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ICOANA ROMĂNEASCĂ 
(DUPĂ NIŞTE CONFERINTE.) 

--0-- DE N. IORGA. 

CHESTIUNI PRELIMINARE 

Care este cea mai veche icoană romă� 
nească ? La această întrebare trebuie adă.u� 
'gită alta : ce se înţelege prin icoană romă� 
neasca ? Şi o a treia întrebare : după ce se 
cunoaste că o icoană este mai veche si 
alta �ai nouă ? Ar fi cu desăvârsire absurd 
daca în domeniul acesta ar sp�ne cineva 
·ca deosebitele naţii creştine sau, într'un 
domeniu mai restrâns, deosebitele naţii 
ortodoxe au inventat fiecare icoane pe care 
-să nu le fi avut alte natiuni crestine si 
alte natiuni ortodoxe. N� este adevărat : 
se începe în totdeauna prin împrumut. 
Dar nu se rămâne la împrumutul unor 
1ucruri străine care sânt manifest străine, 
ci se întâmplă şi altceva. De la o bucată 
de vreme se creiază şi curente indigene. 
Ceia ce s'a împrumutat se adaptează, după 
ochiul zugravului, după felul de a înţelege 
frumosul şi sfinţenia al unui întreg popor. 

Tradiţia prin urmare există şi se poate 
merge mai departe cu dânsa ; dar, de odată, 
-in mijlocul tradiţiei vine ceva care i se 
·opune, şi trebuie să se faca deosebirea, 
foarte limpede, între ceia ce este aiurea şi 
între ce s'a făcut la faţa locului, - aş zice 
chiar între ceia ce s'a făcut la fata locului 
de cineva care e însusi de la fat� locului. 
Trebuie să se recunoa�că deci l�crul in� 
tercalat, deosebindu�se de acela care se gă
seşte pe linia tradiţională. 

Venind acum la cealaltă întrebare : după 
-ce se cunoaşte data aproximativă a unei 
icoane, problema este într'adevăr foarte 
:grea, iar, dacă se ţinteşte la o precisie ab� 
:solută, ea este chiar insolubilă; dacă ne 
mulţămim cu epoca, atunci se poate în� 
-tr'adevăr să nemerim. Dar după ce ele� 
mente ? Întru cât icoanele, ca şi picturile 
murale, ca şi miniaturile, se iau - am spus�o 
mai sus - după originale mai vechi, în a
ceastă privinţă nu există un mijloc de a 
iixa o cronologie. Se fac astăzi, pretutin� 

deni, şi în Europa Şi m America, studii 
cu privire la această chestie a derivărilor 
iconografice. Acum în urmă, un American, 
d. Friend, a izbutit să găsească în chipu� 
riIe Apostolilor, astfel cum sânt represin� 
taţi în cele mai vechi miniaturi, ca şi în 
alte elemente ale artei creştine, modele 
care vin din antichitate. Când, într'un loc, 
se vede apostolul Luca având înaintea lui 
o femeie acoperită cu un văI, şi s'ar crede 
că este o Sfântă sau Maica Domnului care 
stă inaintea Evanghelistului, s'a dovedit că 
este o simplă copie după un original care 
presintă "Poetul şi Musa" : apostolul, este 
poetul, iar femeia cu vălul e Musa. Intr'o 
înfăţişare a Sf. Luca, vedem atelierul unui 
pictor antic : pe păreţi capete, nuduri, care 
nu se potrivesc cu apostolul, dar existenţa 
lor acolo se justifică prin faptul că este 
o copie după o represintare antică. D�ra 
Der N ersesian, care a fost şi la noi şi care 
acum se găseşte în America, a făcut studii 
de toată frumuseţa in ceia ce priveşte ori� 
ginalele unor miniaturi şi a izbutit să tri� 
meată o miniatură romănească din Mol� 
dova la un original slavon, apoi de la acel 
original slavon la un original grecesc. Dar 
din astfel de cercetări nu iese cronologia 
creaţiunii, ci, de la data înfăţişării celei noi, 
se înfundă cineva într'un trecut ale carii 
margeni nu se pot fixa. 

Dar, pe lângă ce este înfăţişat într'o 
icoană - de alminteri ca şi într'o frescă, 
ca şi într'o miniatură -, mai este şi stilul. 
Sânt persoane care se cred foarte sigure 
în ce priveşte datarea după stil; mărturi� 
sesc că nu am atâta încredere în această 
metodă. Definirea cronologică a stilurilor 
este foarte grea. Trebuie să ne gândim şi 
la alt lucru : Sânt oameni de deosebite 
vrâste într'o anumită epocă. Se poate în
tămpla ca un zugrav bătrân care s'a for
mat pe la 1640 să lucreze şi dincolo de 
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1700, dar fără îndoială că el va zugrav1 
altfel decât zugrăveşte atunci un tânăr de 
douăzeci de ani. 

Înseamnă însă aceasta că orice icoană 
nu este databilă ? Poate, dar nu în cei a 
ce priveşte invenţiunea însaşl, ci numai 
reproducerea. Zugravul notează numele, sau 
şi data, pe icoană mai rar, şi mai ales din 
secolul al XVIII-lea, şi natural, cu atât mai 
mult în toată partea secolului al XIX-lea 
care păstrează vechea tradiţie. Înainte, sânt 
însemnări, dar însemnările acelea privesc 
pe cel care a plătit, nu pe cel care a 
lucrat. Dar, când datarea lipseşte, încă este 
un mij loc sigur de a fixa epoca, mijloc pe 
care l-am întrebuintat si eu de atâtea ori : 
felul cum sânt făcu'te literele care întovă
răşesc pictura, acelea care, de-asupra ca
pului sfântului, dau numele lui. Ele se deo
sebesc foarte neted de la o epocă la altă 
epocă. Cele lungi, mai ales roşii, dacă au 
anume legături între ele, arată în totdeauna 
o epocă veche. Apoi, în măsura în care 
ele se fac mai mărunte, mai tăpşite, în 

1. 

acelaşl măsură avem siguranţa ca epoc� 
este mai nouă. 

Pentru a fi complect, trebuie să adaug: 
că si tehnica - o anumită tehnică este 
foarte grea de cunoscut până în cele mai. 
mici amănunte - serveşte pentru datarea 
icoanelor. Când o icoană este zugrăvită 
pe un strat gros de ghips şi ghipsul acesta 
este sculptat, când deci un cadru sculptat 
îmbrăţişează figurile şi când sfinţii vor avea 
coroane tot de ghips, foarte ridicate, se' 
poate spune cu siguranţă că este o icoană de 
pe la 1660 înainte; nu se va putea spune' 
apoi că o astfel de icoană care are un strat 
gros de ghips săpat cu înflorituri şi în 
această icoană coroanele sfintilor într'un. 
relief puternic aparţine secolului al XVIII
lea, cum niciodată nu se poate admite ca. 
o icoană zugră vită de-a dreptul pe lemn 
aparţine altei epoci decât părţii mai slabe 
a secolului al XVIII-lea şi începutului se
colului al XIX-lea. 

Cu acestea, terminând preliminariile, ve� 
nim la cele mai vechi icoane de la noi . . 

EPOCA STRĂINĂ. 

Cele două mai vechi nu sânt romă
neşti, ci greceşti. Au devenit romăneşti 
doar prin faptul, nenorocit, că s'a lucrat 
asupra lor, făcându-se ceia ce numesc 
zugravii o "meremetiseaIă". Une ori avem 
a face cu distrugerea completă a icoanei 
celei vechi şi înlocuirea ei prin alta, ne
rămânând din prima decât numai îmbră
cămintea de argint cu o dată care nu 
mai corespunde zugrăvelii. 

Două icoane moldovenesti la Neamt 
şi la Bistriţa sânt, de pe vre'mea lui Ale� 
xandru-cel-Bun. Intr'un pasagiu dintr'un 
vechiu letopiseţ pe care-l reproduce epis
copul Melchisedec în "Cronica Romanului" 
se povesteşte despre o visită a Împăratului 
bizantin Ioan al VIII-lea, care, venind de 
la Buda, unde mersese pentru a cere ajutor 
de la regele Ungariei împotriva Turcilor, 
a trecut prin Moldova, s'a îmbarcat la 
Chilia şi s'a întors astfel la Constantinopol. 
A fost foarte bine primit, în cursul acestei 
călătorii neaşteptate şi unice, de Alexandru, 
care era în momentul acela Domnul, solid 

aşezat şi încunjurat de glorie, al Moldovei;' 
Cron�ca zice : " Aşijderea au mai trimes' 
dar (Impăratul) şi lui Iosif Mitropolitul o' 
sfântă icoană făcătoare de minuni, carea 
este cu două feţe, de o parte chipul Maicii 
Precistei, de altă parte chipul Sfântului 
Mucenic Gheorghe, carea pănă astăzi se 
află la mănăstirea Neamtului. Iară Ana 
Împărăteasa - lui Manuil P�leologul - încă 
au trimis dar Doamnei Ana lui Alexandru
cel-Bun o sfântă icoană în care este chipul 
Sfintei A ne, maica Precistei, iarăşi făcă
toare de minuni. Iară Doamna Ana o au 
trimis dar sfintei mănăstiri Bistrita" 1. 

Icoana de la Neamt este cu t�tul stri
cată. Nu ştiu dacă se poate spăla adausul, ?ată fiind veneraţia care încunjoară această 
lcoana. 

În ce priveşte cealaltă icoană, de la Bis
trita nu stiu dacă a fost atinsă sau ba, 
da� 'în li�ii generale este o veche icoană_ 
bizantină 2. 

1 1, p. 88. 
2 Preotul Mătasă, Geografia judeţului Neamţ. 
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Am văzut foarte rar icoane ale Sf. Ana: 
·dar una ca aceasta, cu Maica Domnului 
aşezată paralel lângă chipul mamei sale, 
n 'am găsit,o nicăiri. 

Pentru cronologie, ar fi ceva de obser' 
vat. Împăratul bizantin a trecut prin MoI, 
dova pe la 1424, dar pe vremea aceia 
Ana, Doamna lui Alexandru, era moartă 
de mai multă vreme, de la 2 Novembre 
14181• Este foarte adevărat, pe de altă 
parte, că la Constantinopol, pe vrerpea 
Doamnei Ana, soţia lui Alexandru, Im, 
părăteasă era tot o Ană, Ana de Rusia. 
'Cronica lui Phrantzes 2 spune când a murit 
Ana de Rusia, şi a fost îngropată la mă, 
năstirea Libos, mult înainte de 1424, ceia 
·ce înseamnă că pănă a nu veni Ioan al 
VIIOea în Moldova a fost trimeterea de 
icoană de la Ana la Ana, de Ia Ana de 
Rusia, Impărăteasa, la Ana. soţia lui Ale' 
xandru,cel,Bun, pe când, în ceia ce priveşte 
darul pe care l,a făcut Ioan al VIII,lea -
icoana de la Neamţ, - acesta este perfect 
acceptabil, pentru că Impăraţii bizantini 
aveau obiceiul de a lăsa obiecte de artă 
drept mulţămire pentru ospitalitate. O 
dovadă în această privinţă o constituie şi 
faptul că la Biblioteca Naţională din Paris 
se păstrează un Evangheliar lăsat de Im, 
păratul Manuil, pe care este chipul lui şi 

· al unor membri ai familiei lui. 
Dar tot din vremea lui Alexandru,cel, 

Bun trebuie socotită o icoană care a rămas 
.singură dintr'un grup de zece, care îm
podobia sicriul Sf. Ioan de la Suceava. 
Sfântul zace într'un sicriu mai recent, de 
care, pănă la 1867, erau legate cele zece 
icoane. La acea dată un grup de Boto, 
şăneni, cari obişnuiau să meargă la Sf. 
Ioan de la Suceava, să se închine, găsind 
că icoanele sânt într'o stare rea, s'au ho, 
tărît să le înlocuiască prin altele. Ce s'a 

· întâmplat cu cea mai mare parte din ele, 
nu se poate şti. Unii bănuiesc că icoanele 

· cele noi sânt zugrăvi te tot pe lemnul celor 
vechi. Dacă aceasta ar fi adevărat, ar fi 
foarte bine ; atunci s'ar putea spăla zu, 
grăveala nouă şi ar ieşi la iveală cea veche, 

· care, cum se va vedea, este de la începutul 
secolului al XV,lea, prin urmare mai veche 
chiar decât icoana, despre care am vorbit, 
.a lui Ioan al VIII,lea de la Neamţ şi acela 

1 Iorga, Inscripţii din bisericile Romăniei, 1, p. 39. 
• P. 109. 

a Doamnei Ana de la mănăstirea Bistrita. 
Singura icoană care a scăpat a aju�s 

în stăpânirea unui inginer din Botosani, 
d. Draganovici, care a comunicat,o c�iva 
de la Comisiunea Monumentelor Istorice, 
aşa încât ea a apărut în voI. IX al "Bu, 
letinului" nostru 1 .  

