BASORELIEFURILE DE LA MĂNĂSTIREA BISTRIŢA
(JUD. NEAMŢ). CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA RELAŢIILOR
MOLDOVEI CU IMPERIUL BIZANTIN
ÎN VREMEA LUI ALEXANDRU CEL BUN
LIA BĂTRÎNA ŞI ADRIAN BĂTRÎNA

Cercetǎrile arheologice întreprinse în anul 1972 în interiorul bisericii construitǎ de domnitorul
Alexandru cel Bun, la mănăstirea Bistriţa, au dus la descoperirea unor vestigii din primul edificiu de
cult. S-a constatat astfel cǎ o parte din dalele ce constituiau pavimentul bisericii erau din marmurǎ,
decorate pe partea interioarǎ cu basoreliefuri de o mare varietate şi bogǎţie. S-au reconstituit 13
motive decorative şi un fragment dintr-o stelǎ comemorativǎ. Tehnica şi motivele decorative
confirmǎ originea constantinopolitanǎ a constructorilor ca şi relaţiie culturale directe între Moldova
lui Alexandru cel Bun şi Bizanţul Paléologilor.

Cea dintâi atestare documentară a mănăstirii Bistriţa din ţinutul Neamţului
datează din 7 ianuarie 1407, dată la care mitropolitul Iosif al Moldovei şi
domnitorul Alexandru cel Bun dau „în mâinile popii chir Domentian”1 – călugăr
cărturar şi sprijinitor direct al lui Gavril Uric în împlinirea operei sale de copist –
egumenia mănăstirilor Neamţ şi Bistriţa. Acest din urmă ansamblu îşi va fi avut
începuturile cu câţiva ani mai înainte, în zorile veacului al XV-lea, la scurt timp
după urcarea pe tron a lui Alexandru cel Bun. Chiar dacă tradiţia istorică susţine că
la Bistriţa va fi existat un aşezământ monahal încă din vremea lui Petru I,
cercetările arheologice efectuate de subsemnaţii, între anii 1969 – 1977, nu au fost
în măsură să probeze această afirmaţie. Ceea ce s-a putut stabili cu precizie, însă,
este faptul că, la începuturile domniei sale, Alexandru cel Bun alege acest loc
pentru a ctitori primul său aşezământ monastic menit să adăpostească, în afară de
obştea monahală, o reşedinţă domnească temporară, precum şi o necropolă de
familie în cuprinsul lăcaşului de cult. O biserică monumentală prevăzută cu un
amplu program de arhitectură, ambele lucrate din zidărie de piatră şi cărămidă, au
fost împodobite la interior cu picturi murale, iar la exterior cu discuri smălţuite2. La
acestea se adaugă două corpuri de chilii, o construcţie cu caracter gospodăresc şi o
incintă, toate lucrate din lemn, în folosul unei comunităţi monahale ce la
începuturile sale nu a fost prea numeroasă (fig. 1). Toate acestea au putut fi
cunoscute exclusiv, datorită cercetărilor arheologice efectuate de autori în contextul
1
2

DRH, A. Moldova, vol. I, Bucureşti, 1975, doc. 21, p. 29.
L. Bătrîna şi A. Bătrîna, RMM-MIA 2, 1975, p. 72-80; Iidem, SCIVA 2, 1994, p. 158-160.

SCIVA, tomul 59-60, Bucureşti, 2008-2009, p. 81-114
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lucrărilor de restaurare întreprinse de regretata Direcţie a Monumentelor Istorice3.
Şi ne grăbim să adăugăm că ceea ce se poate vedea astăzi în cuprinsul ansamblului
bistriţean sunt construcţii datorate unor alţi mari ctitori medievali ca Ştefan cel
Mare, Petru Rareş sau Alexandru Lăpuşneanu, ce şi-au legat numele de istoria
aşezământului, precum şi unora de dată mai recentă.
În cele ce urmează ne propunem să zăbovim asupra unei categorii de piese
decorative ce vom vedea că au o semnificaţie aparte nu numai pentru trecutul
mănăstirii Bistriţa, ci şi pentru istoria tânărului stat întemeiat la răsărit de Carpaţi.
În anul 1975 am avut ocazia să efectuăm cercetări arheologice şi în interiorul
bisericii ridicate de Alexandru Lăpuşneanu pe locul, după cum am putut constata,
ctitoriei înaintaşului său, Alexandru cel Bun.
Odată cu trasarea secţiunilor arheologice şi ridicarea dalelor de piatră, ce
alcătuiau pardoseala lăcaşului de cult, am avut surpriza să constatăm că o parte din
acestea erau decorate pe faţa interioară cu basoreliefuri de o mare varietate şi
bogăţie. Realizate din marmură, a cărei textură nu putea fi observată la faţa
pardoselii din cauza uzurii, aceste dale – cu dimensiunile de 0,30 x 0,50 m sau
0,40 x 0,60 m. – s-au dovedit a fi fost rezultate din tăierea unor piese ce iniţial au
avut un rol decorativ şi dimensiuni sensibil mai mari4. Prin juxtapunerea unor dale
şi reconstituire grafică a decorului5, acolo unde a fost posibil, am reuşit să
individualizăm 13 motive decorative – ce au împodobit tot atâtea piese distincte ca
dimensiuni, decoraţie sau destinaţie iniţială – la care se adaugă trei fragmente dintro stelă comemorativă.
Dar înainte de prezentarea lor se impun unele precizări cu privire la contextul
general arheologic în care au fost descoperite şi la materialul din care au fost lucrate.
Cercetările arheologice au putut stabili că la Bistriţa ne aflăm în faţa unei
succesiuni nemijlocite a două lăcaşuri de cult. Cel de-al doilea lăcaş, datând din
epoca lui Alexandru Lăpuşneanu, îl va înlocui pe cel ridicat de Alexandru cel Bun
în condiţiile în care ultimii constructori vor recupera şi reîntrebuinţa aproape în
totalitate materialele de construcţie, inclusiv pe cele aflate la nivelul fundaţiilor. În
aceste împrejurǎri s-a putut constata că cea mai veche pardoseală păstrată este cea
ce a conţinut şi plăcile de decorată cu reliefuri şi a fost amenajată în epoca lui
Alexandru Lăpuşneanu. Această realitate ne îngăduie să avansăm ipoteza, încă din
acest stadiu al cercetărilor, că plăcile decorative descoperite la Bistriţa reprezintă
numai o parte dintre cele utilizate în cuprinsul unor pardoseli şi nu abia la mijlocul
secolului al XVI-lea, ci chiar din prima fază de existenţă a lăcaşului de cult. Şi vom
şi vedea în paginile ce urmează ce argumente pot fi invocate în sprijinul acestei
afirmaţii.
3

Şeful proiectului de restaurare a fost regretatul arh. Nicolae Diaconu.
În momentul de faţă o parte a pieselor se află în colecţia Complexului Muzeal Judeţean
Neamţ, sub numerele de inv. 6 928-6 930 şi 31F-39F, iar o alta în cea a Muzeului Mănăstirii Bistriţa.
În acest ultim caz, ele nu au fost încă inventariate şi sunt depozitate, necorespunzător, sub cerdacul
clădirii ce adăposteşte muzeul mănăstirii.
5
Reconstituirile se datorează autorilor lucrării, iar desenele au fost executate de d-na Georgiana
Ducman de la Muzeul Naţional de Istorie a României.
4
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O altă precizare se referă la materialul din care au fost executate reliefurile.
Am arătat deja că avem de a face cu marmura, în cele mai multe cazuri de o calitate
superioară, material ce în nici un caz nu poate avea o origine localǎ, ci vine din
afara Moldovei. Se cunoaşte deja faptul că în arhitectura şi sculptura monumentală
a Moldovei medievale se utilizează, aproape fără nici o excepţie, calcarul şi gresia,
chiar dacă este vorba despre cele mai prestigioase ctitorii. Până acum, cele mai
vechi mărturii referitoare la folosirea marmurei la răsărit de Carpaţi aparţin epocii
lui Ştefan cel Mare şi provin de la Probota veche şi Putna, acolo unde se află
lespezile funerare ce acoperă mormintele Doamnei Oltea şi, respectiv, a marelui
voievod-ctitor6.
Din seria celor 14 tipuri de reliefuri ne vom opri pentru început asupra unei
piese insolite, dacă avem în vedere mediul monastic în care a fost descoperită. Prin
juxtapunerea a trei dale, cu dimensiunile de 0,38 x 0,18 m, a putut fi reconstituită
latura stângă a unei stele comemorative cu înălţimea iniţială de 1,20-1,30 m. Un
chenar lat de 0,09 m delimita câmpul unei inscripţii cu înălţimea de 0,80 m. Partea
inferioară a stelei nu a mai fost finisată, dovadă a faptului că această porţiune a fost
îngropată în pământ sau încastrată într-un soclu pentru a permite expunerea piesei
în poziţie vericală (fig. 2/1)7. Inscripţia a fost redactată în limba greacă, cu litere
elegante, caracteristice secolelor II-III p.Ch.8, dovadă a realizării sale într-un atelier
de bună calitate. Din păcate nu se mai păstrează decât două sau trei litere din
fiecare rând, fapt ce face dificilă descifrarea, chiar şi parţială, a inscripţiei. Nu este
exclusă însă posibilitatea ca inscripţia să amintească meritele unui cetăţean ce a
adus servicii importante oraşului în care a fost pusă9.
O altă piesă, cea dintâi din seria celor cu rosturi decorative, a rezultat din
asamblarea a patru dale de marmură. Din analiza motivului decorativ s-a putut
constata că nu ne-au parvenit decât două treimi din modulul central şi o jumătate
din cel plasat la stânga lui (fig. 2/2). În aceste condiţii nu s-au putut reconstitui cu
exactitate decât dimensiunile modulului central, în lungime de 1,40 m şi cu înălţimea
6
M. A. Musicescu, Sculptura pietrelor de mormânt în vremea lui Ştefan cel Mare, în Repertoriul
monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1958, p. 244 şi urm. Deşi
unii cercetători opinează că relieful de marmură, amplasat în portul mănăstirii Vatopedi în anul 1495
şi care îl reprezintă pe Ştefan cel Mare oferind o ediculă Fecioarei Maria, ar fi o lucrare realizată în
Moldova, P. S. Năsturel - invocând prezenţa limbii greceşti pe ediculă precum şi absenţa ei în
Moldova - susţine că placa a fost lucrată în Grecia (vezi Petre S. Năsturel, Le mont Athos et les
roumains. Recherches sur leurs relations du milieu du XIV-e siècle à 1654, în „Orientalia Christiana
Analecta”, 227, 1986, p. 100). Nu trebuie uitat faptul că, încă din secolul al VI-lea, pentru construirea
bazilicii de marmură de la Tropaeum Traiani materialul a fost adus din Grecia de la Proconnes şi
Thasos (vezi C. Nicolescu, Moştenirea artei bizantine în România, Bucureşti, 1971, p. 26) aşa după
cum tot din Grecia au fost procurate plăcile decorative menite să împodobească monumentele creştine
timpurii de la Tomis şi Callatis (vezi I. Barnea, A propos de la sculpture romano-byzantine de Scythie
Mineure, Revista di Archeologia Christiana, 45, 1969, 1-4, p. 28 şi fig. 6/4).
7
Fragmentele de stelă se află în expoziţia Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.
8
Consideraţiile aparţin prof. Alexandru Barnea căruia îi aducem mulţumirile noastre şi cu
acest prilej.
9
Vezi supra, nota 8.
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de 0,80 m. Iniţial, piesa trebuie să fi avut o lungime de circa 2,50 m, lăţimea sa
nedepăşind cu mult 0,80 m.
Prezenţa unor cepuri chiar pe faţa decorată a plăcii dovedeşte faptul că ea a fost
recuperată din cadrul unui monument funerar, prilej cu care au fost săpate „cepuri de
recuperare” menite să permită manipularea unei piese de mari dimensiuni.
Fără îndoială că o serie de cepuri au existat şi pe partea opusă celei decorate a
plăcii, dar ele au dispărut cu ocazia finisării acesteia în vederea utilizării sale ca
pardoseală.
În ansamblul ei piesa nu reprezintă o realizare deosebită din punct de vedere
artistic. Fiecare modul este delimitat de un chenar simplu. Modulul central conţine
monograma sacră (khi-rho) sau hrisma plasată într-un cerc înconjurat de elemente
floral-vegetale ce umplu restul câmpului. Acelaşi tip de ornament este prezent şi pe
celǎlalt modul păstrat, alăturat celui central. Calitatea reliefului este atât de slabă
încât cu greu se poate reconstitui desenul iniţial.
Hrisma este prezentă în arta creştină în mod frecvent până în secolul al VI-lea.
Apariţia sa este legată de episodul victoriei împăratului Constantin cel Mare de la
Pons Milvius din 28 octombrie 312 când, sub semnul crucii, acesta îl învinge pe
rivalul său Maxentius, devenind astfel unic stăpânitor al Occidentului10. Prin
combinarea lui khi = X şi rho = P, semnul îl simbolizează pe Christ, de unde şi
termenul de „nomen sacrum” prin care este desemnat. De obicei este însoţit de
literele A şi ω – simbolizând începutul şi sfârşitul – plasate la dreapta şi la stânga
monogramei11, dar în cazul piesei bistriţene aceste litere sunt absente.
Forma în care apare hrisma la mănăstirea Bistriţa este întâlnită cu precădere
în arta paleocreştină şi decorează în principal sarcofage, unele dintre ele extrem de
izbutite din punct de vedere artistic. Ne gândim în primul rând la un exemplar de
excepţie ca cel al arhiepiscopului Theodor din biserica Sf. Appolinar in Classe din
Ravena, datat larg între secolele VI-VIII12, precum şi cel aflat în Muzeul de
Arheologie din Istanbul, provenind de la Serigüzel şi datat în secolele V-VI. În
acest ultim caz hrisma este susţinută de doi îngeri13. Literatura de specialitate
menţionează, pentru această epocă, numeroase alte sarcofage decorate cu scene
biblice în centrul cărora apare întotdeauna monograma sacră14. Şi în Dobrogea, la
Tomis, întâlnim astfel de exemplare, dar care nu au fost lucrate din marmură iar ca
expresie artistică sunt mai modeste15.
Deşi semnul hrismei este prezent şi pe alte elemente litice din cadrul
arhitecturii creştine a secolelor IV-VI, cum ar fi panourile unui amvon ce ţine de
10

