pag ina de titlu , ale cărei compoziţie şi a ncadrament 
imită o tipăritură, are pe verso portretul Voievodului, 
prins într-o ramă bogat decorată (fig. 1). Caracterul 
omagial al miniaturii este evident, ea ocupînd locul pe 
care, într-o carte tipărită, îl deţineau versurile la stemă. 

Atribuită în general alcătui torului şi copistului manu
scrisului , lui Filothei însuşi, deşi pare o copie uşor ac-

78 Londra , British Li bra ry , Adel. Ms. , 38890 in cata logu l expoz i
ţ iei ,.Docwnenle prioind istoria Uomânici 111 co lcc(ii brilanice", Bucureşti , 

1982, ca t. 24, p. 24 - 25 . 
19 BAR, ms. rom. Gl. 
80 Sebastian Ba rbu B ucur , Psa/lichia românească a lui Filo lhei si n 

agăi Jipei. I. Ca laoasier, Bucurc~ti , E d . M uzicală , 1n8l , partea in troduc
tivă. 

T hc pa per rel ies on thc slucl y of G7 ma nu scripts to be founcl in the 
library of the Socialist Hepubli c of Romania, or made known by mea ns of 
certain publications . Allhough Lhcrearestill un sol vccl prob lcms con cerning 
the miniature a nd ornament-patlcrns of the manuscript-books of thc a gc 
(thc r escarch is onl y at ilfabegim'lin g), ncverthclcss one can clraw ccrta in 
bas ic conclusions . Thc firs t on e clcrives from lhe extrcmely greJa."t va ricty 
of the them cs b clon ging lo the works widely cir culated in copies in thc 
Brîncovcanu age, alongsidc wilh t hc cntirc important development of thc 
loca l printing-presscs a ncl the spread in g of an important number of books 
printccl in most of the best known European centres. This has as a resuit 
the adapt ing of the ornament-pattcrns, firs t of a ll from thc viewpoint of 
tl.Je iconographic themes, cliversified a ccordin g to lhe cull or ritua l books, 
commemoralions a ncl panegyrics, historica l, monastic or enlcrtainment 
Ii tera ture. 

Thc works ca me fro m various copy in g-o ffi ces . For most of them 
wc know Lhe nam e or tbe transcriber, the yea r and the place in which the 
codex wa s written . We ha ve the possib ili ty to clifferentiate stylistica ll y 
ancl qun I ita ti vcly lh e copy in g-offi ces, wh ich bear an obvious social mark : 
the pr incely one, cont inuing t he olcl , court traclition of thc Romanian 
Country. The fo ll owing works finei thcir ori g in Utere: L ilurghiernl (Litur-

tualizată a portretului voievodului de pe Harta stolni cu
lui Cant acuzino imprimată la Padova în 17QQtl1 (fig. 25), 
miniatura indică unele calităţi artistice a le desenatoru
lui. Tratată în maniera gravurilor de epocă , figura se 
detaşează pe un fundal de nori, dar aminteşte - prin 
prezenţa lui Chr istos binecuvîntînd - de tablourile votive 
clin pictura murală, atît de familiare lui Filothei. Ea sur
prinde pr in o anume siguranţă şi fineţe a desenului, mai 
cu seamă în ceea ce priveşte redarea chipului şi sugera
rea materialităţii difer ite a veşmin telor: brocartul şi 

hermina, gugiumanul domnesc cu egretă de modă mai 
curîncl poloneză . Cadrul floral - ca o ramă barocă -
se apropie ca motiv, perfecţiune a desenului, siguranţa 

ductului şi sugerarea volumului de realizări ou m orfologie 
similară din alte genuri de artă - sculptura în piatră şi 

în lemn, broder ia, argintăria care, introduse în sinteze 
asemănătoare , dau marca stilistică a epocii celui pe care 
Filothei îl numeşte „Blagocestivul, prealuminatul, prea
înălţatul . . . Domn Io Costandin Basara.b \1 oevod a toată 
Ungrovlahia, marele Brîncovean"s2. 

8 L C.C . Giurcscu, Harla slol niwlui Conslanlin. Can tacu zino, ·111 R e

vi sla Js lorică Românei, 1943, extras. 
a2 BAH, ms. rom . 61, r. 5 . 

g ica l Book) of Consta nlin B rin covcan u. Thc Pancgyric of Co11s la11/i11 Ilie 
Crea(, 1'/lc ·1.'cachings of rasilc !llaccdon ca11ul Io /iis Son L eon, proba bly 
Nomocanon of l\1anoi I J1la.laxos, thc mouaslery oncs, as wcll as the one 
from Hurez, rcccntl y b uilt , or th c onc from Cimpulung, a l ittle olcler, in 
whi ch Jaymen a ncl pricsles wcre work in g togethcr, amo ng whom t hc 
extrcmely act ive N icola . 

The printcd book cnj uyecl a great prcsli gc, it cons ti tu ting a model 
for the manuscr ipt-book - wc refer both to Ro ma nia n works or thosc 
t ranslatecl into Roma nia n, a nd Slavonic or Grcek works - its il!ustra
tions and ornamcnL-pa tterns bcin g oftcn transposecl (even cop ied , inter
pretccl or adapted to the tra nscribccl codex). 

Slylist ica ll y, thc papers integra te in the genera l moment of lbc 
Brincovca nu art, a llcmptin g at a. synthes is , on the I inc or a progra mm e 
co ntinuil y, of t11e traclitional clcmcnts wi'lh stron g accents o[ a ba rroque 
spirit, thc miniature ancl ornarnent-patterns of lhe manuscript-book 
of this age rcpresentin g thc last, big chap ter , in fac t Lhe encl of a roacl, 
foi· th e gem e, which ha cl st a rtecl with thc Evangeliary cop ied and clccoratecl 
by priest Nicodim in 1404- 1405 a nd brillianlly developccl in thc 16th 
a nt 17lh centurics. 
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