1n judecarea ei, trebuie să se ţie samă 
de faptul că partea de jos e ştearsă. To, 
tuşi se poate distinge că acolo era Sf. 
Ioan, iar, de o parte şi de alta, câte doi 
îngeri cu cădelniţe, cari tămâiază. Intr'un 
colţ se vede Evreul care trage cu arcul 
asupra rămăşiţelor sfântului, expuse acum 
închinării tuturor. Icoana, după cum se 
vede, este făcută cu o deosebită grijă, şi 
nu este nicio indoială că avem a face 
cu o lucrare de la începutul secolului al 
XV,lea, prin urmare din timpul când 
Alexandru,cel,Bun cu o adevărată mică 
oaste s'a dus la Cetatea,Albă, a luat rămă, 
şiţele sfântului şi le,a adus la Suceava, unde 
au fost aseza te în Biserica de la Mirăuti. 

În ce priveşte pe celelalte nouă icoan'e, 
am credinţa că pe ele, chiar dacă lemnul 
lor a fost distrus şi înlocuit cu altul, le 
putem cunoaşte, şi iată cum. Pe sicriul 
Sfântului sânt un număr de plăci de ar, 
gint, care înfăţişează viaţa lui, şi anume 
o înfătisează fără scena aducerii rămă, 
şiţelor 'd� la Cetatea,Albă la Suceava, cei a 
ce ne,ar face să credem că plăcile au 
fost executate într'un timp când moaştele 
nu se găsiau încă la Suceava, fiindcă, alt, 
fel, cum s'a observat, Alexandru,cel,Bun 
ar fi dorit, fără îndoială, să se înfătiseze 
şi ceia ce era pentru dânsul un titl�' de 
glorie. Comparând icoana ce represintă 
scena arcaşului care trage asupra moaşte
lor cu scena analoagă de pe una din plă
cile de argint, se poate constata că în lu
crarea de argint este exact acelaşi cuprins 
ca în icoană, ceia ce înseamnă că sau 
argintăria este făcută după icoană, sau 
icoana este făcută după argintărie. S'ar 
putea crede mai curând că argintăria este 
făcută după icoană, eu însă cred contra' 
riul, şi iată de ce : fiindcă la Cetatea' Albă 
nu existau zugravi de icoane, iar, în cei a 
ce priveşte înfăţişarea aceasta în argint, 
ea este făcută de un foarte bun mester 
apusean, occidental, ŞI pnn urmare 'co, 
munitatea creştină de la Cetatea,Albă, 

1 P. 22. 
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care încunjura pe sfânt cu o devoţiune 
specială, trebuie să fi comandat la Genova 
- pentru că atunci Cetatea�Albă ca şi 
Chilia erau în stăpânirea Genovesilor 
această podoabă a sicriului. Socot neîn� 
dreptăţită părerea exprimată, acum câţiva 
ani, de un tânăr Bucovinean, Oreste Luţia \ 
a cărui pierdere înainte de vreme am 
deplâns�o cu toţii. El credea că plăcile de 
argint au fost făcute pe vremea când 
moaştele sfântului se găsiau în Polonia, şi, 
prin urmare, în înţelegere cu Mitropolitul 
Dosoftei, care le întovărăşise în acest drum, 
s'ar fi făcut aceste plăci din ordinul re� 
gelui Ioan Sobieski, după 1687. Părerea 
lui Luţia nu este întemeiată pentru două 
motive : întăiu că toate costumele acelora 
cari sânt înfăţişaţi pe aceste plăci de argint 
sânt corespunzătoare secolului al XV�lea, 
şi nu epocei lui Sobieski, apoi, în ceia ce 
priveşte elementele turceşti, ca personagiile 
cu cealmale pe cap, ele corespund cu 
desăvârsire vremii lui Alexandru�Vodă ; iar, 
dacă L�tia obiecta că turbanele sânt deo� 
sebite în'tre dânsele, el nu ştia că felul 
turbanului arată care este rangul, situaţia 
fiecăruia, aşa încât aceasta nu constituie 
un argument pentru necontemporaneitatea 
fată de Alexandru�cel�Bun a acestei îm� 
p�dobiri cu argint, ci tocmai o dovadă 
că e din această epocă. 

Dar mai este încă unul. Însemnările de 
pe piesele de care ne ocupăm sânt făcute 
în scrisul secolului al XV �lea, cel mult al 
XVI�lea. Nu avem însă niciun motiv care 
să ne facă să ne oprim la secolul al 
XVI�lea, asa încât este vorba, fără îndoială, 
de Domni� lui Alexandru. În sfârsit s'ar 
mai putea aduce argumentul că rămăşiţele 
Sfântului Ioan, înainte de a fi aşezate în� 
tr'un sicriu comandat de Vodă�Barnovschi 
la 1627, fuseseră într'un altul de chiparos, 
admirabil lucrat care se păstrează încă în 
Museul de la Putna. Dar să păturile în 
adânc ale acestuia înfătisează scene din mu� 
cenicia lui Ioan, care 'sint cu desăvârşire 
apusene, genovese. Prin urmare în plăcile 
de argint şi în sicriul de chiparos este 
aceiaşi inspiraţie. 

Costumele, ca şi atitudinile, apoi liber� 
tatea de mişcare a grupurilor, vioiciunea, 
care nu se întâlneşte niciodată în arta 
noastră, acestea toate arată ca avem a 

1 Codrul Cosminului, p. 332 şi urm. 

face cu un lucru occidental şi nu cu spi� 
ritul artei bizantine sau post�bizantine din 
această epocă. 

Astfel, icoana, de o executie mai slabă , , 
este luată după tablele acestea de argint, 
care sânt de o artă admirabilă. 

Pentru principatul muntean, aveam două 
icoane din secolul acesta al XV �lea care 
se păstrau ambele la Bucureşti. Strămu� 
tată dintr'un dulap în altul din paraclisul 
Mitropoliei, una s'a pierdut : aceia care purta 
o inscripţie, într'o ortografie foarte proastă ,. 
- dar aceasta nu însemnnează că cel care 
a redactat�o nu a cetit bine data -, în 
romăneşte, cu următorul cuprins : "De la 
sfânta împărătească şi patriarhicească mă� 
năstire a peşterii celei mari" (Megalospi� 
leon) "din Pelopones, s'a dat în anul 1463". 
Legătura de argint era foarte proastă t. 

La a doua, îmbrăcămintea de argint nu 
s'a ridicat încă. Este o icoană foarte rară 
în ce priveşte sfântul represintat, Sf. An� 
tonie, aşa că a fost adusă la biserica Sf. 
Gheorghe Vechiu din Bucureşti, fără în� 
doială dintr'o mănăstire, poate din Vodiţa, 
închinată Sfântului Antonie, care a fost 
distrusă în a doua jumătate a secolului 
al XVII�lea. Însemnarea, foarte nouă, dă 
insă data, care este cuprinsă într'o tăbliţă 
de argint, în josul icoanei : "De când s'au 
făcut sfânta icoană cea de lemn, It. 1467. 
Nu te amăgj, o creştine, cu înbuibare şi 
lăcomia, ca să nu bucuri pre draci" .  După 
aceia urmează un pomelnic : "Anastasie, 
Sorica, Draga, etc.; 181 1, Septemvrie 22 "�. 
Icoana este foarte frumoasa. Chipul pre� 
sintă toate caracterele picturii, foarte aspre, 
foarte severe, foarte uscate, a secolului al 
XV�lea ; iar, în ce priveşte îmbrăcămintea 
cu argint, aceasta, în generalitatea ei, tri� 
mete fără îndoială la al XVII�lea. Tinând 
samă şi de îmbrăcămintea foarte bogată 
şi de forma literelor de sus : "Sft. Antonie 
cel Mare", este foarte greu să se admită, 
pentru aceasta, o altă dată decăt începutul 
secolului aceluia. 

Deci, pănă acum, afară de icoanele co� 
piate după plăcile de argint genovese, ni� 
mic de'cât obiecte de importa ţie din lumea 
bizantină. 

I IIapi 't'7]� iEpi>; OaO�A�'l.'7]� 1ta'tp�apx�'l.'ij� p-o'r�;; 'tou MSj!Hou, 
1J1t:!;),'t'q; S'I M1tSA01tO'ltOL(; 1l1Ilo'ts; ,,463 ; Iorga, Inscripţii, 1, p. 
244, no. 548. 2 Ibid., pp. 264-5, no. 612. 
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De pe vremea lui Ştefan-cel ·  Mare, care 
a făcut aşa de importante clădiri, şi ale 
cărui biserici au fost · Înzestrate asa de bo
gat, natural că am dori să avem' icoane, 
si am fi bucurosi dacă icoanele acestea 
;r fi icoane ro,n:;ănesti. Părerea mea este 
însă că mai toate obiectele care se găsesc 
la Putna, unde este astăzi marele Museu 
al daniilor lui Stefan-;:el-Mare, au fost 
lucrate sau în st�ăinătate sau, de străini 
sau străine, în Moldova. Nu am impresia 
pe care caută să o dea cineva de obiceiu 
foarte îndrăzneţ şi nesigur în ipotesele 
sale, d. 1. D. Ştefănescu, că a existat un 
fel de fabbrica delia chiesa la noi, că se 
poate recunoaşte stilul cutării şcoli mol
dovene sau muntene. Acestea sânt exage
rări şi închipuiri. 

De la Ştefan-cel-Mare avem, afară de 
steagul cu chipul Sfântului Gheorghe de 
la Athos 1 care nu este, propriu vorbind, 
o icoană, vre-o câteva icoane, dintre care 
unele reproduse în cartea francesă a d-Iui 
Tafrali despre "Tesaurul de artă bizantină 
şi romănească de la Putna" 2 carte cu pri
vire la care am foarte multe reserve, pe 
care nu este locul să le presint aici. O 
icoană tot din vremea lui Stefan se află 
la mănăstirea Zografu, al căr�i ctitor a fost 
marele Domn : ea presintă un chip al Sfân
tului Gheorghe, şi acesta de o mare frumu
seţă cu fruntea încinsă de o legătură de măr
gele, purtând o coroană înflorită ; e profilat 
pe scut şi ţine o mână pe o sabie, iar în 
cealaltă are sulita. Lucrul e athonit. Sus . . .  ' 3 mscnpţla ; 6 &.·(LO� rE(tJp'( LO� . 

In publicaţia aceasta luxoasă a d-Iui 
Tafrali se dă un triptic, trei icoane legate 
între dânsele, despre care călugării pretind 
că ştiu din tradiţie că Ştefan il purta tot
deauna cu dânsul în expediţiile sale. Lucrul 
mi se pare cam greu, da raceasta este legenda. 

In ceia ce priveşte icoanele, ele sânt 
foarte frumos făcute şi nimic nu împie
decă să le considerăm ca aparţinând se
colului al XV -lea, epocei lui Ştefan-cel
Mare. Un Hristos, de mare maiestate, e 
infătisat între Maica Domnului si Sf. Ioan. 

D. 'Tafrali crede că a mai gă�it încă o 
icoană cu inscripţie slavonă (O &Pd�E"i'E) care 
ar fi de pe acest timp, dar care, astăzi, e 

I Acum in Museul Militar. . 
2 Le tresor d'art byzantin et roumain de Putna. 
3 Fotografia o am de la d .  Hrisicu, ataşat la Sofia. 

BuZ. Cam . .Man. [se. - Fasc. 75, 1933. 

complet transformată. Ea represintă pe 
Maica Domnului între doi îngeri. Ce-l 
face pe d. Tafrali să creadă că este atât de 
veche, e un mister; în orice cas, pentru 
mine. Iată ce spune d-sa de icoană : "c 'est 
une copie du XVIII- e siecle de l'ic6ne 
qu'Etienne-Ie-Grand on plut6t son epouse 
Marie avait rapportee de Constantinople 
ou de Trebizonde" 1 .  

S'ar crede că si Stefan a fost la Cons
tantinopol sau l� r'rapezunt.. . Icoana este 
foarte urâtă si nu e niciun motiv să se 
creadă că vi�e de aşa de departe şi în 
condiţii aşa de solemne. Dar e evident, o 
icoană bizantină, întrodusă la noi pe o 
cale sau pe altă cale. Pana acum, deci, în 
Moldova nu exista o şcoala a noastra, nu 
exista n ici cea mai slaba adaptare, localisare, 
un început cât de modest al unui curent indigen. 