L’Abbe Martigny, Dictionnaire des antiquitées chrétiennes, Paris, 1877, p. 477 şi urm.
P. Murrey and L. Murrey, The Oxford Companion to Christian Art and Architecture,
Oxford, New York, 1996, p. 100.
12
A. J. Hamilton, Byzantine Architecture and Decoration, Londra, 1933, p. 43, pl. XXVI/2.
13
D. Talbot Rice, The beginning of Christian Art, Londra, 1957, p. 49, fig. 5; Histoire
universelle de l’art, t. IV. Le moyen Age, Larousse, Paris, 1989, p. 104, fig. 207.
14
A. Grabar, Le premier art chrétien, Paris, 1966, p. 294 şi urm.; Larousse Encyclopedia of
Byzantine and Medieval Art, sub direcţia lui René Huyghe, New York, 1958, p. 30, fig. 46.
15
Nicolescu, op.cit., p. 28, fig. 20.
11
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biserica paleocreştină Sf. Menas din Tessalonic16, nu credem că piesele de la
Bistriţa provin dintr-un context asemănător. Mai curând, piesele noastre au rezultat
din latura unui sarcofag de proporţii impozante, lucrat în secolele V - VI, atribuirea
fiind susţinută şi de dimensiunile modulului central.
În continuare vom prezenta câteva piese ce ne-au permis reconstituirea a
două motive decorative distincte, care la origini au fost desfăşurate pe panouri cu
suprafeţe apreciabile, asemănătoare unor frize. Diferenţele de ordin tehnic şi
decorativ, ce pot fi lesne remarcate între aceste panouri, exclud posibilitatea ca ele
să provină din unul şi acelaşi ansamblu de arhitectură.
Vom începe prin a menţiona un panou rezultat din juxtapunerea a patru plăci
şi care la origini a fost lucrat dintr-o singură bucată de marmură de cea mai bună
calitate, de un alb aproape transparent, cu lungimea de cel puţin 3,90 m şi o lăţime
ce o depăşea, chiar dacă nu cu mult, pe cea de 0,90 m (fig. 2/3). Decorul este săpat
adânc şi viguros, dând impresia, – prin geometrismul său predominant – că ne
aflăm în faţa unei frize destinate unui templu antic. La partea superioară a plăcii o
bandă continuă, cu lăţimea de 0,11 m, este decorată cu un vrej cu meandre largi,
frunze de viţă-de-vie şi ciorchini de struguri. Un decor asemănător este întâlnit în
secolul al V-lea, în Tunisia, în cuprinsul unui splendid mozaic funerar, denumit
„Ecclesia Mater”, descoperit în Capela Martirilor din Tabarka17. Viţa-de-vie are
evidente conotaţii creştine simbolizând legătura ce trebuie să existe între creştini şi
Iisus Hristos, potrivit textului din Evanghelia dupǎ Ioan: „Eu sunt viţa, voi sunteţi
mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci
despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”18.
Urmărind succesiunea pe verticală a motivului ornamental, constatăm
prezenţa unui al doilea registru, mai îngust, de numai 0,043 m, reprezentat de o
succesiune alternativă de ove şi motive circulare.
În continuare, pe o lăţime de 0,63 m, motivul principal este realizat în tehnica
demi-reliefului,. Acesta este reprezentat de un meandru redat în varianta sa
„clasică” prin benzi de linii drepte ce urmează un traseu sinuos – frânt în unghiuri
drepte – şi se întrepătrund. Motivul cunoaşte o largă răspândire în timp şi spaţiu
fiind realizat în stuc pe pereţii palatului part de la Kuh-i-Khwaja din secolul I, în
piatră în arta coptă a secolului al IV-lea19, dar şi în mozaic sub formǎ de benzi
despărţitoare ale scenelor ce împodobesc biserica Chora din Constantinopol, lăcaş
restaurat în secolul al XIV-lea, în vremea lui Andronic Paleologul, sub directa
supraveghere a consilierului său, cărturarul Theodor Methorchites. Pe bună
dreptate, aceste mozaicuri au fost considerate cântecul de lebădă al artei bizantine
şi, în acelaşi timp, cea mai minunată expresie a renaşterii paleologe20.
16

F. Hazan, Dictionnaire universel de l’art et des artistes 1, Paris, 1967, p. 216.
Aïcha Ben Abed Ben Kader, Mosaïques du Musée de Bardo, Tunis, 1998, p. 18 şi 23.
18
Ioan 15:5.
19
Larousse Encyclopedia..., p. 49, fig. 91, 92 şi p. 67-68, fig. 123.
20
P. Atkins Underwood a consacrat acestui monument opera vieţii sale (The Kariye Djami,
New York, 1966), lucrare monumentală în trei volume apărută cu doi ani înainte de dispariţia sa.
17
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Alte două dale au permis reconstituirea pe cale grafică a unui panou
decorativ, în lungime de cel puţin 1,60 m şi cu lăţimea de 1,00 m (fig. 3/1a şi 3/1b),
ce a fost lucrat dintr-o marmură de foarte bună calitate. Un chenar lat, bine
evidenţiat, încadrează motivul decorativ principal, realizat din muluri late şi
reprezentat prin cel puţin trei romburi dispuse în anfiladă. Vârfurile romburilor sunt
marcate de cercuri, iar interiorul lor este decorat cu patru flori de crin legate între
ele şi dispuse în cele patru unghiuri. În sfârşit, decorul este întregit printr-un al
doilea rând de muluri ce subliniază perimetrul fiecărui romb.
La o analiză chiar şi sumară a panourilor de mai mari dimensiuni, în raport cu
cele ce urmeazǎ a fi prezentate, nu putem să nu remarcăm faptul că decorul lor
puţin dens, „aerisit”, este diferit de cel întâlnit pe reliefurile sârbeşti, armeneşti sau
caucaziene, evident marcate de acel „horror vacui”21. Este explicabilă această
constatare, întrucât cele două panouri decorative prezentate de noi până acum
aparţin unui curent diferit, specific artei decorative bizantine în piatră, ce urmăreşte
punerea în valoare, cu sobrietate, a unor elemente ornamentate şi nu acoperirea cu
orice preţ suprafeţelor disponibile.
Floarea de crin – tratată într-un mod original – ca şi vrejul, frunza de viţă-de-vie
şi ciorchinii constituie motive decorative frecvente în arta bizantină a secolelor
VI-XII. Astfel, într-o formă simplă, dar elegantă, floarea de crin în asociere cu
romburile se regăsesc pe panourile de marmură ce decorează biserica Sf. Sofia din
Constantinopol22. Acelaşi motiv al florii de crin, asemănător prin execuţia şi
modul de desfăşurare al ornamentului, cu cel ce decorează biserica Sf. Sofia,
este prezent pe un panou decorativ din marmură, provenind de la un monument
creştin bizantin timpuriu descoperit la Callatis23. Pe bună dreptate, s-a considerat că
în acest caz marmura a fost importată din lumea grecească. În sfârşit, aceleaşi
elemente decorative le vom întâlni în secolul al X-lea pe diverse piese de pietrărie
ca de pildă, pe un panou sau pe un epistil aparţinând unui templon din mediul
athonit al mănăstirii Vatopedi (fig. 7/1-2)24.
Cât priveşte rosturile iniţiale ale acestor panouri ornamentate prin bandă
orizontală continuă, credem că ele puteau să decoreze galeriile, balcoanele,
pridvoarele deschise, scările, tribunele sau terasele unor construcţii bizantine, civile
sau religioase, din secolele VI–XII. În spaţiul românesc, asemenea elemente
decorative se întâlnesc mult mai târziu, abia în secolele XVI–XVII, ca de exemplu
la biserica fostei mănăstiri Golia din Iaşi, la pridvorul bisericii din Bălineşti sau la
scara ce deserveşte cafasul Bisericii Domneşti de la Târgovişte.
21

G. Millet, L’ancien art serbe. Les églises, Paris, 1919; G. Balş, Influences arméniennnes et
géorgiennes sur l’architecture roumaine, Comission des Monuments Historiques de Roumanie, 1931,
p. 10-11; J. Strygowski, L’ancien art chrétien de Syrie, Paris, 1936.
22
C. Mango, Architecture byzantine, Paris, Milan, 1993, pl. IV; Histoire universelle de l’art,
p. 48-49.
23
Barnea, op.cit., p. 28 şi fig. 6.
24
Treasures of Mount Athos, Exibition2, Thessaloniki, 1997, p. 270, fig. 6/2 şi p. 272, fig. 6/4.
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Următoarele piese la care ne vom referi sunt reprezentate de fragmente de
panouri ale căror dimensiuni iniţiale şi decoraţie au putut fi, în unele cazuri,
reconstituite prin juxtapunere şi pe cale grafică. De formă pătrată sau cvasi-pătrată
şi, într-un singur caz, dreptunghiulară, ele prezintă – cu o singură excepţie – ca
element decorativ principal rombul înscris într-un chenar, ambele realizate prin
fascicule de câte două, trei, patru sau şapte muluri – de secţiune convexă sau
concavă. Prin împletire, acestea se transformă în noduri şi bucle ce vin să
contribuie la conturarea motivului decorativ principal. În interiorul şi la exteriorul
elementului decorativ principal sunt dispuse celelalte ornamente, reprezentate de
cruci, cercuri, rozete, semirozete, frunze şi flori stilizate, toate aparţinând
repertoriului decorativ al artei bizantine a secolelor X-XII25. Totuşi, elementele
secundare ale decorului sunt puţin variate.
Un prim panou, din seria acelora de formă pătrată sau cvasi-pătrată, a fost
lucrat dintr-o marmură de bună calitate. Deşi aflat în stare fragmentară (fig. 3/2a),
prin reconstituire grafică s-a putut constata că, la origini, el era de formă pătrată, cu
latura de 1,00 m. Un chenar lat de 0,175 m delimitează câmpul decorat al panoului,
reprezentat de un pătrat cu latura de 0,65 m. Elementul central al decorului – un
octogon neregulat, cu laturile arcuite spre interior – este realizat, ca şi celelalte
elemente decorative, din muluri bine profilate şi executate de o mână sigură.
Suprafaţa octogonului este mobilată de un cerc flancat de două cruci cu capete
lăţite. La rândul lor, suprafeţele libere dintre chenar şi octogon au fost deocrate cu
muluri arcuite şi cu două flori de crin stilizate, dispuse la partea superioară şi
inferioară a câmpului decorat (fig. 3/2b).
Un alt panou a putut fi reconstituit parţial prin juxtapunerea a două fragmente
de dale (fig. 4/1a) şi în totalitate pe cale grafică (fig. 4/1b). Forma sa iniţială era cea
a unui pătrat cu latura de 1,10 m, cu un chenar simplu ce delimita suprafaţa
decorată, reprezentată tot de un pătrat cu latura de 0,88 m. Atât laturile pătratului,
cât şi cele ale rombului înscris în suprafaţa sa sunt realizate din fascicule de şapte
şi, respectiv, trei muluri, ce se înlănţuie formând patru bucle. În centrul rombului
este plasată o rozetă, iar în cele patru unghiuri ale sale apare reprezentată câte o
floare de crin. În fiecare colţ rămas liber este înscris câte un cerc – realizat din două
muluri – tangent la cele două laturi ale pătratului, cât şi la cea a rombului. La
rândul său, suprafaţa fiecărui cerc este decorată cu câte o rozetă.
Un decor cvasi-similar cu cel abia prezentat se regăseşte pe un fragment de
panou ce nu a mai fost reconstituit pe cale grafică, deşi acest lucru ar fi fost posibil.
Observăm că în acest caz desenul este chiar mai elaborat, un fascicul de patru
25