Am văzut că în Muntenia este acelaşi 
lucru. Se începe cu icoane al căror stil 
este evident străin. Strălucita epocă de artă 
a lui Neagoe Basarab nu face decât să 
substituie icoanei bizantine icoana sâr
bească. Aceasta se datoreste marii imita
toare, Doamna lui Neagoe, Miliţa sau 
Despina, cum i se zice de obiceiu, care a 
jucat un rol mai mare decât, în Moldova, 
al Mariei din Mangup. Ea aparţinea fa
miliei de despoţi sârbi Brancovici. Dacă 
am avea la îndemână documente privi
toare la icoana sârbească, am vedea, de 
sigur, dovada împrumutului. 

Afară de grupul de icoane cu inscripţii 
slavone elegante, care împodobesc chi
votul de la Cutlumuz, în care se cu
prind moaştele Sfântului Nifon i, Doamna 
lui Neagoe a lăsat trei icoane, care, sau 
toate, sau măcar două dintre dânsele, sânt 
de după moartea soţului ei, pentru că, pe 
acestea, ea este înfăţişată cu vălul negru 
de văduvă. 

Două sânt mai cunoscute : ele au figu
rat în exposiţii ale noastre în străinătate. 
Cea de-a treia, foarte remarcabilă, se gă
seşte în Museul de artă religioasă din Bu
curesti. 

V �iu insista întăiu asupra celei care în
făţişează pe Sfinţii Simion şi Sava, amân
doi în picioare, foarte bogat împodobiţi : 
jos se vede Doamna şi două domniţe, cu 

, o. C.,  p, 1 2, no. 28. 
2 V. acest Buletin, in norul de faţă, articolul : "Două opere 

de artă romăneşti la Muntele Athos". 

2 
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inscripţia : "gospojda Despina, gospojda 
Stana, gospojda Roxandra" .  O fotografie 
se găseşte în frumoasa carte a d�lui Fo� 
cillon, "Exposition d'art roumain ancien et 
moderne" ,  care a fost redactată cu ocasia 
presintării de vechi obiecte artistice romă� 
neşti in A pus. 

Amândoi sfintii sânt caracteristici Sâr� 
bilor. Sfântul Sa�a este prinţul Întemeietor 
al Bisericii lor, Sfântul Simion se bucură 
la ei de o deosebită veneraţie, astfel că nu 
este nicio îndoială cum că această icoană a 
fost zugravită pentru o principesă sârbă, 
şi, după toate probabilităţile, de un meşter 
sârb, potrivit cu datinile artei din ţara ei. 

O altă icoană, de care a vorbit, de mult, 
şi aşa de frumos Odobescu \ înfăţişează 
coborârea de pe Cruce a lui Isus. Scena 
aceasta este, iconografic, în condiţii neo� 
bis�1uite. 

'Sa vedem cum apare Coborârea de 
pe cruce în arta italiană şi în arta orien
tală, siro-armeană. In arta italiană, - care 
de alminteri este imitată, foarte curios, 
de cutare zugrav al nostru de pe la sfâr� 
şitul secolului al XVI II�lea -, ca într'o pic� 
tură a lui Duccio de Buoninsegna din 
Domul de la Siena, e, cu o mică modifi� 
care, ca şi în această icoană a noastră : la noi 
o singură femeie stă la stânga lui Isus, 
privind desfacerea de pe lemn ; dincolo 
sânt două. In ambele acela care desface 
trupul este Sf. Iosif din Arimateia. De par� 
tea cealaltă este Sf. Ioan. Jos, două figuri : 

II .  

un bărbat desface cuiele din picioarele ' 
Mântuitorului ; cealaltă e o femeie. In arta 
Armeniei este altfel. ·O perdea dintr'o bi
serică armenească de la noi presintă co
borârea cu un caracter zguduitor de dra� 
matic ; fără îndoială emanatia altui suflet. 

In icoana Doamnei lui Neagoe, o Pietii 
de factură italiană - colorile, clare, sânt 
apusene -, având, de alminterea, jos, o 
femeie îmbrăcată în costum albastru, care 
desface ea cuiele picioarelor, nu Iosif din 
Arimateia este acela care coboară trupul 
de pe cruce, ci Maica Domnului in.săşi ; 
iar, în partea unde în icoana italo�bizan
tină se afla femeile, acolo este, în mai mic, 
Doamna însăşi, îmbrobodită cu vălul du
rerii, ţinând pe braţe ca o replică a scenei 
sacre, în care Maica Domnului ţine pe 
braţe pe Fiul ei Sfânt, pe tânăru l  Domn 
Teodosie, care murise de curând. Este 
ceva înduioşător şi profan, din punc� 
tul de vedere al artei religioase, punerea 
pe acelaşi nivel a durerii omeneşti celei 
mai adânci, celei mai mişcătoare, cu du� 
rerea mistică pentru moartea pământească 
a Mântuitorului. E o ideie nouă, intere
santă, care nu a mai fost culeasă de nimeni 
si care se întâlneste numai odată în toată 
desvoltarea iconografiei universale 1. 

A treia icoană a Doamnei lui N eagoe, 
a cării inscripţie, din nenorocire, nu se mai 
poate descifra, înfăţişează punerea în mor� 
mânt a lui Isus : într'însa donatoarea nu 
figurează. Epoca e de sigur aceiaşi. 

EPOCA DE ÎNCETĂŢENIRE 

De la icoanele acestea muntene, trecem 
la icoanele moldovenesti din secolul al 
XVI�lea, care ni vor arita existenţa şi des
voltarea unei şcoli. Căci cred că nu fac o 
ipotesă prea îndrăzneaţă atunci când afirm 
să s'a format în Moldova, de la 1505 îna� 
inte, o adevarata şcoala, care a mers până 
dincolo de începutul secolului al XVII�lea. 

Din nenorocire pentru posibilitat�a de 
studii pănă acum, episcopul Melchisedec, 
care a descris obiectele de la Putna si 
de la Suceviţa 2, nu a dat reproducţii, i�r 

1 V . Istoria arheologiei. 
2 în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, II, şi in Me

moriile Academiei Române. seria a Il-a. 

ceia ce se găseşte, pentru Putna, în cartea 
d�lui Tafrali, este aşa de şters, încât nu 
se  cunoaste mai nimic. 

Mă m'ărgenesc dar a spune că, între 
icoanele moldoveneşti după Ştefan�cel� 
Mare, cea mai veche este din primul an 
după moartea lui, din 1 505, şi represintâ 
pe Sf. Nicolae. Ea poartă următoarea in
scripţie în slavonă : " Această icoană a fost 
fă.cută la Mitropolia din Rădăuţi supt 
episcopul chir Pahomie la anul 7013, 

I Inscripţia e grecească (6 Ct.1W(; '!wcb'l"Y)'; 9aw),ol0(;) şi sia · 
vonă (KJ\dAH4HlJ,f nIlH j\\Ht:, etc.) in inchinare, - Refacerea 
de un pictor in serviciul episcopului Iosif de Argeş (c. 18OC) 
n'a schimbat nimic. ' 
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luna lui 1 oiemvrie 18" .  Aceasta înseamnă 
anul 1505. După aceia se adaogă : "Şi a 
inoit-o şi a îmbrăcat-o cu argint arhiepis
copul şi Mitropolitul Sucevei Gheorghe 
Î\ fovilă, în zilele lui Ieremia Voevod, Dom
nul terii Moldovei, in anul 7 107" 1 . • 

A�eastă icoană a suferit o refacere la 
1698, de un zugrav probabil polon sau 
rutean, ieromonahul Iov, de la Schitul Mare, 
în Galiţia, care iscăleşte "maler" ,  în nem
ţeşte pictor. 

Du pă icoana aceasta de la 1505 ar fi 
venit o icoană la care ne-am gândit cu 
totii multă vreme cu o deosebită dorintă 
de' a o cunoaşte, cea aflătoare în Muse{ll  
Batthianyi din Alba-Iulia. A fost dăruită 
bisericii din Vad pe Someş, unde era un 
episcopat, de VIădica de Vad, Anastasie, 
sfetnic al lui Petru Rareş, dar care era în 
cele mai strânse legături cu Ardealul, 
prin faptul că resida şi-şi avea credin
ciosii acolo. De la dânsul avem si o scri
soa�-e într'o limbă slavonă foart� bună; 
om cult, el era întrebuinţat şi pentru 
misiuni 2. D. Virgil Drăghiceanu a reprodus 
inscripţia de pe acea icoană pe care o 
bucată de vreme am considerat-o ca re
presintând o realitate. Dar, cercetând-o pe 
urmă am constatat cu durere că, dacă 
îmbrăcămintea de argint, foarte frumoasă, 
bogat înflorită, este cea veche, foarte bine 
păstrată, dacă inscripţia de jos se păstrează, 
icoana însăşi a fost total transformată, 
înlocuită, prin secolul al XIX-lea, pe la 
1860 sau 1870, aşa încât ea nu mai are 
nicio valoare decât numai în casul când 
acela care a ras vechea zugrăveală şi a 
înlocuit-o pe acelaşi lemn cu alta - se 
poate întâmpla şi aceasta - ar fi copiat 
într'un alt stil vechea figură. E foarte greu 
de hotărît, şi nici nu am avut timpul ne
cesar să văd dacă este într'adevăr lemnul 
cel vechiu sau unul nou. Icoana însă, aşa 
cum se presintă astăzi, nu înseamnă ceva de
cât în ce Driveste îmbrăcămintea de argint 'i . .< , 

1 GH"" HKOHd WKO&d c ii & "  ,\\ H 1'POIHMH � 
PdAO& ll,H n pH  m H CK�n"  KHP ndJoA\ U  & /lii1'O 1 3 1"1, 
.\l C" .  1-10 .  H I .  Adaus : H O C �IO&H  H n(\3/ld1'H 41 PJ"lf
I I HCKon H .II H1'P0fl<M H1' '' C�441&CK'iH pfWppHf ,110-
I'H/l d &K A I-I H pocnOAH �l d  1 \\1 f P H i\IH r.J A\OpHlld &Of
&OAd &om"j� i\\H IIOC1'� l'ocnoAdp  3 f 11\ II H ,11011-
AdKCKOH & ll ii1'O -I 3p3 .  � V. Iorga, Ist. Bisericii, 1 .  

v .  Buletinul Comisiei Monumente/ar Istorice, XXlV (1931 ) ,  
p.  29. 

După aceasta ar veni o iconiţă pe fildeş, 
care se păstrează la Putna şi care înfăţi
şează Invierea, Tăierea Capului Sf. Ioan, 
pe Isus şi Samaritean ca, Soborul Sf. Mihail. 
Indată ce sânt insă mai multe icoane 
împreună, nu este nici artă bizantină, nici 
artă slavo-bizantină din Balcani, nici, de 
sigur, artă romănească din acest timp, ci 
artă rusească. Numai Ruşii au aplecarea 
aceasta de a pune poveşti întregi într'o 
icoană. De multe ori cea principală e in mij
loc, iar de jur împrejur o mulţime de cadre 
mici, în care se redă toată istoria vietii 
Sfântului, cu elemente pitoreşti şi chi�r 
cu unele elemente de actualitate. 

Icoana despre care am amintit are pri
vazuri de argint foarte frumos lucrate în 
ajur. Pe dos e înfăţişată, în argint, Răs
tignirea, iar însemnarea sia vonă de pe 
dânsa este : "Această icoană a făcut-o 
episcopul Anastasie de Roman" - nu de 
Vad - "in anul 7066, luna Iulie in 17" \ 
adecă anul 1558. Incă un Anastasie deci, 
si mai sânt alti doi. Dar in vechea noastră 
Biserică era obiceiul ca, atunci când cineva 
era ciracul unui cleric, lua numele acestuia. 
I n  felul acesta se va merge pănă la Anas
tasie Crâmca de la inceputul secolului al 
XVII-lea : de la Anastasie de Vad la A
nastasie de Roman, de la care este posibil 
să fi invătat Anastasie Crâmca. 

Cea d'i�taiu dintre icoanele care arată 
explicit că este făcută de un meşter român,. 
făcând parte însă tot din curentul inceput 
la 1505, este o altă icoană din Putna,. 
care cuprinde Invierea, cu această inscrip
ţie, slavonă : " Această icoană a făcut-o 
arhimandritul Spiridon din Putna in anul 
7074 " 2 ( 1566). Ceia ce mă face să cred 
că această icoană, din nenorocire retu
şată, şi rău retuşată, in care sânt fără în
doială elemente de imitatie care vin de 
la Ruşi, - cu cari, în G�liţia, Alexandru 
Lăpuşneanu, binefăcătorul "Frăţiei" din 
Liov, ctitorul "bisericii moldovenesti" de 
acolo, avea legături .strânse şi continue, -
ca, de pildă, două cruci curioase, una peste 
alta, sus, doi apostoli în genunchi lângă 
Isus, apoi un întreg grup în dreapta :' 

1 Melhisedec, in Revista citată, p. 2g6 : Ci"d HKOH41 WK(\
&d  f n H CKOnd  41 H41 C1'Ui"d P" '\\ 41 H CK41pO, & ll ii1'O .ţ 3l:!S, 
II\ C ll,d �H1"41 & 1 .  V. şi Tafrali. o. C., no .  21, p.  1 0. 

2 GI"" H KOH,I WKO&.J d P-XH I\\dHAp H1' C n H pHAw�� 
\\11' n�1'H41,  & II ii l' 1- 30A.  
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Hristos, care scoate din Iad pe Adam şi 
Eva, având lânga dânsul pe Patriarhi, pe 
prooroci, pe Ioan Botezatorul şi chiar pe 
Solomon -, ca aceasta ' icoana deci este o 
opera romaneasca e faptul ca pe foaia pe 
care o tine Solomon se ceteste în roma
neste - 'si e una din cele m�i vechi urme 
de ' limbi romaneasca - urmatoarea frasa : 
" înţelepciune[a] au zidit şie casa" .  Aceasta 
Înseamna ca meşterul care a facut icoana 
aceasta în 1566 era un Român 1 .  

Tot la Putna Melchisedec a gasit, şi d.  
Tafrali a reprodus, o alta icoană, care in
fătisează Înăltarea lui Isus. Mântuitorul se 
gă's�ste între ' doi ingeri cari zboară ; jos, 
trei sfinţi cu coroane de argint. În ce pri
veşte această îmbrăcăminte, tot inflorită, 
cu argint, trebuie să se observe că partea 
acoperită nu este, ca mai târziu, toată 
icoana, - une ori această îmbrăcăminte în
locuind chiar totul afară de figuri -, ci 
numai cerul, orizontul, figura rămâind în 
întregime liberă. 

Pe această icoană, este scris, slavoneşte : 
"Această icoană a făcut-o episcopul Anas
tasie de Roman, în anul 7066, luna Ia
nuarie 3," prin urmare 1558 2• 

După icoanele acestea vine o alta, foarte 
prefăcută, păstrată tot la Putna, care în
făţişează Naşterea Domnului. E tot acope
rită cu argint, cu flori în relief, şi are 
această inscripţie în limba obişnuită : "Pe 
această icoană a făcut-o şi a împodobit-o 
episcopul Anastasie de Roman şi a dat-o 
la mănăstirea din Putna unde este hramul 
Uspenia Prea Sfintei Născătoare de Dum
nezeu, în anul 7078, Fevruarie 18" q, deci 
1570, doi ani înainte de a ajunge Anas
tasie la Mitropolie. 

O altă icoană, tot de la Putna, poartă 
următoarea inscripţie, foarte interesanta, 
fiindca da - primul cas - numele zugra
vului : "Aceasta icoana a facut-o si a îm
podobit-o arhimandritul Dosoftei din Putna 
.şi cu ucenicul sau, ierodiaconul Anasie" ,  
- cum Anasie nu  este un nume, trebuie 

, Cf. Melch.isedec, 1. C., pp. 295-6 ; Tafrali, 1. C'o  DO. 23, 
p. 10. 

2 GIr.! HKOHd WKOKJ f n HCKOn" d HUTdC'I E  PO,\l d H 
C K " I ,  K ,\'liTW J 3 0S, i\\l.l,d I'EH .  d. Cf. Melch.isedeco 1 .  C' o  
p. 268 ; Tafralio 1 .  C . ,  no. 1 40 p. 1 0. 

3 G"id HKO H li\  C"TKOpH H WKOKd En H CKOn" d H d e
Tdc"iE POi\l d H C K" i  H AdAE li\ ,\IOHdCTHPS WT nSTHOH 
H A . m .  E e T  X P d i\\ SCnU llE n p f C K li\T 'ii H, i\IC LI,d <laK. H I .  
Cf. Melchisedeco 1. c., p .  268 ; Tafrali ,  1. C., no. 25, p.  I l . 

sa fie tot Anastasie "lil anul 7093, 
luna lui Avgust" 1 ,  deci 1 585. Evident, nu 
mai e vorba de Anastasie de Roman, 
fiindcă acesta nu mai trăia, şi prin urmare 
se continua şcoala prin arhimandritul 00-
softei, care se pricepea în zugră veala, şi 
prin ucenicul sau, ierodiaconul Anastasie. 
S'ar putea ca acesta sa fie chiar Crâmca ; 
posibilitatea nu este exclusă daca ţinem 
sama de elementele biografiei lui. 

Şcoala se opreşte aici. De Ia Anastasie 
Crâmca avem foarte multe opere de mi
niatura, n u  însa alte icoane. Elementele 
straine se strecoară din acest moment, şi 
începe o epocă. de decadenţă, represintată 
de Domnia lui Petru Şchiopul. 

Mai înainte de aceasta însă, la Sucevita 
este o icoană care vine din Orient, dăruită 
de Ioachim, Patriarhul Antiohiei, a cării 
inscripţie din 7095 ( 1587-8) este următoa
rea : " Această sfântă icoană a dat-o Ioa
chim, Patriarhul Antiohiei, părintelui Ghe
orghe, episcop de Rădăuţi, şi episcopul 
Gheorghie a dat-o la mănastirea de dânsul 
întemeiată, Suceviţa, unde este hramul În
vierii Domnului Dumnezeului si Mântui
torului nostru Isus Hristos". Urmează a
poi un blăstăm pentru cine ar înstrăina-o 2. 

Acum vin la icoanele lui Petru Schio
pul. Aceia care ni s'a păstrat făcea ' parte 
dintr'un grup de trei, pe care le-a lăsat 
Domnul pribeag, mort la Bolzano (Bozen), 
in Tirol. Însemnările obiectelor rămase de 
pe urma lui le cuprind; după autorul unui 
catalog al colecţiei din castelul Ambras 3, 
părintele Nilles, Iesuitul care s'a ocupat 
de încercările de unire ale Bisericii răsă
ritene cu Bis'erica Apusului, le menţionează 
şi el. 

Singura conservată figurează în repro-

1 Glli\ HKOHd C "T K O p H  H WKOKd d pX H i\I,I H A p HT 
AOC"<lHH WT n ŞTHd H CI. S4f H HKO,\\ C KO H ,\\ fPOAld 
KWH d H d dE, K ,, -kT" f 3 '1 l', '\\ C LI,d d K I'. Cf. Melchisedec, 
1. c' o p. 268 ; Tafrali, 1. C.,  no. 26, p. I l .  

2 (il l' LI, " rWdKH'\\ ndTpidPX" d HT'ioX i H C Ki H A dI' 
c'ili\ C K li\T"" H KOHd WTLI,Ş l'nvp pj'S f n H CK.O n b.  Pd
A O K C KO i\\S H fn f-t cKon" l' nv p pIE A ii "  li\ K b.  HO&OCb.3Ad
Hd" C KO" W " HTftHi ,\\O Hd CTHP C 0 4 li\ K H LI,li\ HAEmE 
E e T  X ll il i\\ Kb.CKPECEH1E  l'ocnoAd &Opd H c n d C d  H d lUf P\' 
1$ X" H KTo mE nOKSCHT S3"TH E li\  H"H f n HCKOl 1  
H"H H 'ii KTO W T  Kd"SPE Pb. d W H  A" ECT H f n P 0 4Ul I  
'VT "O I''' H c n " c "  Hd W E pO i S  Xd H WT T H i  WTLI,h , 
H m E  K b.  HHKEH, H n p H 4 "Tm "3.AET CK ISAfli\ 
G Kd pIWTOi\\, KK ,, 'iiTo f 3 4 E ; Melchisedec, l. C . ,  p . .'iO. 

S Alois Primisser, Die kaiserlich-konigliche Ambraser Samm
lung, 1 819, pp. 235-6. 
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ducere si in  colecţia, aşa de  bogată, a icoa
nelor r�seşti, de Lihacev. Acum în urmă, 
un erudit maghiar, d. Andrei Veress, a 
crezut că face o mare descoperire atunci 
când a publicat-o într'un volum recent din 
.colectia sa, tipărită de Fundaţia Ferdi
nand ; . 

Ea represintă pe Apostolii Petru şi Pa
vel, încunjur�ţi pe margeni de ceilalţi, cu 
această inscripţie : ,, 10 Petru Voevod şi 
Domn a toată tara moldovenească a fă-

... .. 1 .. u '} <cut aceasta 1Coana ". 
O alta înfăţişa trei sfinţi : Alexie, Mitro

politul de Chiev, Sf. Nicolae şi Sf. Dimitrie, 
episcop de Vologda. O a treia pe Maica 
Domnului. Aceasta poate să fie românească, 
iar cealaltă de sigur un împrumut rusesc, 
din epoca Movileştilor, pentru că n'au ce 
căuta episcopul de Vologda şi ceilalţi doi 
.sfinti rusi într'o icoană românească. 

P�ima: o foarte frumoasă icoană, după 
toate I='robabilităţile nu este românească 
nici ea, ci rusească, ceia ce o dovedeşte şi 
.felul cum Apostolii Petru şi Pavel, reuniţi, 
îşi apleacă obrazurile unul spre altul, senti
mentalitate străină sufletului nostru şi tradi
tiilor artei romănesti. A fost ferecată, tot la 
Ruşi poate, de un �eşter mai vechiu, foarte 
priceput, iar Petru-Vodă a pus să se adauge 
numai o margene, pe patru laturi, în care 
sânt înfăţişaţi, destul de stângaciu, Apostolii, 
Aici, neîndoielnic, se observă mâna româ
nească; şi la această afirmaţie ne conduc 
două motive : primul este că pretutindeni 
.grupul "th" ,  în presintarea grecească şi sla
vonă, e reprodus prin " t ii simplu, în cea 
românească. Astfel mesterul român a scris 
Matei în loc Mathei, T o.:na în loc de Thoma ; 
iar, pe de altă parte, cum Petru avea obi
ceiul să adauge câte o vocală între două 
·consoane care se ciocniau între dânsele, şi 
·cum găsim aici scris "Sf. Varutolomeiu" ,  
·deducem că  este posibil ca Domnul s ă  fi 
făcut el însuşi pe hârtie acele însemnări 
pe care meşterul le-a copiat pe metal 3. 

De curând, d. Romul Caracaş, profesor la 
Bucureşti, a găsit la biserica Mihai-Vodă 
�e aici o icoană a Sfântului Ioan Boteză-

. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Tării
-Româneşti, IV (1932). p. 88. 

2 Iw J J ETpK EOH KOA H eHb.  E I"O Iw El\dA EOHKOA 
'" I"AHb.  KKCEH 3fl\\I\H SI"POKl\dX i H CKH Cl!.TKOPH CEH 
HKOH". (restul  e rupt). 

, Acum icoana e, dupa d. Veress, in "colecţiile neexpuse 
.ale Museului Naţional de Arte de la Viena". 

torul, ale cării colori, verde de apă, cenu
şiu, şi severitatea de linii, foarte interesante, 
dovedesc o tehnică pe care nu am în
tâlnit-o nicăiri. După caracterul literelor 
nu pot s'o aşez mai târziu decât sfârşitul 
secolului al XVI-lea, adecă în epoca lui 
Petru Şchiopul în Moldova, când nepotul 
acestuia, Mihnea Turcitul, domnia în Ţara · 
Românească. Lucrul e făcut după un foarte 
vechiu model bizantin '. 

Sfântul Ioan a fost, de altfel, printre 
aceia cari s'au bucurat de o mai largă 
popularitate la Români. Icoane de-ale lui 
le mai întâlnim şi în frumoasa publicaţie 
mai veche a d-Iui Drăghiceanu, "Catalogul 
colectiunilor Comisiunii Monumentelor 
Istori�e", în care câteva sânt înfătişate în 
colori. Astfel cutare icoană poate să fie 
din aceiaşi vreme, adecă din jurul anului 
1600, şi chiar o a treia 2 • 

Tot la începutul secolului al XVII-lea 
aş aşeza şi icoana Apostolului Petru re_O 
produsă în aceiaşi colecţie :3, ca şi un Isaia 
tot de acolo 4. Literele lungi şi tehnica 
foarte îngrijită arată şi aici epoca. 