Tratarea elementelor vegetale, în cazul în care ele intervin în decoraţia plăcilor de la
mănăstirea Bistriţa, ilustrează în chipul cel mai limpede cu putinţă modul diferit de tratare a decorului
vegetal în arta bizantină în raport cu cea a antichităţii. Stilul naturist, ce caracterizează antichitatea,
este transformat într-unul abstract astfel încât „ramurile, florile ce erau vii în antichitate sunt
dezmembrate, descompuse pentru a se plia ritmului condensat al ansamblului. Nicio imagine a
realităţii materiale nu vine să tulbure aceste operǎ abstractǎ…” (vezi la A. Grabar, La décoration
byzantine, Paris, Bruxelles, 1928, p. 12).
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muluri cu traseu continuu contribuind la realizarea şi înălţuirea prin bucle a
elementelor decorative reprezentate de chenar, romb şi cercul central. Interiorul
cercului central este decorat cu o floare cu petale bine profilate, iar unghiurile
rombului sunt ocupate, şi de această dată, de câte o floare de crin. În sfârşit, din
cele patru colţuri ale chenarului nu lipsesc cercurile cu rozete, tangente şi acum la
laturile chenarului şi ale rombului (fig. 6/2). Atât compoziţia decorului, cât şi
execuţia sa ni se par a fi deosebit de izbutite.
Analogiile ce se pot stabili, între decoraţia existentă pe ultimele două panouri
prezentate şi cea aflată pe piese cu rosturi similare, descoperite pe teritoriul
Imperiului bizantin, sunt destul de numeroase şi vom aminti doar câteva. Ne
gândim în primul rând la un panou, datat în secolele X-XII, de la Marea Lavră de la
Muntele Athos26 (fig. 7/3), apoi la cele două din a doua jumătate a secolului al X-lea,
păstrate in situ în cuprinsul templonului bisericii Protaton, de la Karyes (Muntele
Athos)27 (fig. 8/2-3), la care se adaugă două module decorative de pe epistylul
templonului de la mănăstirea Vatopedy28 (fig. 7/2), din acelaşi mediu athonit, ca şi
cele câteva panouri expuse în Muzeul de Arheologie din Istanbul şi provenite din
vechi situri ale Constantinopolului, azi cartiere ale Istanbulului precum: Kücükyali
(secolele X-XI), Cagaloğlu (secolele XI-XII) sau Yenikapi (secolele XII)29.
Cea de-a patra piesă din categoria panourilor a fost concepută iniţial din două
module decorative diferite, delimitate fiecare de câte un chenar. Dacă din cel dintâi
modul s-a păstrat o bună parte, suficientă pentru a ne permite reconstituirea sa pe
cale grafică (fig. 4/2b), din cel de-al doilea nu s-a conservat decât un colţ decorat
cu o rozetă (fig. 4/1b) care, deşi nu ne-a îngăduit reconstituirea decorului său, ne
permite să apreciem că acesta era diferit faţă de cel dintâi. Dacă modulul
reconstituit are forma unui pătrat cu latura de 1,00 m, suprafaţa sa decorată este
mai redusă, fiind reprezentată de aceeaşi figură geometrică, dar cu latura de numai
0,87 m. Rezultă că suprafaţa decorată era înconjurată de un chenar simplu cu
lăţimea de 0,065 m.
Elementele principale ale decoraţiei, reprezentate de un pătrat în care este
înscris un romb şi în care, la rândul său, este înscris un cerc, sunt realizate dintr-un
fascicul de două muluri cu traseu continuu ce se întretaie şi se înlănţuie formând
patru bucle în vârfurile rombului şi opt bucle pe circumferinţa cercului central.
Suprafaţa cercului central este decorată cu o rozetă, iar fiecare colţ al pătratului cu
câte o semirozetă. În ansamblul său, relieful este bine profilat, iar întreaga compoziţie a
decorului deosebit de izbutită, caracteristici ce mărturisesc despre realizarea sa întrun atelier important ce beneficia de artişti-pietrari iscusiţi.
26

A. Deroko, Athos, the holly Mountain, Belgrad, f.a., fig. 17. Marea Lavră este cea mai veche
mănăstire construită la Muntele Athos. Fundată în anul 963 de către călugărul Athanasie din
Trapezunt, acesteia i se vor adăuga, în timp, încă 15 capele. Cea mai mare biserică a fost ridicată în
anul 1004 şi este pictată în 1535 de Theofan din Creta.
27
Treasures of Mount Athos..., p. 269.
28
Ibidem, p. 270, fig. 6.2.
29
Istanbul, Muzeul de Arheologie, nr.inv. 6 241 T, 4 388 T şi 3 978 T.
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Un motiv aproape identic se află reprezentat pe un panou decorativ din secolul
al XII-lea (fig. 7/4), aflat, de asemenea, în Muzeul de Arheologie din Istanbul30.
În sfârşit, un ultim panou din categoria celor cu decor central romboidal a
putut fi reconstituit pe cale grafică din două fragmente de dale (fig. 5/1a). Spre
deosebire de celelalte, ce prezintă o formă pătrată, suprafaţa decorată a acestui
panou este dreptunghiularǎ având lungimea de 1,26 m şi lăţimea de 0,85 m. Ţinând
cont de faptul că suprafaţa decorată a fiecărui panou este înconjurată de fiecare dată
de un chenar simplu, necesar fixării sale în economia ansamblului, apreciem că
dimensiunile totale ale panoului au fost de 1,50 x 1,10 m. Şi în acest caz elementele
principale ale decorului sunt realizate prin muluri. Un fascicul de trei muluri
contribuie la realizarea laturilor rombului, ce sunt înlănţuite, prin bucle, atât cu
laturile dreptunghiului în care este înscris cât şi cu cercurile dispuse în cele patru
colţuri ale acestuia din urmă. La rândul său, printr-un fascicul din două muluri, este
redat elementul central al compoziţiei, reprezentat de un cerc înscris în romb şi
tangent la laturile sale.
Apoi întreaga suprafaţă a cercului este acoperită de opt cercuri mai mici ce se
petrec unele prin altele şi se înlănţuie prin bucle atât între ele, cât şi cu
circumferinţa cercului în care sunt înscrise. În centrul compoziţiei este redată o
mică roză a vânturilor. Decoraţia interioară a rombului este completată de două
fascicule de câte trei muluri ce pleacă din cerc şi se termină prin câte o buclă. În
sfârşit, cercurile din colţurile dreptunghiului sunt decorate cu câte o floare cu şase
petale, iar din fiecare cerc porneşte câte un fascicul de două muluri ce se termină
printr-o buclă tangentă cu latura rombului (fig. 5/1b).
Remarcăm, în acest caz, calitatea şi bogăţia decorului – în care cercurile
înlănţuite şi buclele reprezintă elemente esenţiale ale compoziţiei – care, practic,
umple întreaga suprafaţă a panoului printr-un relief puţin accentuat, caracteristici
ce ne trimit cu gândul la lumea orientală de factură islamică 31. Un decor similar,
datat în secolele X-XII, poate fi întâlnit pe unul din numeroasele panouri ce
decorează faţadele micii Catedrale Metropolitane din Atena 32, ca şi pe o placă
ornamentală din Betania secolelor XII-XIII33 sau în secolele XIII-XIV la Mistra34.
Mai mult ca sigur că din categoria ultimelor cinci panouri prezentate face
parte şi un fragment ce mai păstrează din decoraţie un chenar dublu şi un fascicul
de patru muluri ce se înlănţuie formând o buclă (fig. 6/1). Lăţimea fasciculului de
muluri şi dimensiunea buclei ne permit să apreciem că fragmentul provine dintr-un
panou cu o decoraţie similară cu cea a pieselor noastre de la fig. 4/1 şi 6/2 sau cu
cea de pe una din piesele aflate în Muzeul de Arheologie din Istanbul (fig. 7/4)35.
30

Talbot Rice, Art byzantin, Paris, Bruxelles, 1959, fig. 156.
Balş, op.cit., p. 10, nota 2.
32
Hamilton, op.cit., pl. XLI.
33
Balş, op.cit., fig. 43.
34
H. C. Evans, Byzantium. Faith and Power, 1261-1557, Metropolitan Museum, New York,
2004, cat. nr. 38.
35
Talbot Rice, loc.cit.
31
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Deşi pentru decorul ultimelor cinci panouri prezentate se găsesc evidente
analogii în lumea bizantină a secolelor X-XII, nu trebuie să scăpăm din vedere
faptul că unul dintre elementele principale ale decoraţiei – rombul – este un motiv
prezent în arta bizantină încă din secolul al VI-lea. Numai că în această perioadă, în
cuprinsul compoziţiei, rombul nu apare asociat cu nici un alt element decorativ la
exteriorul său, aşa după cum se poate constata în cazul panourilor de la biserica
Sf. Sofia din Constantinopol sau în cel al piesei descoperită, la Callatis, dar
provenită din Bizanţ36.
Din aceeaşi categorie de panouri pătrate sau cvasipătrate face parte şi o placă
ale cărei dimensiuni iniţiale, de 1,05 x 0,98 m, şi decor au putut fi reconstituite pe
cale grafică. Ceea ce o deosebeşte de celelalte şase precedente este decorul şi
tehnica în care el a fost realizat. De această dată, decorul este obţinut prin incizie şi
este reprezentat de o succesiune de patru chenare ce încadrează o stea cu opt colţuri
rezultată din înlănţuirea a două pătrate. Centrul este ocupat de o rozetă cu razele
inegale (fig. 5/2a şi 2b). În mod evident întreaga compoziţie este mai simplă şi mai
puţin izbutită în raport cu ceea ce întâlnim pe celelalte piese prezentate. Dar şi acest
decor cunoaşte o largă răspândire, fiind întâlnit din secolul al VIII-lea în lumea
islamică arabă37, persană38, selgiucidă39, în cea bizantină a Athosului în secolele
X-XII40, în cea a Siciliei din secolul al XII-lea la catedrala din Monreale, de lângă
Palermo41 şi chiar pe pământurile engleze, unde în secolele XII-XIII decorează
unele dintre vitraliile catedralei din Nottingham42. Dar fără îndoială că simplitatea
compoziţională a acestui decor nu reprezintă singurul motiv al largii sale răspândiri
în timp şi spaţiu.
Vom zăbovi încă asupra ultimelor şapte piese reprezentate de panourile de
formă pătrată, cvasi-pătrată sau dreptunghiulară (fig. 3/2a-b, 4/1a-b, 4/2a-b, 5/1a-b,
5/2a-b şi 6/1-2), decorate cu romburi, pătrate, dreptunghiuri, cercuri, bucle, rozete şi
flori de crin, în încercarea de a descifra rosturile lor în cadrul ansamblurilor de
arhitectură pentru care au fost realizate. În acest scop ni se pare necesar a evoca,
chiar şi pe scurt, contextual arhitectural, locurile şi epoca în care piese similare cu
cele descoperite la mănăstirea Bistriţa pot fi întâlnite. Astfel, am putut constata că, de
fiecare dată, acest gen de panouri au decorat suprafeţe precis delimitate aparţinând cu
predilecţie unor lăcaşuri de cult bizantine ridicate în secolele X-XII. Lucrate din
marmură albă, aceste panouri dădeau strălucire faţadelor din cărămidă şi piatră ale
36