Merită a li sta alături câteva icoane mari 
găsite în podul bisericii Mănăstirea de la 
Vălenii-de-Munte. Biserica poate să dateze, 
în prima ei formă, de prin secolul al XV-lea, 
când era aici o fortărea tă în calea ostilor 
moldovene ce mergeau' spre Târgo�işte. 
Că exista o mănăstire de piatră la 1600, 
aceasta o dovedeşte un manuscript slavon 
care aparţine acelei epoci, aflat împreună 
cu aceste icoane, din care astăzi numai 
două mai sânt în Museul Comisiunii Mo
numentelor Istorice de la Văleni, celelalte 
trei fiind strămutate la acela de artă re
ligioasă din Bqcureşti 5. 

Una din ele represintă pe Maica Dom · 
nului cu Isus în braţe între îngeri şi se
rafimi, cu încă doi sfinti. În alta este Isus 
între Maica Domnului 'Sf. Ioan. O a treia, 
"Adormirea" ,  presintă pe Maria întinsă 
în mormânt, încunjurată de sfinţi şi de 
doi îngeri, pe când sufletul ei pluteşte, în
tr'un cerc de-asupra, iar Isus stă împreună 
cu sfinţii înaintea mormântului Maicii lui; 

1 Azi la Museul de artă religioasă. 
2 PI. XV, p. 56, no. 3Cl4 ; pl. XX, p. 80, no. 834, pl. 

XXIlI, no. 88. 
S Pl. XI I I, p. 48, no. 972. 
• lbid., no. 977, p. 48. 
5 V. 'Iorga, Mănăstirea din Vă/enii-de-Munte, in acest "Bu

letin", pe 1925, fig. 2 şi 1 1 ,  şi Iorga, in "M6langes Kondakov" . 

http://patrimoniu.gov.ro



1 4  BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

jos se vede o scenă care nu figurează în 
represintările mai vechi ale Adormirii : 
Evreul care a vrut să răstoarne sicriul si 
îngerul i-<l: tăiat mânile, care rămân prin;e 
de lemn. In fine, un grup cu Sf. Nicolae, 
între doi sfinti ostasi. 

Frumoase i�oane, 'de un desemn sigur, 
de o artă îngrijită în rânduirea faldurilor, 
de colori vii, între care un scânteietor 
roşu. Pe acestea le socot ca făcând parte, ca 
şi Sf. Ioan de la Mihai-Vodă, dintr'o a 
doua perioadă a artei încetăţenite. 

. Ele se deosebesc deci de icoana, foarte 
frumos îmbrăcată în argint, de la Viforâta, 
dăruită de Leon� Vodă şi de Doamna lui, 
Victoria, o Levantină, la 1 63 1 .  Inscripţia, 
în greceşte, dar şi romăneşte. are acest 
cuprins : "Această icoană a Marelui Mu� 
cenic Gheorghe închinată este de creştinul 
Domn 10 Leon Voevod, feciorul lui Ştefan
Vodă, şi de a lui prea�luminată Doamnă, 
Victoria, fiind arhiereu chir Grigorie, în 
anul 1 63 1 ,  Octomvrie 1" 1 .  Ea dă şi numele 
meşterului grec, Mavros. P�nă acum nu 
s'a desfăcut acoperemântul de argint. 

Tot în epoca înainte de Matei Basarab, 
jumătatea secolului al XVII�lea, aş mai 
pune câteva icoane muntene. 

Într'un schit din judeţul Argeş, Brădetul, 
în care se găseşte şi un portret al lui 
Mircea�cel�Bătrân alături de Doamna Mara, 
s'a găsit un chip al Mântuitorului, care 
nu se poate aşeza mai tărziu 2. Figura 
Mântuitorului este una dintre cele mai 
impunătoare. Inscripţia e grecească : 'O 7W;Y

'tv'l.p(hwp. Felul cum sânt legate unele litere 
ar face să se bănuiască o influentă ru� 
sească, dar ipotesa se înlătură gândil�du-ne 
la faptul că toate icoanele rusesti au in� 
scripţii în limba slavonă. ' 

Intr'o bisericută din satul Ruda�Bârsesti, 
comuna BeFcioiu' (Argeş), o icoană a Mai'cii 
Domnului Indurătoare - Eleusa, tip extrem 
de rar, Românii preferând pe acela cu 

1 'H 7t(';(pofio", ali'" sl;l.O'l(,;( 'toii f.uqal.ol-lip-:opo; rswP1100 â,(f:s
ptil6'1] 7t(';(p:C SU:JsoEo,a'Wo ai'l6snob 'Iwiv'Ioo ÂEO'l'ro; Bosl'îoo"" 
01.oii :31:sq>ivoo Bosooll["'L 'l..(,;(' 't'ij,; Cl..lm,:j S'l../,Cl..I.!7tpo'ta,·% N'OI-l'ICl.. •• 
'loOpt"',; B�'lo'tOP("'b. &'PXLSp(';(1:EUOnO; 'loOp(oo rp'tllopioo, Soi �'EL 
q.X/.",', 'O'l..<. ",' . �la:îipob ,ăxv'fj;. Aeastă icoană a marelui 
m[u]e[e]uic Gheorghie inchinati iaste de creştinul Domn 
Ioan Leon Voevod, beorul lu Ştefanlt-Vodă. şi de a lui prea-

copilul pe braţ, - e de un tip al cărui 
caracter arhaic apare de toată evidenţa 3. 
E fără îndoială una din represintările cele 
mar măreţe ale acestei categorii de figuri. 
Chiar dacă n'ar avea data scrisă, 7 132 
( 1623�4), ea şi�ar . dovedi epoca prin forma 
literelor - un fi special, prelungit -, prin 
legătur2. lor. 

La Mitropolia din Bucureşti, în sala de 
primire, sânt, sau erau, două mari icoane 
într'o îmbrăcăminte de argint extrem de 
bogată care este de sigur din secolul al 
XVII�lea, dar dovedeşte influenţa rusească 
prin scenele din medalioanele marginale. 
In ce priveşte figurile, ele au un caracter 
arhaic uşor de recunoscut. Mă aşteptam 
ca, ridicându�se acoperemântul de argint, 
să găsesc icoana întreagă. Din nenorocire 
nu metalul e pus pentru a impodobi o 
icoană zugrăvită, ci pictura figurilor sin� 
gure e făcută ca un adaus la lucrul argin� 
tarului, care e elementul de căpetenie. La 
dânsa se adaugă apoi micile figuri ale acelor 
pe cari i�a lecuit icoana miraculoasă 4. Fi� 
gurile, a Mântuitorului, a Maicii Dom� 
nului, au o foarte frumoasă trăsătură arhaică. 

Nu e nevoie a se descrie o interesantă 
icoană pe fildeş, care se afla în posesiunea 
lui Emil Gârleanu, şi care a fost oferită 
Academiei. Ea înfăţişează, într'un relief a� 
dânc, un număr de sfinţi inşiraţi în pro� 
cesiune, cu o mare arhitectură in fund, 
Maica Domnului găsindu�se la mijloc. Ins� 
cripţia e în dos, pe o tăbliţă de argint, şi 
are acest cuprins : "Această iconiţă a fă� 
cut�o pan Vasile Urechie fost ceaşnic în 
anul 7 13 1  ( 1622�3)". E 'vorba de fratele lui 
Grigore Ureche, fiu al lui Nestor Ureche 0 • . 

Icoane de felul acesta nu se făceau la lioi, . 
ci erau luate gata de la Muntele Athos, 
unde şi astăzi se urmează cu săparea a� 
ceasta în lemn sau în os, in care nu se 
realisează lucrări de o deosebita frumuseţă, . 
ci e mai mult o îndemânare de tehnică, 
trecând de la o generaţie de călugări la alta. -

luminati Domni Victoriia, fiindlt arhi'ereu chir Grigorie. 
in  a .  [1631 . Oct. 1 ] ; Iorga. Inscripţii, 1 .  p. 97. no. XLV. 

2 Buletinul Comisiunii Monumentelor IstOrice, XVII. p. 72. 
3 lbid., xxn, p. 62. 
• Ibid., V. pp. 1.70- 1 .  
5 C 'if HKO�I [ i]u,.: W K O K d  " M I  & <l C H l\ i f  �IHKf & H K  .. 

'ld l1J HHK ,  K I\"'O + 3 111\<1 ; Sămănătorul, V. la pagina 430. 
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1 1 1 .  
EPOCA REALI�T Ă 

Influenţa rusească s'a exercitat asupra 
icoanei romăneşti, pănă acum, de două ori : 
.0dată, în secolul al XV-lea moldovenesc, prin 
legătura cu Chievul Doamnei Evdochia a 
lui Ştefan-cel-Mare. A doua oară, prin le
aăturile Lăpusneanului cu Galitia lioveană. {;) , , 

O a treia, contemporană cu influenţa 
tiparului rusesc în Muntenia, a frescei ru
sesti în Moldova, e din vremea lui Matei 
B�sarab, ea exercitându-se mai mult asu
pra ţerii acestuia decât asupra Moldovei 
lui Vasile Lupu, mult mai săracă în icoane 
ori mai rea păstrătoare a lor. Multele re
paraţii făcute de bogatul şi darnicul pen
tru biserici Matei-Vodă au trebuit să-I 
îndemne la lucrul marilor icoane de pe 
catapitesme. 

Un formalism rusesc, mai curând rigid, 
cu tipuri fixate odată pentru totdeauna, 
vine din Chievul lui Petru Movilă, fiul 
de Domn român ajuns Mitropolit al Ru
siei de Apus. Dar, în ace�t principat de 
Domnie patriarhală, în care Domnul poate 
fi presintat, prin frescă şi prin portretul meş
terului străin, fără nimic din vechiul im
perialism solemn, ci real : bătrân� zbârcit, 
cu ochii stinşi şi un zimbet de oboseală 1 ,  
împotriva influenţei străine se ridică de 
la început un spirit de ţară, care da figuri 
mai rotunde, mai pline, mai sănătoase, mai 
vioaie şi vesele, neavând nimic din ar
haismul, maiestos şi sec, al picturii de icoane 
mai vechi. E o părăsire a ieratismului 
pentru forme mai u�anisate. Şi, în ce 
prive , te coloarea, aurul strălucitor, vechiul 
roşu dominant sânt înlocuite cu colori şterse, 
delicate, de o tonalitate de argintiu dulce. 

Iată întăiu trei splendide icoane din epoca 
lui Matei Basarab, cele de la Cocorăştii
de-sus, în judeţul Prahova, care se găsesc 
azi în siguranţă la Museul din Vălenii-de
�unte. Toate de acelaşi zugrav, de mari 
m�uşiri. Una represintă pe Maica Domnu!Ul cu copilul de o parte, şi de alta doi 
mgeri. Apoi un Sfânt Nicolae din aceiaşi 
catapeteasmă, cu o dulce figură de moş
neag. O a treia icoană dă pe un Hristos 
de o deosebită frumuseţă, care' parcă este 

1 V. Iorga, Portretele Domnilorilor români. 

totuşi un boier de la Curtea lui Matei, 
foarte mulţămit de viaţă, cu mustaţile a
ranjate după moda orientală, turcească de 
atunci, fără nimic comun cu Mântuitorul de 
la inceputul secoiului al XVII-lea, aşa de 
solemn, de rigid, de impunător. Valoarea 
zugravului se recunoaşte şi după bogăţia 
si fineta faldurilor. , La Biserica Domnească din T ârgovişte, 
acest caracter cu desa vârsire realist al sti
lului se evidentiază si m'ai mult în curi
oasa înfătisare ' a  Mintuitorului. Modelul 
pare să fie' foarte vechiu, însă felul cum e 
tratat arată că psihologia pictorului de pe 
la 1640 - 1 650 a schimbat fără îndoială 
sensul 1 •  Ne apropiem incetul cu încetul 
de folklore, care, mai târziu, va domina. 
Se observă aici o mână nedibace ; faldurile 
îmbrăcămintii sânt grosolane si monotone, 
caracterul literelor de pe carte� deschisă de 
Hristos e urât, grăbit, un scris care se întâl
neşte mai rar pe vremea lui Matei Basarab 2. 

Venind acum la încercările către altă 
pictură, avem a face cu o influenţă a Apu
sului în icoanele, acum adunate tot la 
Museul din Vălenii-de-Munte, de lângă 
crucea catapitesmei, raspetia, care dau de 
o parte pe Sfântul Ioan, de altă parte pe 
Maica Domnului, din biserica de la Bertea, 
in judeţul Prahovei. Aici se vede şi o altă 
influenţă, dar în acelaşi timp şi un alt suflet 
de artist, plin de o melancolică duioşie. Şi 
colorile sânt de o mare delicateţă, de un 
deosebit rafinament psihologic. O icoană 
a Bunei-Vestiri, culeasă, pentru aceiaşi co
lecţie, din aceiaşi regiune, este iarăşi o pic
tură unică. Mai ales felul cum este infătisată 
figura Mariei, prin câteva linii schem�tice, 
de o mare energie, ca şi, de altfel, in fal
durile veşmântului, la Fecioară ca şi la 
îngerul care-i stă în faţă cu vestea, arata 
ceva cu desăvârşire " modern". 

Acuma, între epoca lui Matei Basarab 
şi între a lui Brâncoveanu este un spaţiu 
intermediar scurt, cam între anii 1660 şi 1670, 

1 ef. la d .  Draghiceanu icoana de la Arnota, pe la 1 650, care 
pomeneşte pe Matei şi pe Doamna Elena ; o. C., no. 618. Şi 
cea cu Sfânta Paraschiva şi Sfinţii Gheorghe şi Dimitrie, ibid., 
no. 873. 

2 Buletinul Comisiunii Monumente/or Istorice, III, p. 132. 
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în care arta nu-si ne meres te drumul sta
tornic. U nele lu�rări samă�ă mai mult cu 
trecutul, dar altele par a se îndruma către 
arta destul de nouă a mesterilor Brânco-
veanului. 

' 

Cutare icoană de la 1674, iscălită de zu
grav 1, e din această epocă în care Însaşl 
arhitectura este nehotărâtă, epocă pe care 

asi numi-o cantacuzinească din causa marii 
i�fluente, în toate domeniile, a acestei fa
milii d� boieri, asa de bine Înzestra ti. În 
Învierea lui Lazăr, din Catalogul bră
ghicea nu numărul cel mare al figurilor 
aminteşte arta rusească. :ţ:a este totuşi, 
fără îndoială, una dintre cele mai remar
cabile icoane de la noi. 

IV. 

EPOCA DE ÎNFLORIRE MANIERISTĂ 

Ajungem acum la epoca lui Brâncoveanu. 
Fără îndoială nu s'a schimbat nimic în 
primii ani ai Domniei lui, dar noul Domn 
a stat - şi supt raportul artei, ca şi supt 
acela al vieţii de Curte, ca şi supt al crea
ţiunilor şcolare, al literaturii din vremea 
sa, şi chiar al unei anumite dibăcii po
litice prin care a scăpat din foarte multe 
greutăţi de ' care s'ar fi zdrobit tronul al
tuia-, supt influenţa aceluia care a fost 
Constantin Stolnicul Cantacuzino, unchiul 
său. Nu se poate spune ce adânc şi-a apă
sat pecetea asupra principatului cultura 
italiană a acestui boier de o aşa de largă 
cultură, care învăţase întăiu la Bucureşti, 
apoi la Adrianopol şi la Constantinopol, 
pentru a merge în sfârşit la Veneţia şi 
?- se aşeza un timp la Studio Padovano. 
Intorcându-se în ţară, el a adus cu sine 
un fel cu totul deosebit de a înţelege şi 
de a realisa lucrurile. A occidentalisat, a 
europenisat supt multe raporturi ţara sa. 
Cu cât cercetez mai mult epoca lui Con
stantin Brâncoveanu, cu atât găsesc mai 
vastă înrâurirea acestui om cu desăvârşire 
superIor. 

Legăturile, noi, cu Veneţia ale epocei lui 
Brâncoveanu se fac prin Stolnic, care, atâţia 
ani de zile, cu o minunată discreţie, a stat 
la spatele Domnului său, ascunzând o ini
ţiativă pe care era foarte bucuros să o a
tribuie acestuia, pănă ce, din nenorocire 
pentru toţi, ambiţia copiilor săi l-a făcut 
să iasă din colţul de umbră de unde gu
vernase tara. 

Del Chiaro, Florentin de origine, dar 
care şi-a tiparit lucrarea despre " Revoluţiile 
Valahiei" la Veneţia, după ce fusese mulţi 

I Drăghiceanu, o. c., p. 56. 

ani secretarul lui Constantin-Vodă SI deci 
cunoştea o mulţime de amănunte, v�rbeşte' 
şi despre legaturile artistice din acea vreme 
cu Veneţia, unde se trimeteau şi "bursieri " 
de artă. De acolo a venit o stiinta de teh
nică superioară, amintirea �nei' triumfă
toare frumuseţi de artă, oglindind o socie
tate bogată şi mulţămită de sine, adoraţia 
fisicului omenesc armonios si strălucitor" 
dar şi o factură de obişnuinţă care putea 
duce la artificialitate si monotonie. 

Iată, din culegerea d-Iui Draghiceanu, o· 
icoana a Maicii Domnului, pe care aş 
aşeza-o pe la 1688 1 .  E cu desă v ârşire alt-o 
ceva decât până acum. Puneţi alaturi "E
Ieus a " din satul argeşean şi această fe
meie gătită, această jupaneasă de la sfâr
şitul secolului al XVII-lea, şi veţi înţelege 
şi prisosul de împodobire, dar şi puţină
tatea de suflet din această vreme. Nu e 
aici nici tipul vechiu ieratic, şi nici seni
nătatea populară întâlnită supt Matei Ba
sarab. De alminterea si în frescă, dacă, în 
unele zugrăveli, cum sănt acelea din bise
rica de la Popeşti în Vlaşca, se vede o 
putere de expresie cu desăvârşire rară 2, pe
când frescele de la Hurezi, splendide cum 
sânt, frumos înflorate, nu se pot compara,. 
în ce priveşte caracterul vorbitor al privi
rilor, cu ce se găseşte pănă acum aiurea. 

Într'o frumoasă icoană a Adormirii Maicii 
Domnului pe care aş aşeza-o pe la 1690 :' 
figura Maicii Domnului întinsă în sicriu mai 
păstrează ceva dintr'u!1 farmec mistic care 
de acuma se împrăştie. In faţă se poate pune 
încă frumoasa icoană de la schitul Valea ' � 

, O. C.,  pU(xW , p. 96. . 
• Buletinul Comisiei Monumentelor IstoTlce, IV, p. 1 18. 
3 -IbtQ'l' XXIV, p-Q5. 
• l-hiJ..r-f'> -1.2_-
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Câteva icoane sânt vădit brâncovenesti 
nu numai prin stilul lor, ci şi prin loc'ul 
în care au fost găsite şi legăturile pe care 
le are acesta. 

În Museul din Sinaia unele provin din 
bisericile Cantacuzineştilor, şi anume din 
acel moment de creaţiune pe care�l sim� 
bolisează Mihail Cantacuzino Spătarul, cre� 
atorul bisericuţei Colţea în Bucureşti, în 
sculptura căreia se întâlnesc elemente oc� 
cidentale care vin tot de la Venetia. Pe 
cutare Apostol care scrie, frumos 'ca un 
bătrân boier, dar care e aşezat pe un scaun 
românesc, cu desăvârşire rural, zugravul 
l�a luat din lumea în care se învârtia. 

Tot cu acest caracter este si o icoană 
a Mântuitorului pe care nu aş p�tea�o aşeza 
decăt numai în timpul Domniei lui Brân� 
coveanu, prin anii mai târzii ai acestei 
Domnii. Este aici o oarecare stângăcie în 
ce priveşte figura, o lipsă de ştiinţă în re� 
darea faldurilor hainelor, un evident început 
de decădere 1.  

Între aceste icoane de la Sinaia sânt două 
de un deosebit interes. Una încunjurată 
cu un bogat cadru de baga înfăţişează pe 
Maica Domnului tronând :  e de prin anul 
1700, poate puţintel mai târziu. O nouă 
obişnuinţă tehnică : faldurile nu mai există, 
sânt suprimate pentru uşurinţă ; pe de altă 
parte, figura este · banal rotunjită. Aici a� 
vem a face cu Români şi Românce, îmbră� 
caţi luxos în stofe aduse din Veneţia, cari 
fac parte dintre supuşii lui Constantin 
Brâncoveanu. Vedem astfel toată străluci� 
rea, tot fastul şi toată trufia epocii brân� 
coveneşti, în care bogăţia ajunsese a co� 
pleşi gustul 2. 

Dar, şi in această vreme, câte un meşter, 
gândindu�se la timpurile mai simple, dar 

v. 

mai bune, dădea icoane a căror discretă 
eleganţă, a caror simplicitate fermecătoare 
amintesc zilele lui Matei Basarab. Aseme� 
nea cu una dintre cele mai bune icoane 
ale vestitului pictor rus Andrei Rublev 
este, într'o icoană de la Sinaia, visita celor 
trei ingeri la Avraam '. Aici nu mai vezi 
nici povara brocardului, nici minoderia de 
împrumut, ci sfinţenia cea mai smerită şi 
cea mai cuceritoare de inimi. Şi, cum A� 
postolul -scitea pe un scaun ţerănesc, tot 
aşa aici un ştergar e întins ca faţă de 
masă înaintea vestitorilor lui Dumnezeu. 

Puţin mai recent decât epoca lui Brân� 
coveanu, paraclisul Mitropoliei din Bucu� 
resti a avut marele noroc de a nu fi su� 
fe;it niciun fel de modificari. 

El păstrează deci şi vechile fresce, şi 
vechea catapeteasmă, şi vechile icoane 2. 

Icoanele acestea sânt de un tip ceva mai 
vechiu decât acela care place epocei brânco� 
vene şti. Crucea din catapeteasmă are puţin 
arhaism într'însa, cele de la raspetie sămă� 
nând cu cea, simţitor mai bătrână, de la 
mănăstirea Plumbuita, acuma la Museul 
de artă religioasă : ea înseamnă o oarecare 
întoarcere spre trecut. Cele două figuri 
din dreapta şi din stânga sânt copiate 
fără îndoială de pe un excelent model de 
un caracter arhaic. 

În curând însă va fi, mai ales în Mun� 
tenia, căci Moldova pierde interesul pen� 
tru pictură în toate formele, o artă care, 
părăsind modelele, se va opri şi mai mult 
înaintea realităţii contemporane, pe care 
va încerca s'o înfătiseze cu o dibăcie ca� 
pa bilă de a evita 'ireutăţile, dar care, pe 
de altă parte, a uitat de multă vreme să 
dea expresia. 

ARTĂ POPULARISATĂ 

Icoana din secolul al XVIII-lea are anu� 
mite caractere care nu se întâlnesc la aceia 
din epocile mai vechi. Întâiu, nu mai avem 
zugravi amestecaţi, ca înainte, zugravi ve� 
niţi din deosebite părţi, aduşi şi din străi� 
nătate - de Domni, cari acuma nu mai 
clădesc, ceia ce are urmări foarte impor� 

1 V. acest "Buletin" ,  XXIV, pp. 62-3. 
i lbid., p. 64-5. 

Bul. Com. Man. [st. - Fasc. 75, 1933. 

tante, ctitorii fiind boieri, şi nu de frunte, 
negustori, meşteri, foarte adesea ori ţe� 
rani -, ci icoana este un lucru indigen, un 
lucru care s� face în ţară, de zugravi cari 
se formează de la unul la altul, şi al căror 
număr este foarte mare. Am încercat si 
eu, în " Istoria Artei Româneşti" ,  publicat'ă 

1 Jbid., p. 6 l .  
i Ibid., V ,  pp. 1 6'2, 1 65. 
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împreună cu d. G. Balş, să dau o listă a 
acestor zugravi, dar s'a găsit cineva, păr. 
Şt. Meteş, care a avut mai mult timp la 
îndemână si a izbutit să dea o serie foarte 
lungă a ac�stor zugravi, cari, bine înţeles, 
cea mai mare parte dintre dânşii nu au 
nume de familie, ci sânt ştiuţi numai după 
cele de botez. 

Dar, dacă icoana este cu totul indigenă, 
si nu făcută de mesteri veniti din străi
�ătate, de aici resultă că din ' ce în ce mai 
mult pătrunde în ea însăşi viaţa ţerii, şi 
vom vedea din care anume clase. Dar as 
vrea să mai observ un lucru : În acest secoi 
zugravul iscăleşte, prin urmare este o con
cepţie individuală a rostului lui, ceia ce 
nu se făcea înainte, când icoanele cele 
mai frumoase rămâneau anonime, legate 
de o mănăstire, fără să se arăte chiar in 
foarte multe casuri care este aceia în care 
s'au lucrat. Fiind o faptă făcută pentru 
Dumnezeu, nu era numai decât nevoie să 
se ştie cine a făcut-o şi unde a făcut-o, 
la ce dată a făcut-o. Mesterul nu uită une 
ori să însemneze acum şi data, aşa încât 
a vem un foarte mare număr de icoane 
datate. 