Vezi supra notele 22 şi 23.
S. Eliseev, Arts musulmans, Paris, 1939, p. 57, fig. 46; J. D. Hoag, Islamic Architecture,
Londra, 2004, p. 49, fig. 82, p. 59, fig. 100 şi p. 101-102, fig. 180.
38
Larousse Encyclopedia..., p. 92, fig. 167.
39
Histoire universelle de l’art, p. 222, fig. 452 şi 453; H. Stierlin, Turkie. Des Seldjoukides
aux Ottomans, Köln, London, 2002, p. 45.
40
O. Jones, Grammaire de l’ornement2, London, Paris, 1995, pl. LXIV; A. Deroko, op.cit.,
p. 38-39 şi fig. 40.
41
Jones, op.cit., loc.cit.
42
Ibidem.
37
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bisericilor, prin jocuri delicate de lumini şi umbre. Alteori împodobeau amvoanele,
baptisteriile, parapetele sau temploanele din interiorul aceloraşi monumente.
Astfel, biserica micii Catedrale a Mitropoliei din Atena, ridicată în secolul al Xlea, are faţadele decorate cu un adevărat brâu realizat din 90 de panouri lucrate din
marmură albă de Pentelic. Repertoriul decorativ este alcătuit din elemente zoomorfe
(dragoni, semne zodiacale etc.), însemne creştine sau simple motive geometrice43.
La rândul său, biserica Sf. Luca din Stiris (Focida), în nordul golfului Corint,
construită în secolul al XI-lea, este apreciată în secolul al XVII-lea de către
călătorul englez Wheler ca fiind cea mai minunată biserică pe care a văzut-o în
Grecia. Panourile din marmură decorate cu romburi, cercuri sau elemente vegetalflorale împodobesc atât interiorul cât şi exteriorul acestui monument unic44.
Aceleaşi panouri le întâlnim decorând pereţii bisericii mănăstirii Xeropotam
de la Athos, ridicată în secolul al X-lea45, parapetul ferestrelor deja-menţionatei
biserici Sf. Luca din Stiris46, biserica Sf. Teodor, ridicată în secolele X-XII la
Constantinopol (azi Kilisse Cami – Istambul)47 sau biserica mănăstirii Hilandar,
ridicată în secolul al XII-lea la Muntele Athos48. Baptisteriul de la Marea Lavră din
acelaşi complex monastic de la Athos este şi el decorat în secolul al X-lea cu
reliefuri similare49. Tot astfel de panouri înfrumuseţează amvonul bisericii Sf. Sofia
din Ohrida50. La toate acestea vine să se adauge biserica San Marco din Veneţia,
construită în secolul al X-lea şi refăcută în cea de-a doua jumătate a celui de al XI-lea,
împodobită, la rândul ei, cu aceleaşi tipuri de panouri51 ce mărturisesc – în chipul
cel mai limpede cu putinţă – despre influenţa artei bizantine în Italia.
În sfârşit, panouri de felul celor amintite au fost utilizate şi în realizarea
templonului, acel parapet înalt de cca. 1,00 m care, până în jurul anului 1400, va
separa altarul de naos. În biserica occidentală templonul poate fi asimilat cu
cancelul, element de mică înălţime – lucrat din lemn, metal sau marmură sub forma
unor panouri sau pilaştri – ce separă sanctuarul rezervat clerului de restul navei52.
Splendide exemplare de cancelli ni s-au păstrat din Italia secolele IV–V în
interiorul bisericii Santa Sabina din Roma, a baptisterului din Aquileia sau în
biserica Santa Maria delle Grazie, reconstituită în secolul al VI-lea cu piese
provenind din secolul anterior53.
43
44

Hamilton, op.cit., loc.cit.
Ibidem, p. 108; D. Watkin, Histoire de l’architecture occidentale, Cologne, 2001, p. 60 şi

fig. 81.

45

Treasures of Mount Athos..., p. 273.
A. Guillon, La civilisation byzantine, Paris, 1974, p. 264 şi fig. 109.
47
Talbot Rice, op.cit., p. 321 şi fig. 180.
48
Millet, L’école grecque dans l’architecture byzantine, Paris, 1916, p. 208 şi fig. 115.
49
Hamilton, op.cit., p. 115.
50
Millet, L’ancien art serbe…, fig. 156.
51
Larousse Encyclopedia of Byzantine..., p. 152 şi fig. 298; Hamilton, op.cit., p. 146.
52
Dicţionar enciclopedic I, Bucureşti, 1993, p. 310. Termenul poate fi aplicat şi îngrăditurii ce
delimitează un mormânt (vezi P. and L. Murray, op.cit., p. 87).
53
Anna Bovero, Immagini dell’Arte italiana attraverso i secoli, Torino, 1964, p. 50, 71,
113 şi fig. 45, 74, 126.
46
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Cele mai vechi piese provenind dintr-un templon ni se păstrează în Muzeul
de Artă bizantină din Atena, acolo unde a fost reconstituită o biserică paleocreştină
din elemente provenind de la mai multe biserici din Grecia secolele V–VI. În acest
caz panourile templonului au fost lucrate din marmură prin traforare54.
Dar, cel mai vechi templon păstrat in situ se află la Muntele Athos, la biserica
Protaton, ridicată în 96555. Aici, spaţiul rezervat porţilor împărăteşti este flancat de
două coloane, la dreapta şi la stânga cărora se află câte un parapet de marmurǎ,
fiecare alcătuit din două module (fig. 8/1-3). Acestea sunt decorate cu entrelacsuri, noduri, bucle, rozete şi cercuri, toate subordonate elementului central decorativ
– rombul – aflat şi pe unele din piesele descoperite la mănăstirea Bistriţa (fig. 4/1b,
2b). Spaţiile dintre coloane erau închise cu văluri brodate, ca nişte draperii,
împodobite cu scene din Evanghelii.
În acelaşi mediu athonit pot fi regăsite temploane de marmură la Catoliconul
din Iviron, la capela Sf. Nicolae de la Vatopedi, ca şi la mănăstirile Hilandar,
Xeropotam şi Dochiaru56.
La toate acestea nu putem să nu adăugăm una dintre cele mai frumoase
biserici rupestre ale Capadociei, cea din secolul al X-lea de la Göreme, al cărui
templon, săpat în peretele de calcar, este decorat cu cruci57.
Dar moda temploanelor va fi total părăsită spre sfârşitul secolului al XIV-lea şi
la începutul celui următor, sub influenţa ortodoxiei ruseşti. Micul parapet din
marmură este înlocuit cu un perete – mai degrabă un eşafodaj – lucrat din lemn
scump, sculptat cu măiestrie şi deseori aurit, ce va delimita absida altarului de naos.
Fiind în mod invariabil acoperit cu icoane, ordonate după un canon foarte precis, va
primi numele de iconostas. Dacă în biserica greacă acest nou element de arhitectură
va conţine trei rânduri de icoane, în cea rusă – unde lăcaşurile sunt mult mai elansate
ajungând „până la cer” – va ajunge să posede până la şapte rânduri de icoane58.
În acest context de „modernitate” vechile temploane vor fi de cele mai multe
ori demontate şi refolosite în cuprinsul altor construcţii sau, arareori, conservate în
spatele noului iconostas înalt, strălucitor şi împodobit cu icoane.
În final, ne mai rămân de prezentat trei tipuri de panouri decorative din care
s-a păstrat câte un exemplar.
Cel dintâi măsoară 0,71 x 0,31 m şi provine dintr-o placă ce la origini avea
dimensiuni mai mari. Marmura este de calitate mediocră, iar decorul este
reprezentat de o reţea de benzi late prin intersectarea cărora se obţine o succesiune
de romburi (fig. 6/3). Motivul este cunoscut în arta bizantină, între altele decorând
parapetul lojei împăratului Teodosius de pe relieful aflat pe obeliscul ridicat în anii
390–393 în hipodromul de la Constantinopol59. De asemenea este prezent într-un
54

Hazan, op.cit., p. 216.
Treasures of Mount Athos..., p. 264-269.
56
Ibidem.
57
Guillon, op.cit., p. 369 şi fig. 160.
58
P. and L. Murray, op.cit., p. 237.
59
Histoire universelle de l’art, p. 36-37 şi fig. 73.
55
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triptic aurit din secolele X–XII, pe spătarul tronului unde este aşezată Maica
Domnului cu Pruncul60 ca şi într-un manuscris din anii 1078–1081 unde constituie
motivul principal de pe veşmântul purtat de Nikephoros Botaniates61.
O altă piesă, a cărei lăţime de 0,26 m este cea originală, se mai păstrează pe o
lungime de 0,86 m. Lucrată dintr-o marmură de foarte bună calitate, ea reprezintă –
din punctul de vedere al execuţiei tehnice cât şi al decoraţiei – cea mai izbutită
realizare de pe plăcile decorative descoperite la mǎnăstirea Bistriţa. Motivul
repetitiv – un arabesc – este de ordin vegetal şi redă, prin intermediul unui fascicul
de trei muluri fine, imaginea stilizată a unor vrejuri ce se intersectează şi din care
pornesc cârcei, foi sau frunze reprezentate sau conturate cu ajutorul unei singure
muluri (fig. 6/4).
Într-o primă fază a existeţei sale această placă pare să fi decorat uşorii unei
intrări, ancadramentul unei ferestre sau, foarte bine, putea constitui o friză, având în
vedere lăţimea sa de numai 0,26 m, cât şi caracterul repetitiv al motivului decorativ.
Decorul fiind caracteristic artei arabe, nu ne va surprinde faptul că una dintre cele
mai apropiate analogii o vom întâlni pe o placă ce decorează moscheia Tooloon,
ridicată în anul 876 la Cairo62. Recent am putut vedea în Muzeulde artă Islamică din
Istanbul două porţi, cu decor similar, atribuite artei selgiucide (sec. XII).
Ultima piesă, ce pare să provină tot dintr-o friză îngustă, cu lăţimea de 0,25 m, se
păstrează pe o lungime de numai 0,40 m. Lucrată dintr-o marmură de calitate
mediocră în tehnica reliefului plat, placa este decorată cu motive floral-vegetale
reprezentate de frunze stilizate dispuse simetric faţă de o axă ce redă în mod
repetitiv motivul lalelei (fig. 6/5). Laleaua este unul din elementele florale frecvent
întâlnite în arta decorativă islamică63, dar ea nu lipseşte nici din cea bizantină.Însǎ,
în timp ce în arta bizantină elementele florale, între care şi laleaua, se nasc din
motivul principal şi contribuie la umplerea suprafeţei menite a fi decorată, în arta
islamică, atunci când ea apare, floarea reprezintă elementul de bază al
ornamentului, din secolul al IX-lea până în cel de al XIII-lea64.
***
O dată prezentate piesele decorative folosite ca paviment în cuprinsul
bisericii mǎnăstirii Bistriţa, se impune o scurtă recapitulare ce are în vedere
caracteristicile lor tehnice şi artistice, aria de răspândire a motivelor decorative
întâlnite, precum şi încadrarea lor cronologică.
A fost deja menţionat materialul – marmura – din care au fost lucrate de fiecare
dată piesele aflate în discuţie. Totodată, s-a reamintit faptul că acest material este
inexistent în Moldova şi apare doar sporadic în arta decorativă medievală de la răsărit
60