Dar, cum viaţa adev.ărată a ţerii şi su
fletul care animă această ţară pătrund în 
acest domeniu de artă, din ce în ce mai 
mult folklorul iea în stăpânire icoana, ceia 
ce nu se întâlneste aiurea. Aceasta for
mează încă o de�sebire între icoana noas
tră din secolul al XVIII-lea şi cea gre
cească sau rusească. Icoana grecească nu 
caută să schimbe nimic la model : cum este 
acela, întocmai aşa se reproduce, şi din 
a.::eastă causă se întâmplă foarte dese ori 
că la prima vedere cineva are im presia că 
se găseşte înaintea unei icoane mult mai 
vechi ; dacă se uită însă cu atenţie, des
copere data scrisă mărunt prin vre-un 
colţ, şi o găseşte destul de apropiată, din 
secolul al XVIII-lea. Apoi Grecii au trăit 
supt multe stăpâniri, şi aceasta face icoana 
lor multiplă, de o mare varietate, pe când 
a noastră e una singură de inspiraţie ca 
şi de tehnică : dacă este o regiune în care 
se continuă vechile tradiţii pe care am în
drăzni să le numim elenice, sânt altele 
u nde Grecii au tost în contact cu Turcii, 
şi au primit anumite influenţe de artă orien
tală, apoi foarte multe regiuni, ca Vestul 
Peninsulei Balcanice, Creta, Ciprul, etc., în 

care stăpânirea a fost italiană, şi acolo va 
fi o influentă a Italiei. În sfârsit Greci, bo
gaţi, au stat' în Veneţia, und� colonia lor, 
acum atât de redusă, represinta odată un 
mare lucru şi în jurul ei erau strânşi şi 
foarte multi Români macedoneni, cari nu 
se deosebi�u de ceilalti ca înfătisare. Cu
tare icoană din M use�l nostru d� artă re
ligioasă, cu o înfăţişare într'adevăr veche, 
cuprinde şi femei îmbrăcate în rochii de 
modă veneţiană, dar care e numai din 
secolul al XVIII-lea. 

Pe lângă dorinţa de a reproduce pe cât 
se poate tipurile vechi, întâlnim astfel de 
continue împrumuturi din alte civilisaţii 
artistice, împrumuturi care . sânt necunos
cute, şi imposibile, la noi. In ceia ce pri
veşte icoana rusească, aceasta are alt ca
racter. Pănă la capăt ea păstrează acel pi
toresc naiv, copilăresc pe care l-am notat 
mai sus, ca şi amestecul fără de armonie, de 
tot felul de lucruri, dorinţa de a îngrămădi 
cât se poate mai mult. Şi colorile rămân 
cu totul deosebite de ale icoanelor noastre : 
si aurul lor e altfel decât aurul nostru ; 
�n alb e pus în faţa unui roşu puternic ; 
apare un albastru de o nuanţă cu totul 
deosebită. Niciodată nu i· a trecut prin 
minte unui zugrav de-al nostru ca, pe 
lângă grămădirea multor figuri şi scene, 
să pună în margenea icoanei şi inscripţii 
mărunte, cum le obişnuiesc Ruşii, cari-şi 
scnu Icoana. 

La noi se vede, înainte de toate, linia 
hotărîtoare, şi în jurul acesteia se creiază 
o armonie, indiferent dacă linia hotărâtoare 
este concepută popular, de un zugrav ţe
ran, sau dacă este o întreagă operaţie min
tală cu elemente abstracte, cu comparaţii 
din alte ţeri şi din alte domenii de artă, 
a celor cari s'au' împărtăşit de oarecare 
eultură. 

Deosebesc neted icoana influentată de 
folklore, dar făcută de zugravul d'e meş
teşug, şi icoana ţeranului, care nu este fa
bricant de icoane, ci-şi caută în primul 
rând de plugăria lui şi, pe alături, în anu
mite ceasuri libere, cu foarte multă evi a vie, 
cu o tragere de inimă nesfârşită şi o ima
oinatie cutezător de inventivă, face si acest b , ' 

dar sufletesc al lui pentru credinţă. 
Dar, când faci alegerea între icoana 

facută de un zugrav de origine ţeră
neasca, trăind într'un mediu ţerănesc, in-
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fluentat, fără voia lui une ori, de lumea 
in c�re a trăit, şi între icoana care este 
propriu-zis a ţeranului, nu e aşa de uşor să 
fixezi si locul unde să asezi o anume icoană. 

Ap�i, înainte, pentru' secolele XV-XVII, 
numărul icoanelor este foarte mic, şi se pot 
determina mai uşor anumite linii generale, 
care trimet când la o influenţă, când la 
alta. In secolul al XVIII-lea însă icoanele 
sânt foarte multe, şi clasarea lor poate 
deveni, şi prin aceasta, mai grea. De şi, a
cum, la Ruşi sânt fabrici de icoane, care 
lucrează pentru toate ţările ortodoxe după 
acelaşi tipar, imprumutul de la dânşii nu 
prea este : mai rar se caută a se imita i
coana rusească. Aceasta se poate aduce 
adesea prin pomenile cele mari, începând 
de pe la 1770, pe care le fac stăpânitorii 
ruşi la noi. Dacâ un preot din Banat, din 
Ardeal sau de la noi merge la " imperato
riţa " Ecaterina a II-a, iar pentru Braşov, încă 
la Elisaveta,- el se Întoarce de acolo cu un 
bogat material de icoane. Pe de altă parte, 
cu Paisie, înoitorul vieţii monahale la noi : 
în Muntenia la Poiana Mărului, în Moldova 
la Dragomirna, la mănăstirea Neamţului, 
la SecuI, a putut veni iarăşi o influenţă 
rusească ; dar oaspetele rus vine cu icoane 
de acolo, ori îşi comandă acolo icoane. Nu 
am de loc impresia câ s'ar f i  făcut la noi, 
în acele mănăstiri, ateliere de icoane lu
crate după practica ruseascâ. Dacă adaug 
câ mai veniau în ţerile noastre şi negus
tori de icoane, călugări cari mergeau din 
ţară în ţară ducând icoane ruseşti, fiind, 
de a-Iminteri Întrebuinţaţ} şi pentru pro
paganda politică, pe vremea Ecaterinei, ca 
să anunţe pretutindeni că vin în urma lor 
armatele mântuitoare ale Impărătesei orto
doxe, atunci se înţelege profusiunea a
cestor icoane la noi. Sânt pline magazinele 
de antichităti din Bucuresti de icoanele 
acestea venite din Basarabia, dar se pot 
găsi şi în alte părţi ale României. 

Ici şi colo icoana rusească, aşa de larg 
răspândită, influenţează totuşi pe a noas
tră. Cutare represintă pe Maica Domnului 
cu cei doi îngeri, într'un cadru de sfinţi I .  

Cutare, ca  în frescele unora dintre bise
ricile din Bucovina, înfăţişează genealogia 
lui Isus, aşa-numitul "arbore al lui Iese 1 " .  
Pe lângă liniile care arată legăturile stră-

J Drăgruceanu, o. C., pl. XXVIll, p. 1 1 2. 
2 Jbid., pl. XXVI, p. 104. 

moşilor sânt aşezaţi struguri şi ramuri : 
Maica Domnului la mij loc, de-asupra Isus 
care binecuvintează. 

O icoană de pe la 1770, în care se vede 
Inălţarea Domnului 1,  dă, pe lângă Maica 
Domnului între doi îngeri, foarte mulţi 
sfinţi îngrămădiţi. Şi Hristos apare sus 
în nori între altă păreche de îngeri, cari 
scutură în vânt nişte foi cu inscripţii. 
La stânga, un alt grup de sfinţi ţin capul 
plecat şi, în loc sa adore icoana Dom
nului din cercul de raze, par câ se uimesc 
mai mult de gestul pe care-l fac îngerii. 

In Dumineca Tuturor Sfinţilor, altă i
coană influenţată, Isus este iarâşi în nori, 
cu maica lui şi cu Sfântul Ioan ; într'un colţ 
sânt trei heruvimi, pe când alţi doi ţin pe 
Maica Domnului cu Isus pe piept ; apoi 
şiruri de sfinţi paraleli, verticali, orizon
tali : o lume intreagă de împăraţi, cle
rici, călugări ; îngerii zboară în toate păr
tile ca niste fluturi. Ca si cum atâta încă 
�u ar fi 'fost de ajuns, 'găsim mai sus şi 
doi heruvimi ; un frunzar bogat se învâr
teşte în jurul cadrului. Icoana este fără 
îndoială românească, ea are o inscripţie în 
limba noastră, cu literele lungi foarte or
namentate, dar nu e decât o interpretare 
românească a unui tip iconografic care nu 
este de la noi. E reprodusă în Catalogul 
Drăghiceanu. 

Acum, terminând cu imitaţiile şi adap
tările acestea după Ruşi, vin la o altâ 
categorie de icoane din secolul al XVIII
lea. Deosebirile le voiu face nu după 
influenţe, ci după felul de presintare. 

Vechile icoane, pe care le-am văzut 
mai sus, înfăţişeazâ veşminte cu falduri. 
Fie câ sânt trase cu linii negre, fie câ 
sânt indicate - ceia ce nu este casul la 

. noi - cu linii de colori deschise ori cu 
linii de aur, fald urile acestea ' sânt înfăţi
sate cu o deosebită stiintă. Mesterul a 
deprins de la modelul �el bun art� aceasta 
de a face fald uri. Aşa şi în cutare chip 
din Vălenii-de-Munte al Sfântului Filip 
- un sfânt rar - care pare desfăcut 
dintr'o catapeteasmâ, ori în icoana, tot 
munteană, a Sfintei Treimi, tot de acolo, 
de prin aceiaşi vreme. Dar de la o bucată 
de vreme alţi meşteri evită osteneala, truda 

J Ibid., pl. XVIII, p. 72. 
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.aceasta de a face faldurile ; ei găsesc mij
loacele de a reda îmbrăcămintea perso
nagiului represintat în icoană fără falduri, 
$au, când ii va şi introduce, ei vor avea 
alt caracter decât in icoanele cele vechi. 

Prima epocă era o epocă. onestă, munci
toare, păstrând vechile tradiţii ; meşterii, 
mai puţini, mult mai buni decât cei de 
mai tărziu. De când şi pănă când se 
intinde această perioadă, nu se poate spune, 
fiindcă. pot interveni acele deosebiri de 
vrâstă de care vorbiam la început. Pe de 
.altă parte, atârnă şi de modelul pe care 
zugravul l-a avut la îndemână : se poate 
·ca un mester să lucreze la 1820 si să aibă 
un model ' arhaic, pe care să-I imite cu 
·îngrijire. Apoi, cei vechi lucrau totdeauna 
după un model, cei noi însă şi după în
-chipuire, după amintiri, sau culegând din 
nişte carnete cu schiţe, cum e acel care 
se păstrează la Academia Română şi despre 
care am vorbit, acum zece ani la Paris, 
la Congresul de istoria artelor. Şi, într'însele, 
se vede foarte bine marea confusie ce 
·era în capul unor zugravi : se copiau acolo 
anumite tipuri, sau, dacă. se întâlnia o 
icoană litografiată, - care putea să nu fie 
numai decât de un caracter traditional 
ortodox -, se adăugia şi aceasta la coiecţie. 
In loc să lucreze după o icoană - sau 
frescă. - veche, în colori, ca model, zu
gravul îşi schiţează pe carnet în negru 
cei a ce trebuie să pună în icoana lui : 
schiţa e însa une ori foarte imperfectă. 
Aşa încât şi când lucrează din imaginaţie 
şi când lucrează după carnet, nu mai e re
producerea exactă a unei mai vechi picturi. 

Venind la exemple din a doua jumă
tate a secolului al XVIII-lea, cutare figură 
de tip săsesc, ca în Museul de la Vălenii
de-Munte, camera centrală, care se întâlneşte 
intr'o icoană din regiunea de supt munte, 
vădeste o influentă ardeleană. In ceia ce 
prive'şte fald urile, �ai este aici o amintire 
a artei celei vechi. Dar arta populară, 
folk lorul năvăli tor, se vede în figurile 
îngerilor, care sânt cu desăvârşire de tip 
ţerănesc. Inscripţiile de sus sânt în gre
ceşte, dar aceia de pe mânc: pruncului 
in romăneşte. Supt raportul colorilor, e 
un amestec foarte cald de albastru, rosu 
şi aur. Se vede bine iubirea pentru cr�
matică a poporului nostru, şi se va vedea 
într'o altă icoană la ce efecte se poate 

ajunge numai cu ajutorul colorilor. Acest 
tip e foarte răspândit ; l-am găsit şi în 
alte biserici săteşti din această regiune. 