Guillon, op. cit., p. 590 şi fig. 197.
Ibidem, p. 112 şi fig. 28.
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Jones, op.cit., pl. XXXI, 1, nr. 36.
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Ibidem, nr. 38.
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Ibidem, p. 58, pl. XXXII; Ader Picard Tojan, Art islamique, Paris, f.a., p. 92-93.
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de Carpaţi. Cât priveşte tehnicile folosite în realizarea motivelor decorative se constată
prezenţa basoreliefului, a reliefului plat precum şi a demireliefului.
În majoritatea cazurilor decorul este reprezentat de romburi, pătrate,
dreptunghiuri şi cercuri înlănţuite prin bucle şi organizate după principiul simetriei
prin repetiţie şi progresie. Într-un singur caz ne apare motivul meandrului compus
din benzi ce se îndoiesc în unghiuri drepte. Nu lipsesc, însă, nici motivele floralvegetale de felul vrejului, a frunzelor de viţă, a ciorchinilor de struguri sau a lalelei.
Dar fără îndoială că cea mai frumoasă piesă este cea decorată cu un arabesc.
Sub raport stilistic, dacă unele piese se remarcă prin calităţile excepţionale ale
desenului şi execuţiei, ce mărturisesc despre o foarte bună cunoaştere a meşteşugului
de către pietrarii-artişti, altele, mai puţine ca număr, denotă a anumită stângăcie,
dovada faptului că au fost lucrate în ateliere modeste. Pe de altă parte, diferenţele
notabile existente între piese – atât din punct de vedere tehnic, dar şi decorativ sau al
viziunii de ansamblu – exclud posibilitatea ca ele să provină din acelaşi atelier ca
urmare a unei singure comenzi destinate unui program unic de arhitectură.
În plus analogiile care, după cum am văzut, s-au putut stabili între piesele
noastre şi cele descoperite în alte locuri, probează şi ele – fără putinţă de tăgadă –
că reliefurile descoperite la mǎnăstirea Bistriţa au fost realizate într-un lung interval
de timp, în diverse ateliere şi au fost destinate unor construcţii şi ansambluri
diferite. Din secolele II–III de când provin fragmentele stelei cu inscripţie în limba
greacă, continuând cu sec. V–VI, în care au fost realizate placa de sarcofag ca şi
cele două plăci aparţinând unor frize de mari dimensiuni, şi până în secolele X–XII
cărora le aparţin panourile decorative, piesele descoperite la mǎnăstirea Bistriţa
acoperă mai bine de un mileniu de istorie. Cum putem explica extraordinarul lor
parcurs, când şi în ce condiţii aceste piese au ajuns să se asocieze în cuprinsul
pavajului din interiorul bisericii mǎnăstirii Bistriţa şi care este semnificaţia lor
istorică? Sunt tot atâtea întrebări ce aşteaptă raspunsuri.
***
Cu mai bine de 20 de ani în urmă regretatul profesor Vasile Drăguţ, prin
bunăvoinţa noastră, lua cunoştinţă de existenţa basoreliefurilor descoperite de noi
la mǎnăstirea Bistriţa şi publica în grabă o notă sumară asupra lor în care, fără să
efectueze o analiză a fiecărei piese în parte, aborda problema temploanelor şi a
posibilei lor existenţe în spaţiul românesc de la răsărit de Carpaţi65. În mod
surprinzător apariţia acestor piese era considerată „o norocoasă descoperire, mai
mult întâmplătoare”66, deşi domnia sa avusese privilegiul să cunoască cel mai bine
activitatea de cercetare arheologică desfăşurată de către noi în cuprinsul
ansamblului de la Bistriţa, pe parcursul a 10 ani.
65
V. Drăguţ, Un ansamblu de sculptură decorativă din epoca lui Alexandru cel Bun, în ARTA, 33,
1986, 7, p. 22.
66
Ibidem.
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De la bun început, profesorul Vasile Drǎguţ constata că ne aflăm în faţa unor
„piese de sculptură decorativă de expresie bizantină” ce fac parte dintr-o „numeroasă
familie, opere comparabile aflându-se în întregul spaţiu sud-dunărean şi levantin, până
în Caucaz” din secolul al X-lea până în cel de al XIV-lea67. Apoi, invocând legăturile
Moldovei cu Bizanţul, la începuturile secolului al XV-lea, ca şi influenţele artistice pe
care acesta le va fi exercitat la răsărit de Carpaţi, autorul găseşte în reliefurile bistriţene
dovada prezenţei, în lăcaşul ctitorit de Alexandru cel Bun, a unui templon, de genul
celor prezente în Bizanţ până la sfârşitul secolului al XIV-lea, menit să separe altarul de
naos prin parapetele sale decorative. Remarcând însă faptul că „pietrele de la BistriţaNeamţ depăşesc cantitativ necesarul pentru construirea unui templon monumental”,
profesorul Vasile Drăguţ încearcă să găsească o explicaţie acestui surplus de material
litic şi să o pună pe seama existenţei unui sintron – acea banchetă semicirculară ce
urmăreşte la interior absida altarului – prevăzut în centru cu un jilţ având valoare de
catedră arhierească68.
În tot răstimpul scurs de la apariţia notei profesorului Vasile Drǎguţ şi până în
prezent am cunoscut un sentiment de neîmplinire, convinşi fiind de
responsabilitatea ce ne revine în valorificarea corectă şi pe deplin a importantelor
mărturii de artă decorativă descoperite la mǎnăstirea Bistriţa. Aceasta cu atât mai
mult cu cât concluziile din nota amintită, cu privire la condiţiile în care piesele
decorative amintite apar la mănăstirea Bistriţa, cât şi cele privind rolul pe care îl
vor fi îndeplinit în cuprinsul ctitoriei lui Alexandru cel Bun, nu au reuşit să
elucideze istoria acestor piese cu valoare de unicat în istoria artei româneşti, ci, mai
degrabă, au produs confuzii. Atragem atenţia că în nota amintită autorul procedează
selectiv omiţând mai multe piese importante, între care inscripţia în limba greacă,
panoul paleocreştin decorat cu hrisma, precum şi alte plăci decorative de diferite
dimensiuni şi variat decorate – care depăşeau cu mult nevoile unui templon şi ale unui
sintron împreună şi care oricum – nu puteau constitui „un ansamblu de sculptură
decorativă”69, aşa după cum este el prezentat încă din titlu. La rândul său, termenul „de
expresie bizantină”, pe care profesorul Vasile Drăguţ îl foloseşte pentru a caracteriza
decorul plăcilor, este ambiguu, lăsând loc nedumeririlor. Sunt ele, oare, realizate în
Moldova, după modele aduse din Imperiul Bizantin, de către meşteri locali sau
străini ce lucrau la începutul secolului al XV-lea potrivit modei secolelor V-VI sau
X-XII din Bizanţ sau chiar a aceleia din teritoriile arabe sau de influenţă islamică?
Sau au fost aduse de pe alte tărâmuri, în special din cele ale Imperiului Bizantin, ca
multe alte opere de artă şi de cultură ce vor pătrunde în Moldova la sfârşitul secolul
al XIV-lea şi în prima jumătate a celui următor?
Cât priveşte încadrarea cronologică, între secolele X–XIV a reliefurilor luate
în discuţie în nota pomenita ea este mult prea largă. Analogiile ce se pot face cu
piese similare şi pe care le-am menţionat deja în prima parte a studiului nostru
67
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permit o restrângere a încadrǎrii cronologice între secolele X–XII. Ele provin din
ateliere ale Imperiului Bizantin, iar câteva piese chiar din zone de expresie sau
influenţă islamică. Între secolele XII–XIV arta Imperiului Bizantin – slăbit de
loviturile cruciaţilor, apoi de cele ale bulgarilor şi sârbilor – intră într-un con de
umbră din care doar Renaşterea paleologă, din secolul al XIV-lea, o va face să mai
strălucească pentru ultima dată.
Pe de altă parte, a căuta influenţe sârbeşti în decorul reliefurilor descoperite la
mǎnăstirea Bistriţei este o încercare sortită eşecului. Este binecunoscut faptul că
Serbia, prin însăşi ortodoxia sa, cunoaşte numeroase influenţe bizantine70, însă
ornamentaţia sa în piatră se inspiră mai mult din romanicul occidental sau din decorul
gruzin71. În această formă ea va influenţa vădit arhitectura Ţării Româneşti – şi nu
reamintim decât exemplul binecunoscut al elementelor decorative întâlnite la
biserica mănăstirii Cozia –, dar în nici un fel pe cea din Moldova.
Odată prezentate în totalitatea lor, reliefurile bistriţene, deşi suntem convinşi
că ele nu reprezintă decât o mică parte dintre cele ce vor fi ajuns la mănăstirea
Bistriţa, remarcǎm în mod special atât diversitatea lor cronologică, cât şi cea de
ordin decorativ. Această constatare vine să contrazică dintru început aserţiunea că
ne aflăm în faţa unui „ansamblu de sculptură decorativă din epoca lui Alexandru
cel Bun”72, aşa cum a fost definit de profesorul Vasile Drăguţ. Piese atât de
disparate nu puteau să constituie un ansamblu de sculptură decorativă întrucât,
evident, ele provin din monumente diferite, realizate în epoci diferite şi în ateliere
diferite. Deci, nu în epoca lui Alexandru cel Bun au fost lucrate, ci într-un interval
de circa 1000 de ani. În plus, la Bistriţa ele nu au avut un rol decorativ, ci au
contribuit doar la realizarea unui element de finisaj de tipul pavimentului.
Niciun arhitect sau constructor nu ar fi utilizat piese atât de disparate pentru a
decora un ansamblu monastic pe care ctitorul său îl dorea a depăşi ca program de
arhitectură, originalitate şi frumuseţe tot ceea ce se ridicase până atunci în teritoriul
aflat sub autoritatea sa. Or, săpăturile arheologice73, efectuate pânǎ la această dată,
ne permit sǎ ştim bine ce a ridicat – în calitate de ctitor – Alexandru cel Bun, la
mǎnăstirea Bistriţa: o incintă din lemn proteja, pe latura de nord şi pe cea de sud,
două corpuri de chilii lucrate din lemn, pe latura de vest o locuinţă domnească, iar
în centru lăcaşul de cult, ultimele două realizate din piatră şi cărămidă (fig.1). Din
locuinţa domnească nu s-a păstrat decât pivniţa. Materialele arheologice, descoperite
în umplutura sa, dovedesc faptul că la exterior ea a fost împodobită cu discuri şi
cărămizi smălţuite, iar la interior cu o pictură murală din care o parte s-a păstrat in
situ chiar pe peretele gârliciului pivniţei. Absenţa oricărui fragment de marmură în
umplutura pivniţei, care a fost golită în totalitate în timpul cercetarilor arheologice,
70
Deroko, Monumentalna i Decorativa arhitectura u Srednevekovnoi Srbia, Belgrad, 1962,
p. 26 şi urm.
71
Idem, Avec les maîtres d’autrefois, Belgrad, 1967, p. 22 şi urm.
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Vezi supra, nota 2.
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constituie dovada indubitabilă a faptului că locuinţa domnească nu a fost decorată
cu basoreliefuri de tipul acelora descoperite şi prelevate de către noi. La rândul său,
nici biserica lui Alexandru cel Bun de la Bistriţa, păstrată în bună măsură doar sub
forma şanţurilor de fundaţie şi pe alocuri la nivel de fundaţie, nu prezintă urme ale
unor elemente decorative din marmură. În schimb, nu lipsesc fragmentele de
cărămizi şi de discuri ceramice smălţuite, cât şi de frescă, ce ne vorbesc despre
decoraţia sa exterioară şi interioară.
Pe de altă parte, chiar dacă ar fi să luǎm în considerare ipoteza reutilizării la
Bistriţa, în vremea lui Alexandru cel Bun, în scopuri decorative, a reliefurilor
descoperite aici, această posibilitate poate fi cu greu susţinută dacă se are în vedere
marea diversitate a elementelor decorative ca şi diferenţele de ordin dimensional
care, în mod practic, nu ar fi permis arhitectului constructor să alcătuiască un
program decorativ unitar şi coerent în măsură să satisfacă exigenţele ctitorului.
Acolo unde ni s-au păstrat astfel de monumente, în Grecia, toate panourile ce intră
în compoziţia unui templon au acelaşi tip de decor şi dimensiuni asemănătoare.
Aceasta nu înseamnă, însă, că unele dintre panourile descoperite la Bistriţa, şi
anume cele cvasi-patrate sau dreptunghiulare, nu au contribuit într-o primă fază a
existenţei lor la alcătuirea unor temploane, numai că în această calitate ele nu au
fost niciodată utilizate la mǎnăstirea Bistriţa.
De altfel, deschiderea de numai 4,5 m a altarului primei biserici de la Bistriţa
era evident insuficientă pentru a primi acel minimum de patru panouri cvasipǎtrate
cu latura de circa 1 m, la care trebuiau să se adauge golurile reprezentate de cele
trei uşi ce asigurau comunicarea altarului cu naosul. Şi, în acest sens ne stăruie în
minte demonstraţia Florentinei Dumitrescu, care cu aproape patru decenii în urmă,
arăta că doar artistul poate avea viziunea ansamblului unei opere, el realizând
integrarea detaliului într-un tot, după un procedeu logic în care „întinderea unei
decoraţii corespunde cu limitele suprafeţei suport”74. În sfârşit, o eventuală utilizare
a templonului la prima biserică a mǎnăstirii Bistriţa este contrazisă şi de unele
realităţi de ordin istoric. În condiţiile în care la începutul secolului al XV-lea
comunităţile ortodoxe bizantine erau cucerite de iconostasul sculptat şi împodobit
cu icoane, este greu de crezut că Alexandru cel Bun, în cuprinsul celui mai
important ansamblu monastic pe care îl va ridica la răsărit de Carpaţi, ansamblu
menit sa adăpostească şi necropola domnească, a optat pentru un templon, element
de arhitectură ecleziastică ce chiar în inima ordotoxiei căzuse în desuetudine.
Aceasta cu atât mai mult cu cât cercetările arheologice au putut stabili că la Bistriţa
a fost ridicat un lăcaş de cult plin de originalitate, beneficiar al celui mai amplu
program de arhitectură în raport cu tot ceea ce se construise până la acea dată la
răsărit de Carpaţi, lăcaş în care asistăm, pentru prima dată, la fuziunea dintre cele
două tipuri fundamentale cunoscute – dreptunghiular şi triconic – şi în care, pentru
prima dată, apare, intercalată între naos şi pronaos, camera mormintelor. În aceste
condiţii este lesne de înţeles de ce, încă din prima biserică a mǎnăstirii Bistriţa nu
74
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putea lipsi acel element de „modernitate”, iconostasul lucrat din lemn scump,
sculptat, aurit şi acoperit cu icoane.
Cât priveşte posibilitatea utilizării unora dintre reliefurile descoperite pentru
decorarea unui sintron aflat în altarul bisericii de la Bistriţa, această ipoteză nu
numai că nu este susţinută de nimic, ci – dimpotrivă – este contrazisă de două
constatări. Prima decurge din împrejurarea că pe cale arheologică nu s-a putut
surprinde nicio urmă care să dovedească existenţa sintronului aşa cum apare el la
biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi sau la prima biserică domnească din secolul
al XIV-lea de la Târgovişte. Apoi, suprafeţele curbe pe care le presupune o asemenea
banchetă nu se regăsesc în cele plane, de mari dimensiuni, ale pieselor bistriţene.
În sfârşit, nicio mărturie arheologică nu poate susţine existenţa unui amvon
sau a unei tribune în interiorul bisericii şi nici a unui pridvor deschis, structuri
arhitecturale susceptibile să primească o decoraţie de plăci sau frize ornamentale.
Astfel prezentându-se lucrurile, ne vedem obligaţi să acceptăm faptul că
singurele rosturi pe care le vor fi avut basoreliefurile descoperite în cuprinsul
primei biserici a mǎnăstirii Bistriţa vor fi fost acelea de plăci pavimentare tăiate
pe măsură şi finisate pe partea lor posterioară. În aceeaşi calitate, deşi în număr mai
restrâns, întrucât o parte bună din ele s-au deteriorat pe parcursul a 150 de ani, vor
fi utilizate şi de constructorii lui Alexandru Lăpuşneanu, în vremea căruia biserica
este refăcută din temelii.
***
Cât priveşte prezenţa acestor piese şi condiţiile în care ele au putut ajunge
la mǎnăstirea Bistriţa pot fi mai bine înţelese doar dacă se au în vedere relaţiile
Moldovei cu lumea bizantină de la începuturile secolului al XV-lea. De aceea vom
încerca să schiţăm acest context.
Încă de la începuturile domniei sale, Alexandru cel Bun reuşeşte să
desăvârşească procesul de reconciliere cu Patriarhia de Costantinopol, la 26 iulie
1401 Iosif I fiind recunoscut ca mitropolit al Moldovei de patriarhul ecumenic
Matei I şi, în mod implicit, confirmat de ultimul mare împărat bizantin Manuel II
Paleologul. La această dată, însă, din ceea ce fusese Imperiul odinioară nu mai
rămăseseră decât cetatea imperială, câteva mici teritorii izolate şi Trapezuntul.
Capitala se afla sub blocada otomană încă din anul 1394 şi doar înfrângerea lui
Baiazid la 28 iulie 1402, la Angora, de către mongolii lui Timur Lenk, va amâna cu
o jumătate de secol căderea Imperiului. Această perioadă de răgaz a fost benefică
pentru Moldova permiţându-i să aibă acces la marile bogăţii culturale aflate în
capitala Imperiului. De aici au ajuns în chip nemijlocit în ţinuturile Moldovei, la
sfârşitul secolului al XIV-lea şi în prima jumătate a celui următor, o gamă variată
de produse culturale şi artistice de felul mobilierului, a icoanelor, a ţesăturilor
scumpe, a veşmintelor laice sau liturgice ortodoxe, a broderiilor liturgice necesare
lăcaşurilor de cult, a argintăriei laice şi liturgice, a podoabelor, a ceramicii de lux,
ca şi a manuscriselor, dintre care unele au fost decorate cu miniaturi, toate acestea
fiind menite să satisfacă necesităţile înaltei feudalităţi laice si ecleziastice.

Fig. 1. Mănăstirea Bistriţa în vremea lui Alexandru cel Bun. Propunere de reconstituire a ansamblului (arh. Gh. Sion).
Fig. 1. Monastère de Bistriţa au temps d’Alexandre le Bon. Proposition de reconstitution de l’ensemble monastique (arch. Georges Sion).
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Fig. 2. Mănăstirea Bistriţa. Fragment de stelă din secolele II-III cu inscripţie în limba greacă (1);
fragment din peretele unui sarcofag decorat cu hrisma (2); friză decorată cu motivul meandrului,
vrejuri, frunze de viţă şi ciorchini de strugure (3).
Fig. 2. Monastère de Bistriţa. Fragment de stèle des IIe-IIIe siècles contenant une inscription en grec
(1) ; fragment des parois d’un sarcophage décoré du chrisme (2) ; frise décorée du motif du méandre,
de tiges de plantes, feuilles de vigne et grappes à raisins (3).
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Fig. 3. Mănăstirea Bistriţa. Fragment de friză decorat cu romburi, semicercuri şi flori de crin (1a) şi
reconstituirea sa grafică (1b); fragment de panou decorat cu motive geometrice, cruci şi flori de crin
(3/2a) şi reconstiuirea sa grafică (3/2b).
Fig. 3. Monastère de Bistriţa. Fragment de frise décorée à losanges, demi-cercles et de fleurs de lys
(1a) et sa reconstitution graphique (1b) ; fragment de panneau décoré avec des motifs géométriques,
croix et fleurs de lys (3/2a) et sa reconstitution graphique (3/2b).

102

Lia Bătrîna şi Adrian Bătrîna

22

Fig. 4. Mănăstirea Bistriţa. Fragment de panou decorat cu motivul rombului, cercuri, rozete şi flori de
crin (1a) şi reconstituirea sa grafică (1b); fragment de panou decorat cu motivul rombului, cercuri,
semicercuri şi rozete (2a) şi reconstiuirea sa grafică (2b).
Fig. 4. Monastère de Bistriţa. Fragment de panneau décoré à losanges, de cercles, rosettes et fleurs de
lys (1a) et sa reconstitution graphique (1b) ; fragment de panneau décoré du motif du losanges, des
cercles, demi-cercles et rosettes (2a) et sa reconstitution graphique (2b).
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Fig. 5. Mănăstirea Bistriţa. Fragment de panou decorat cu motivul rombului, cercuri, cercuri înlănţuite
şi rozete (1a) şi reconstituirea sa grafică (1b); fragment de panou decorat cu pătrate înlănţuite şi o
rozetă (2a) şi reconstituirea sa grafică (2b).
Fig. 5. Monastère de Bistriţa. Fragment de panneau décoré avec le motif du rhombe, des cercles,
cercles enchaînés et rosettes (1a) et sa reconstitution graphique (1b) ; fragment de panneau décoré
avec des carrés enchaînés et rosettes (2a) et sa reconstitution graphique (2b).
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Fig. 6. Mănăstirea Bistriţa. Fragment de panou decorat cu motivul împletiturii în trei iţe (1); fragment
de panou decorat cu motivul rombului, cercuri, rozete şi flori de crin (2); fragment de panou decorat
cu o reţea de romburi (3); fragment de panou decorat cu un arabesc realizat de motive vegetale
stilizate (4); fragment de panou decorat cu motive floral-vegetale dintre care laleaua este elementul
decorativ principal (5).
Fig. 6. Monastère de Bistriţa. Fragment de panneau décoré du motif de tresses de fils (1) ; fragment de
panneau décoré à losanges, des cercles, rosettes et fleurs de lys (2) ; fragment de panneau décoré d’un
réseau de losanges (3) ; fragment de panneau décoré d’un arabesque contenant des motif végétaux
stylisés (4) ; fragment de panneau décoré de motifs floraax-végétaux, la tulipe étant l’élément
décoratif principal (5).
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Fig. 7. Panou decorativ (1) şi fragment din epistilul templonului (2) din a doua jumătate a secolului
al X-lea de la mănăstirea Vatopedi (după Treasures of Mount Athos); panou decorativ (3) de la Marea
Lavră de la Muntele Athos (după A. Deroko); panou decorativ (4) din secolul al XII-lea, aflat la
Muzeul de Arheologie din Istanbul (după D.T. Rice).
Fig. 7. Monastère de Bistriţa. Panneau décoratif (1) et fragment de l’épistyle du templon (2) de la
deuxième moitié du Xe siècle du Monastère de Vatopèdi (d’après Treasures of Mount Athos) ;
panneau décoratif (3) de la Grande Lavre du Mont Athos (d’après A. Deroko) ; panneau décoratif (4)
du XIIe siècle (Musée Archéologique d’Istanbul, d’après D.T. Rice).
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Fig. 8. Templonul din a doua jumătate a secolului al X-lea al bisericii Protaton din Karyes (1), singurul
păstrat in situ, şi panouri decorative (2, 3) din acest templon (după Treasures of Mount Athos).
Fig. 8. Le templon de la deuxième moitié du Xe siècle de l’église Protaton de Karyes (1), le seul conservé
in situ, et des panneaux décoratifs (2, 3) de ce templon (d’après Treasures of Mount Athos).
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Aceste produse au fost vehiculate de negustori, cărturari, pictori, constructori
şi meseriaşi greci sau de origine bulgară, mulţi dintre ultimii refugiaţi la
Constantinopol în urma desfiinţării, de către otomani, în 1393, a ţaratului bulgar de
la Târnovo şi, în 1396, a celui de la Vidin.
În această vreme, în Moldova lui Alexandru cel Bun se pun bazele culturii şi
artei secolului al XV-lea şi a celor ce vor urma, printr-un intens proces de absorbţie
şi de receptare a artei bizantine paleologe de către mediul feudal românesc de la
răsărit de Carpaţi. Trebuie subliniat rolul extrem de important pe care îl va fi avut
mitropolitul Iosif I, în vremea căruia începe acest proces de absorbţie a moştenirii
culturale bizantine75 şi nu în etapa următoare, a ierarhilor greci ce s-au aflat în
scaunul mitropolitan, după moartea sa, până în 1451.
Astfel, prima zestre liturgică a Moldovei este de sorginte bizantină. Cele mai
vechi icoane cunoscute se păstrează din vremea lui Alexandru cel Bun. Icoana
Sfintei Ana de la mǎnăstirea Bistriţa, ca şi cea a Maicii Domnului de la mǎnăstirea
Neamţ, deşi afectate de restaurări moderne, par să provină din ateliere bizantine.
Origini similare au şi două icoane păstrate la mǎnăstirea Râşca ca şi altele, ulterior
retuşate, aflate la mǎnăstirea Humor76.
La rândul lor, broderiile liturgice din epoca lui Alexandru cel Bun, deşi
păstrate în număr redus, se constituie în mărturii, cu atât mai preţioase pentru
înţelegerea fenomenului de receptare directǎ a artei bizantine şi orientale în
Moldova77. Menţionam, în acest sens, epitrahilele – acele eşarfe lungi, brodate,
petrecute în jurul gâtului preoţilor şi arhiereilor – ,precum cel de la mǎnăstirea
Putna, brodat pe fond de mătase purpurie în stil clasic bizantin, cel de la mǎnăstirea
Bistriţa – atât de asemănător cu unul aflat la mǎnăstirea athonită de la Vatopedi – şi
nu în ultimul rând, pe cel, azi dispărut, aflat odinioară la mǎnăstirea StaraiaLadoga, lucrat poate chiar pentru mǎnăstirea Bistriţa. Pe acesta din urmă portretele
donatorilor, Alexandru cel Bun şi doamna Ana, sunt însoţie de apelativele
„autocrator” şi „autocratissa” după titulatura bizantină. Acestora li se adaugă
epitafurile – văluri liturgice de mari dimensiuni, în care tema iconografică este
„Plângerea lui Iisus” – de felul celui dăruit de mitropolitul Macarie Mitropoliei de
la Suceava în 1428, numit şi epitaful de la Liov, al celui dăruit de egumenul Silvan
în 1437, mănǎstirii Neamţ, ca şi acela comandat de prinţesele Euthimia şi
Eupraxia78 unui atelier sârb-macedonean la sfârşitul secolul al XIV-lea şi aflat azi
75

Arhimandritul Ciprian Zaharia, Iosif I Muşat întâiul mare ierarh român, Editura Episcopiei
Romanului şi Huşilor, 1988, p. 123.
76
Corina Nicolescu, Arta în epoca lui Ştefan cel Mare. Antecedentele şi etapele de dezvoltare
ale artei moldoveneşti din epoca lui Ştefan cel Mare în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan
cel Mare”, Bucureşti, 1964, p. 300.
77
Millet, Broderies religieuses de style byzantin II, Paris, 1947, p. 9-13 şi 21-23; Nicolescu,
op. cit., p. 301-303; I. D. Ştefănescu, Broderiile de stil bizantin şi moldovenesc în a doua jumătate a
sec. XV, în Cultura moldovenească…”, p. 479 şi urm.; M.A. Musicescu, Broderia medievală românească,
Bucureşti, 1969, p. 29 şi urm.
78
E. Turdeanu, La broderie religieuse en Roumanie. Le épitaphioï moldaves aux XVe et XVIe
siècle, Cercetări literare 4, 1941, p. 170 şi urm.
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la mǎnăstirea Putna. Cele mai multe dintre acestea purtau inscripţii greceşti,
excepţie facând epitaful de la Neamţ a cărui inscripţie este în slavonă. În sfârşit,
alte epitafuri, executate în vremea lui Ştefan cel Mare, precum cel de la mănăstirea
Moldoviţa, din 1484, ca şi cel de la Rădăuţi – influenţate de broderia din secolul
al XIV-lea de la Hilandar – dovedesc, la rândul lor, existenţa, în Moldova, a unor
ateliere locale de influenţa bizantină79.
Acestora li se adaugă bederniţa de la Putna – piesă de veşmânt arhieresc, de
forma unui romb – decorată cu scena „Adormirii Maicii Domnului”, broderie
luxoasă ajunsă în Moldova în jurul anului 1440, foarte probabil prin filieră
constantinopolitană80.
Arta picturii monumentale este adusă în Moldova tot de artişti veniţi din
sudul Dunării. Nichita şi Dobre sunt zugravi pe care, în 1414, Alexandru cel Bun îi
răsplăteşte cu două sate pentru pictarea a trei biserici – una în Târgul de Jos
(Roman), alta la Rădăuţi, ultima urmând să fie identifică – precum şi a unei case
sau a unui pridvor81. Nu ne îndoim că ei sunt cei care au pictat atât interiorul
bisericii, cât şi pe cel al casei domneşti ctitorite de Alexandru cel Bun la mǎnăstirea
Bistriţa, descoperite de noi în urma cercetărilor arheologice, aşa cum tot ei sunt cei
care au împodobit cu picturi biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi, ctitorie a
domnitorului Petru I82.
Numele celor doi pictori indică originea lor slavă, mai mult ca sigur
bulgărească, iar acest lucru este explicabil dacă avem în vedere împrejurarea că
desfiinţarea de către turcii otomani a ţaratului bulgar de la Târnovo şi apoi a celui
de la Vidin a antrenat un exod masiv de oameni de cultură şi de artişti spre
Constantinopol, dar şi spre nordul Dunării, în tinerele state româneşti, unde au
putut să-şi pună în valoare cunoştinţele şi arta lor, de puternică tradiţie bizantină.
Tot în vremea lui Alexandru cel Bun asistăm, în Moldova, la începuturile
unui important proces de asimilare a culturii scrise bizantine în haină slavonă,
mănăstirile de la Neamţ şi Bistriţa – unite sub autoritatea unuia şi aceluiaşi egumen
Domentian83 – fiind centrele în care se vor concentra comorile culturii scrise
bizantino-slave şi de unde acestea se vor difuza în restul teritoriului est-carpatic.
Cercetările din ultimele decenii84 au stabilit că, sub păstorirea patriarhului
Eftimie din Târnovo, a fost tradus de învăţaţii târnoveni, în slavona mediobulgară,
79

Ştefănescu, loc.cit.
Musicescu, op.cit., p. 29-30, cat. 8; R. Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos
(400-1400), Bucureşti, 1976, p. 292.
81
DRH, A. Moldova, vol. I, 1975, p. 55-57, doc. 39.
82
Cercetările arheologice efectuate de noi la biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi au putut stabili că
prima pictură murală din interiorul bisericii se datorează epocii lui Alexandru cel Bun, fragmente din
ea păstrându-se in situ în absida altarului.
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DRH, A. Moldova, vol. I, 1975, p. 29-30, doc. 21.
84
I. Iufu, MMS, 7-8, 1963, p. 428-455; Idem, MO, 7-8, 1963, p. 511-535; Z. Iufu,
Romanoslavica 13, 1966, p. 189-202; S. Ulea, SCIA seria arta plastică II/2, 1964, p. 235-263; Idem,
SCIA, t. 28, 1981, p. 35-62; D. Zamfirescu, Contribuţii româneşti la istoria culturii bulgare: de la
Eftimie la Paisie, Luceafărul, nr. 31, 32 şi 34 din 6-27 august 1983.
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un număr impresionant de scrieri patristice şi postpatristice, de scrieri apocrife
creştine, ca şi opera hagiografică a patriarhului Eftimie. Toată această fabuloasă
„bibliotecă” ajunge, în ultimele zile ale existenţei ţaratului de la Târnov, în cel mai
important centru de cultură slavă din Imperiul Bizantin, mǎnăstirea Studios din
Constantinopol. De aici operele au fost copiate de cărturarii moldoveni, din rândul
cărora se detaşează Gavriil Uric, cel dintâi mare artist român, care încă din 141385
copia, împreunǎ cu egumenul Domentian, de la mǎnăstirile Neamţ şi Bistriţa,
„Scara” Sfântului Ioan ca şi cele 16 cuvântǎri ale Sfântului Grigorie, opere
patristice de mare circulaţie în lumea sud-slavă.
„Arhetipul” artistic al tetraevangheliilor moldoveneşti 86 este reprezentat de
Tetraevanghelul de la Neamţ – aflat azi în bilblioteca Bodleiană din Oxford ,– scris
în 1429, de Gavriil Uric pentru Alexandru cel Bun şi doamna Marina. Pe bună
dreptate s-a observat că miniaturile de o rară calitate artistică, ce împodobesc acest
tetraevanghel slavo-grec, nu copiază un anumit model bizantin, venit întâmplător în
Moldova ci sunt rodul uceniciei lui Gavriil în însăşi capitala imperială, în ale cărei
şcoli el a putut cunoaşte miniatura bizantină87. În acest fel vom putea înţelege de ce
Bizanţul a fost prezent în cultura moldovenească în mod direct şi prin miniatură,
aşa cum – acelaşi Bizanţ – a ajuns sǎ fie mijlocit românilor de către slavi, prin
textul slavon al Evangheliilor88.
Dar influenţele bizantine şi sud-dunărene, în general, se resimt puternic şi în
fastul curţii lui Alexandru cel Bun, ce se intitula, pe epitraliul amintit drept
„autocrator” al întregii Moldove, fapt ce aminteşte de titulatura împăraţilor
bizantini. Dacă în a doua jumătate a secolul al XIV-lea voievozii moldoveni se
îmbrăcau după moda cavalerilor apuseni, cu tunici scurte şi strâmte – aşa cum ne
dovedeşte inventarul funerar descoperit în două din mormintele voievodale de la
Rădăuţi89, – în epoca lui Alexandru cel Bun asistăm la introducerea modei bizantine
la curtea moldovenească, prin folosirea unor veşminte fastuoase de croială
orientală, realizate din stofe grele, ţesute cu fir din argint aurit şi brodate cu perle,
toate prezentând întreaga strălucire şi bogăţie a costumului bizantin din vremea
Paleologilor90. De altfel, s-a putut constata că, pentru broderiile laice ce împodobeau
costumul „de aparat”, s-au folosit materiale şi tehnici similare, ca şi viziuni
decorative commune, cu cele întâlnite în cazul broderiilor religioase91. Şi chiar
dacă Alexandru cel Bun este reprezentat, pe epitrahilul aflat odinioară la Staraia
85
R. Constantianescu (ed.), Texte româneşti din arhive străine. Nichita din Heracleea.
Comentarii la cele 16 cuvântări ale lui Grigore din Nazians. Fragmente, Bucureşti, 1977, p. XV.
86
E. Lăzărescu, Trei manuscrise moldoveneşti de la Muzeul de Artă R.P.R., în Cultura
moldovenească…, 1964, p. 542.
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Ulea, op. cit., p. 235-263.
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Arhimandritul Ciprian Zaharia, op.cit., p. 125.
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L. Bătrîna şi A. Bătrîna în Constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980, p. 195;
Iidem, SCIVA 34, 1983, 4, p. 328-329.
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Nicolescu, op.cit., p. 290.
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C. Nicolescu şi F. Jipescu, SCIA 1-2, 1957, p. 129-153.
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Ladoga, într-un veşmânt de modă occidentală, soţia sa, doamna Marina, este
îmbrăcată într-un veşmânt caracteristic lumii bizantine şi orientale92.
La rândul lor, veşmintele liturgice sunt şi ele confecţionate din aceleaşi
brocarturi grele, decorate într-o manieră tipică ţesăturilor bizantine sau celor
importate din Orient93.
Dar, alături de ţesături scumpe şi de costumele „de aparat”, aceiaşi negustori
greci tranzitau prin porturile Mării Negre spre Moldova bijuterii de preţ din aur şi
argint, decorate prin filigranare şi granulare, împodobite cu pietre semipreţioase şi
perle, toate aparţinând ariei stilistice bizantino-balcanice, pilduitoare în acest sens fiind
tezaurele descoperite la Buruieneşti-Doljeşti (jud. Neamţ)94 şi Schinetea (jud. Vaslui)95.
În sfârşit, aceeaşi pecete stilistică a lumii bizantine o întâlnim în domeniul
olăriei de lux, decorată în tehnica „sgrafitto” cu motive vegetale şi animaliere iar
apoi smălţuită, prezentă într-o gamă variată de forme, de la cupe, străchini şi boluri
până la urcioare96, în cuprinsul reşedinţelor feudale, în mediul monastic, dar şi în
cel urban din vremea lui Alexandru cel Bun. La această dată, în Moldova, ele încă
făceau parte din categoria importurilor, întrucât abia spre mijlocul secolului al XV-lea
olarii moldoveni deprinseseră exigenţa tehnică a smălţuirii.
Din nefericire, vitregiile vremurilor au risipit cea mai mare parte a mărturiilor
privitoare la contactele culturale permanente şi nemijlocite dintre Moldova lui
Alexandru cel Bun şi Bizanţul Paleologilor. Această împrejurare explică de ce
acum 45 de ani regretatul profesor Alexandru Elian, în încercarea sa de „scrutare a
legăturilor nemijlocite româno-bizantine”, constatând „caracterul precar al
contactelor directe şi sărăcia urmelor care dăinuiesc până în zilele noastre”97,
afirma, în final, că „principalele elemente împrumutate de Moldova din Bizanţ nu
se datorează contactelor directe, ci au pătruns pe calea anevoioasă a zonelor
intermediare”98. Totuşi, A. Elian recunoştea că acolo unde „modelele bizantine au
putut circula în voie în Moldova – ţesături, obiecte de podoabă, manuscrise miniate
– ele au putut influenţa nemijlocit ramurile respective ale artelor minore cultivate
de localnici”99. Dar, „acolo unde modelele erau inaccesibile, în arhitectură mai ales,
influenţele bizantine, deşi prezente, intră în concurenţă cu înrâuririle venite din alte
cercuri de cultură şi se contopesc în producţii dominate de caracterele artei
moldoveneşti în formaţie”100. Şi se grăbeşte să adauge că „arhitectura păstrează
elemente bizantine, transmise îndeosebi prin intermediul sârbesc… pătrunse prin
Ţara Românească în Moldova”101, exemplul invocat în acest sens fiind biserica
92

Ibidem, p. 147.
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Sfânta Treime din Siret care „prezintă cele mai numeroase trăsături sârbo-athonite”102.
Apoi conchide că „în restul monumentelor de arhitectură religioasă din Moldova…
sunt mai rare elementele care dovedesc certe influenţe bizantine, în afara celor
cerute de planul de construcţie, în măsura în care acesta este comandat de tradiţii şi
exigenţe de ordin liturgic”103.
În ceea ce ne priveşte, trebuie să recunoaştem şi noi, alături de Alexandru
Elian, că din tabloul relaţiilor directe dintre Moldova lui Alexandru cel Bun şi
Bizanţul Paleologilor lipsesc tocmai mărturiile despre monumente de arhitectură
religioasă de factură bizantină ca şi cele despre prezenţa unor constructori veniţi
din Imperiu. Dar faptul că multă vreme mărturii de acest gen nu au fost identificate
şi nici înţelese nu înseamnă că ele nu au existat, ci poate fi explicat printr-o lacună
de cercetare. Cu câţiva ani în urmă, încercând să subliniem contribuţia arheologiei
la cunoaşterea arhitecturii ecleziastice din Moldova secolelor XIV-XV104, constatam
că activitatea constructivă desfăşurată în acest domeniu în vremea lui Alexandru
cel Bun ne este cunoscută – cu o singură excepţie: biserica vechii mănăstiri de la
Moldoviţa – exclusiv datorită cercetărilor arheologice. Aminteam, cu acel prilej,
vestigiile a opt monumente dintre care trei de zid – bisericile mănăstirilor Neamţ,
Moldoviţa veche şi Bistriţa – şi cinci din lemn: bisericile mănăstirilor de la
Voroneţ, Horodnic şi Tazlău, cărora li se adaugă cea a reşedinţei feudale de la
Răciuleni şi Sf. Înviere din Suceava. Observăm lesne că se cunoaşte mult prea
puţin din ceea ce se va fi construit din zidărie de piatră şi cărămidă în epoca ce pe
bună dreptate a fost denumită „prima vârstă de aur” 105 a artei medievale
moldoveneşti. Şi, fără îndoială, s-a construit mult mai mult de către înalta
feudalitate laică şi ecleziastică, ceea ce obliga la prezenţa a numeroase echipe de
meşteri chemate să pună în aplicare ambiţioasele programe constructive. Din aceste
echipe nu puteau lipsi nici meşterii constructori sud-dunăreni şi, de ce nu, nici chiar
cei din capitala Imperiului, deşi nu întotdeauna este uşor de identificat originea lor.
Este binecunoscut faptul că Imperiul Bizantin a beneficiat de materia primă
necesară şi a avut întotdeauna constructori şi meşteri pietrari iscusiţi ce executau
lucrări atât în aşezările din Imperiu cât şi pentru ţinuturi mai îndepărtate. Şi nu vom
aminti decât un exemplu de notorietate şi anume acela al capitelelor de la Catedrala
San Vitale din Ravena, ce provin din ateliere constantinopolitane106. Negustori,
constructori şi navigatori transportau adeseori lucările de pietrărie executate până la
locul lor de punere în operă. Atelierele de prelucrare a pietrei deţineau depozite de
materiale atât sub formă brută, cât şi sub forma unor piese litice recuperate din vechi
edificii sau cimitire dezafectate şi destinate a fi refolosite, într-o formă sau alta.
În ceea ce ne priveşte, nu avem nicio îndoială că dintr-un astfel de depozit
provin şi reliefurile descoperite la mănăstirea Bistriţa, unde încă din vremea lui
102
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Alexandru cel Bun au fost reîntrebuinţate în cuprinsul pavimentului din interiorul
bisericii. Chiar dacă la prima vedere pare dificil de făcut precizări cu privire la
depozitul şi aşezarea din care ele provin, avem certitudinea că, în prima fază a
existenţei lor, ele au decorat numeroase monumente comemorative sau funerare, ca
şi edificiile laice şi religioase dintr-o mare şi importantă aşezare urbană – dacă nu
cumva cea mai importantă – din cuprinsul Imperiului Bizantin, aşezare cu o
existenţă multiseculară, aşa cum ne indică încadrarea cronologică a pieselor
prezentate, ce acoperă un interval de mai bine de un mileniu (secolele II-XIII).
Nu putem să nu ne gâdim că această mare aşezare, cu o istorie îndelungată şi
bogată în monumente fastuoase, decorate cu reliefuri în marmură, ar fi putut fi
chiar capitala imperială – Constantinopolul. Pentru această identificare pledează şi
împrejurarea că, la data când aceste piese ajung în Moldova, adică în primii ani ai
secolului al XV-lea, din ceea ce fusese odinioară Imperiul bizantin nu mai
rămăseseră decât câteva mici teritorii şi cetatea imperială, unde se refugiaseră mulţi
dintre oamenii de cultură şi constructorii importanţi din fostele teritorii bizantine,
dar şi din cele două ţarate bulgăreşti învecinate, de la Târnovo şi Vidin, ce fuseseră
transformate în provincii turceşti în 1393 şi, respectiv, în 1396.
Or, tocmai din această capitală imperială credem că provin reliefurile
bistriţene, aduse pe locul pe care va fi ridicată viitoarea mănăstire Bistriţa de însişi
constructorii ce urmau să pună în aplicare ideile comanditarului în cadrul unui
proiect ambiţios şi original care, odată finalizat, va permite apariţia celei mai
importante ctitorii datorate domnitorului Alexandru cel Bun, menită să acorde
adăpost temporar, în cuprinsul unei case domneşti şi odihnă veşnică, în interiorul
unei încăperi speciale a bisericii, voievodului ctitor şi familiei sale.
Din această perspectivă, semnificaţia reliefurilor de la Bistriţa depăşeşte cu
mult ca importanţă domeniul istoriei de artă, mărturisind peste veacuri, nicidecum
despre prezenţa unui templon şi a unui sintron în cuprinsul lăcaşului de cult
bistriţean, aşa după cum s-a sugerat într-o interpretare mai veche107, ci despre
originea constantinopolitană a constructorilor ce au ridicat la răsărit de Carpaţi cea
mai prestigioasă ctitorie domnească din prima jumătate a secolului al XV-lea şi,
implicit, despre relaţiile culturale directe dintre Moldova lui Alexandru cel Bun şi
Bizanţul Paleologilor. Că aceşti constructori vor fi fost greci sau bulgari, sau şi una
şi alta, este – poate – mai puţin important de ştiut. Important este, însă, că ei veneau
din cel mai prestigios centru cultural bizantin – Constantinopolul – cu ştiinţa de a
construi şi de a decora, şi – încă mai important – cu cea de a găsi soluţii nevoilor
exprese ale comanditarului, reuşind să ridice la Bistriţa un lăcaş de cult ce
reprezintă primul monument de sinteză între cele două tipuri structurale
binecunoscute la acea dată – dreptunghiular şi triconc – în care spaţiul funerar îşi
găseşte o rezolvare cu totul specială, prin intercalarea unui nou compartiment între
naos şi pronaos, aşa-numita cameră a mormintelor. Ei au construit un monument
plin de originalitate şi totodată cu cel mai amplu program de arhitectură la data
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respectivă, monument în care s-a aplicat, pentru prima oară la răsărit de Carpaţi,
principiul dezvoltării unui lăcaş de cult de-a lungul axei longitudinale.
Acest prototip va fi multă vreme prezent în mintea urmaşilor voievoduluictitor şi a constructorilor moldoveni şi, nu în mod întâmplător, primul care îl va
utiliza ca model va fi marele voievod Ştefan cel Mare în cuprinsul primei sale ctitorii anterioară celei de la Putna – ridicatǎ la Probota (denumită de noi Probota I)108.
Nu vom încheia înainte de a sublinia încă o dată importanţa acestor documente
arheologice ce vin să ne arate că în epoca lui Alexandru cel Bun, la Bistriţa, se
concretizau unele dintre primele contacte ale meşterilor constructori şi pietrari din
Imperiul Bizantin cu spaţiul românesc de la răsărit de Carpaţi. Iar aceste legături nu fac
decât să se înscrie în fenomenul mai larg al receptării, de către mediul feudal românesc
şi a altor înrâuriri bizantine de felul celor deja evocate.
LES BAS-RELIEFS DU MONASTÈRE DE BISTRIŢA (DÉP. DE NEAMŢ).
CONTRIBUTIONS AUX RELATIONS DE LA MOLDAVIE AVEC L’EMPIRE
BYZANTIN AUX TEMPS D’ALEXANDRE LE BON
RÉSUMÉ

Les recherches archéologiques conduites par les auteurs, en 1975, à l’intérieur de
l’église bâtie par Alexandre Lăpuşneano au Monastère de Bistriţa ont abouti à la
découverte des vestiges du premier édifice de culte, élevé par le prince Alexandre le
Bon. A cette occasion on a pu constater qu’une partie du dallages en pierre du
pavement de l’église d’Alexandre Lăpuşneano était fait en marbre et décoré sur la
partie inférieure avec des bas-reliefs d’une très grande variété et richesse.
A l’aide de la juxtaposition de certaines dalles et de la reconstitution
graphique du décor, là où il a été possible, on a réussi l’individualisation de 13
motifs décoratifs, auquels s’ajoute un fragment d’une stèle commémorative. Celleci, la dernière, contenait quelques lettres d’une inscription rédigée en grecq, dans
une graphie caractéristique aux IIe-IIIe siècles (fig. 2/1).
Une autre pièce, décorée du motif du monogramme sacré - le chrisme –
provient d’un sarcophage sculpté aux Ve-VIe siècles (fig. 2/2).
Les autres pièces ont appartenu a des panneaux décoratifs de grandes
dimensions – comme les frises (fig. 2/3, et 3/1a, 1b) – ou de dimensions carrés ou
quasi-carrés (fig. 3/2a, 2b ; 4/1a, 1b, 2a, 2b ; 5/1a, 1b, 2a, 2b ; 6/1-5) qui décoraient
des édifices byzantines, laïcs ou religieux, des VIe-XIIe siècles.
Par suite des notables différences, d’ordre technique et décoratif, entre les pièces
présentées, mais aussi chronologique, d’environ un millénaire (IIe – XIIe siècles), on
doit exclure totalement la possibilité qu’elles proviennent d’un même atelier
comme suite d’une unique commande pour un seul ensemble d’architecture. En
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échange, les auteurs sont d’avis que ces pièces proviennent du dépôt d’un atelier de
pierre qui se trouvait dans une grande ville, d’une existence multiséculaire, de
l’Empire Byzantin, ville identifiée par les mêmes auteurs comme étant
Constantinople. D’ici ont pu venir – apportés par les artisans qui ont élevé la
fondation d’Alexandre le Bon – les reliefs qui ont été réutilisés pour le pavement
de l’intérieur de l’église.
Suivant cette perspective, les reliefs du Monastère de Bistriţa constituent des
documents ayant la valeur d’un unicum et ils prouvent l’origine constantinopolitaine
des constructeurs qui ont bâti à l’est des Carpathes, la plus célèbre fondation princière
de la première moitié du XVe siècle tout en témoignant, des relations culturelles
directes entre la Moldavie d’Alexandre le Bon et le Byzance des Paléologues.
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