Cu totul deosebită, şi rară, e o Maica 
Domnului cu văI în totul terănesc, tot 
din colectia de la Vălenii-de-Munte. Icoana, 
foarte m�ltratată de timp, are un caracter 
arhaic, făcând parte din seria c,elor cu 
falduri netede. Aparţine aceleiaşi epoci ca 
şi cealaltă, inscripţia fiind exact aceiaşi ca 
şi dincolo. Aici, nicio legătură cu Ardealul ; 
lucrul e întreg din regiunile podgoriei 
noastre. De remarcat colorile de argint şi 
de gris pe care le vom vedea şi într'o 
icoană ţerănească.. 

De la o bucată de yreme, în locul a 
cestei arte, se întâlneşte o alta. Diferenţa 
stă în îmbrăcăminte, care nu presintă nicio 
grijă pentru fald uri. Se dă numai stofa , 
care e brocardul veneţian, foarte bogat, pe 
care-l stiau bine mesterii nostri, î l  vedeau 
la hai�ele Domnilor: ale me�brilor fami
liei domnitoare, la hainele mitropoliţilor, 
episcopilor şi ale unor preoţi de la bise
ricile bogate. 

Cred că sistemul acesta de a înlocui fal
d urile prin infă ţişarea stof�i în ce are mai 
deosebit, vine de la Greci. Intr'adevăr foarte 
multe dintre icoanele greceşti sânt aşa. La 
ei, aceasta se datoreşte îmbrăcă.minţii cu 
argint, foarte răspândită în Orient. De la o 
bucată de vreme, deprinzându-se ochiul cu 
acest fel de îmbrăcăminte, s'a trecut sî în 
zugrăveala însăşi. În cutare icoană ' fără 
fald uri la veşmânt, represintând pe Hristos, 
icoană de la mănăstirea din V ălenii-de
Munte (acum la Museul din acel orăşel), 
care a fost închinată Ivirului de la Mun
tele Athos, între 1800 şi 1810, fondul 
e de aur strălucitor, coloare care se între .. 
buinţează din bielşug acum ; influenţa occi
dentală se observă în statuetele care se 
găsesc pe jeţul Mântuitorului ; inscripţia e 
grecească.. Veşmântul se întinde drept cu 
toate podoabele lui de aur pe un fond de 
o coloare oarecare. Impresia e de trivial 
realism şi de pompă vulgară. 

Sânt şi alte icoane greceşti în această bise
rică a mănăstirii din Vălenit , zidită pe vremea 
lui Şerban Cantacuzino, însă care, din pri
cina cutremurelor, foarte dese în acea re
giune, s'a dărâmat de două ori şi întăia 

1 V. Buletinul Comisiunii Monumente/ar Istorice, X V I I, p. l O� .  

http://patrimoniu.gov.ro



ICO A NA ROMĂNEASCA 21 

oară a fost refăcută pe la 1 740, iar a doua 
Dară, cănd i s'a dat o zugrăveală nouă, de 
un meşter grec trimes anume de la Ivir, 
.adăugindu/se şi alte icoane -, pe la înce/ 
putul secolului al XIX/lea. O a doua i/ 
coană presintă, pe acelaşi fond de aur, o 
procesiune de sfinţi solemni. Costumul 
represintă iarăşi numai materia din care 
este făcut. Intr'o icoană a Sfintei Tre/ 
imi cu M-aica Domnului încoronată, jos, 
pe un fond de aur de foarte mare strălu/ 
cire, icoană de o mare ştiinţă a tehnicei, 
.arta cea nouă triumfă. 

Venim acum la icoanele noastre, şi ele 
fara fald uri. Se observa usor ca s'a dus 
acum execuţia perfecta brâncovenească, 
s'a dus buna figură rotundă : este în în/ 
făţişarea sfinţilor ceva din uscaciunea pri/ 
mitiva.,- din vechiul aier solemn. Ceva din 
saraCla, din puţinătatea ţerii noastre. În 
colecţia de la V ăleni, Hristosul tronând 
.a fost găsit într'o biserică din judeţul 
Râmnicul/Sărat. Icoana e iscălită : " icono/ 
piseţ Dima erei" ,  Dima preotul. Foarte 
mulţi dintre pictorii de icoane sânt preoţi, 
diaconi sau fii de preoţi. Cu un caracter 
.arhaic imposant, icoana are o îmbrăcă/ 
minte rigidă, de brocard bogat. Aş data/o 
cam de pe la 1740. In altă icoană, care 
·este iscălită " Ilie zugravul " şi are data 1 7  
Mart 1 828, a Maicii Domnului s'a cam 
prefăcut brocardul, aşa de scump, în stambă, 
o haină mai ieftenă. In figură un realism 
ţerănesc : s'ar zice o leliţă de la ţară, îm/ 
brăcată ca pentru serbătoare. Va fi avut 
zugravul o icoană înaintea lui ? Va fi lucrat 
după închipuire ? Va fi amestecat amân/ 
două ? Este greu de hotărît, însă un astfel 
·de amestec trebuie să fi existat. 

Intr'o icoană, tot de acolo, datată 1 765, 
îmbrăcămintea e mult mai bogată, asămă
nându/se mai mult cu a Hristosului de 
1a Râmnicul/Sărat. Maica Domnului are 
"Însă o figură deosebit de blândă. Inscripţia 
de de-asupra, plină de poesie, "Trandafir 
care nu se veştejeşte" ,  se întâlneşte, de 
alminteri, şi în unele icoane greceşti. Cei 
doi îngeri în medalioane au un caracter 
foarte popular. 

Hristosul de tip ardelenesc, datat 1785, 
şi el foarte răspândit în podgoriile noas/ 
tre, are, din fald uri, doar ici si colo câte 
o liniuţă necorespunzătoare, c� şi alt Hris
tos, de pe la 1 750 (aceiaşi colecţie). 

De la o vreme fald urile rea par, dar în/ 
vălurate, în linii rotu!!de, care se repetă 
necontenit, fără niciun fel de legătură cu 
corpul sau cu îndoiturile stofei. 

Aşa in cutare chip al Mântuitorului, luat, 
de · sigur, dintr'o veche tradiţie, care se 
ridică până la Bizanţ : o foarte frumoasă 
icoană. O Sfântă Troită are aceleasi ca/ 
rac tere (aceiaşi colecţie). , 

- Tot aşa Hristosul mistic, una din cele 
mai frumoase icoane de la V ăleni. Figura 
este de o rară frumuseţă. După l itere, aş 
aşeza/o pe la 1 710, indiferent de data când 
a fost copiată ; colorile sânt deosebit de 
delicate. 

In altă serie de icoane, ai impresia că 
pictorul şi/a mai adus aminte de anumite 
falduri, dar ceia ce/l preocupă pe dânsul 
înainte de toate este coloarea, aşa de mi/ 
nunat potrivită, încât ar putea foarte bine 
să înlocuiască tot restul. Icoana devine 
frumoasă deci numai prin jocul acesta, 
prin amestecul acesta armonios al colorilor. 

Astfel într'o serie întreagă de prăznicare 
- icoane mici ale hramului. Sânt cinci 
icoane, azi la Vălenii/de/Munte, care re/ 
presintă : Buna Vestire, Naşterea Maicii' 
Domnului, Floriile, Invierea şi Cei Trei 
Ingeri. In aceste icoane, o coloare roşie, 
foarte delicată, se uneste cu un alb care 
nu există în toată ce�laltă artă a zugra/ 
vilor de icoane, şi produce un efect de o 
seninătate si de o sfintenie cu desăvârsire. 
deosebită. 'Trebuie să ' fie de prin 1750, 
după frumoasa cirilică ornamentală. 

Nota populară se distinge şi aici : găsim 
pănă şi covrigii pe masă de la "Naşterea 
Fecioarei" . 

In acelaşi gen. sânt, tot acolo, şi icoanele 
Sfinţilor Nicolae şi Dumitru ; este numai 
o coloare, aici însă o coloare întunecată, 
un albastru Închis. Fondul e de aur şters, 
aşa încât singură această coloare dă ca/ 
racterul icoanei. 

In icoana care represintă Coborârea de 
pe cruce, despre care am vorbit la Înce/ 
put, frumuseţa e făcută de colorile întinse 
pe figuri cu singure contururi : . îşi cores/ 
punde albastrul de o parte cu albastrul 
de alta ; roşul are corespondentul lui pe 
laturea cealaltă. 

In mijlocul lor o icoană de sigur grecească 
încearcă a întroduce un tip străin (aceiaşi 
colecţie). E foarte curioasă. Făcută pe pânză, 
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lipita de lemn, represinta pe Sfântul Ilie. 
Figurile de jos corespund cu acelea care se 
vad în orice tablou profan. Este de fapt 
o imitaţie a picturii occidentale profane, 
cum se întâlneşte la Italieni, la Veneţienii 
din secolul al XVOea si al XVII�lea. Ceia 
ce intereseaza e însa stralucitorul aur al 
fondului, albastrul palid dând în verde 
care înseamna undele râului. 

Sintese se încearcă si în aceasta epoca 
de răpede decadere. b icoana a Maicii 
Domnului, la Draghiceanu, între patru în� 
geri represin ta un fel de transacţie in tre 
influenţa occidentala, intre ceia ce vine de 
la Muntele Athos - influentat el însusi de 
scoala cretana, in care sânt ' elemente ' ita� 
iiene -, între o anumita şcoala germana din 
Ardeal si între traditiile artei noastre. Dar 
e o ico�nă scoborâta' pe pamânt, cu de� 
savârsire fara simbol si fara înaltare. Se 
ajunge deci la un fel de arta oficiala. 

Cu injghebari bastarde ca icoana, oribila, 
care represinta, în Catalogul d�lui Draghi� 
ceanu, Schimbarea la Faţa, ori scena ridi� 
cula din Sfântul Zosima şi Egipteanca, 
ambele în afara de orice tradiţie şi pro� 
tivnice or.carui gust, am ajuns la sfârşitul 
unei arte cu un lung şi interesant trecut. 

Incheind aceasta parte, trebuie sa mai 
spun un lucru : Poate, între contimporanii 
sai, nimeni nu a iubit mai mult pe Gri� 
gorescu decât mine, care l�am cunoscut şi 
ca om. De câte ori am avut putinţa de 
a�i închina pagini de adânca admiraţie, 
aproape pioasa, am facut�o. 

Dar eu cred ca Grigorescu, fost întaiu 
pictor de icoane şi care a zugravit câteva 
biserici, a trecut dincolo de tradiţia noas
tra. Cu foarte marele lui talent, ar fi putut 
face lucruri si mai bune. Insa felul în care 
a lucrat este în genul icoanei Sfântului 
Zosima şi Egipteanca. 

Incontestabil, lucrarile lui sânt foarte 
frumoase, dar nu sânt icoane. Fara îndo� 
iala că un om de talentul lui Grigorescu, 
chiar când greşeşte stilul, da tot lucruri 
frumoase, însa în acest domeniu al icoa
nelor stilul lui este total greşit. Creând 
femei frumoase, barbaţi voinici potrivit cu 
arta italiana, el face rafaelism, dar prin 
aceasta sufere stilisarea plina de taina a 
vechilor noastre icoane. La acestea trebuie 
sa se întoarca icoana noastra, caci altfel şi 
omul cel mai evlavios pierde din senti
mentul sau. 

VI. 

FOLKLORE DE ICOANE. 

Vin acum la acea arta care aparţine 
într'adevar poporului, care pnn urmare 
este folklore. 

In aceasta privinţa, avem faţa de alte 
naţiuni acest avantagiu ca, pe când na� 
ţiunile celelalte se ţin de o arta savanta, 
de o arta de breasla, noi, la un anume 
moment, şi în ce priveşte pictura ca şi 
in ce priveşte arhitectura, am avut putinţa 
de a trece cu totul în domeniul popular. 
Aceasta formeaza noutatea şi originalitatea 
noastra, şi ni creiaza un loc de cinste 
în cei a ce priveşte şi domeniul acesta al 
icoanelor - între celelalte popoare. 

De altfel, şi în literatura noastra veche, 
- şi am mai spus�o cândva, căutând sa 
fixez care este locul ei între celelalte li� 
teraturi romanice -, daca n 'avem capo� 
dopere, căci nu ni�au îngaduit împrejură� 
riIe sa le avem, de şi sufleteşte am fi avut 

mijloacele pentru aceasta, am realisat însa 
un lucru unic - care mi se pare de foarte 
mult folos pentru viaţa culturala şi mo� 
rala - :  anume ca orice se scrie de un om 
cult poate sa fie înţeles de oricine. 

Cum literatura populara a intervenit 
totdeauna de câte ori am căutat sa por� 
nim într'o directie din acelea care ar fi 
stricat cu desa�ârsire limba si ne�ar fi 
îndepartat de tradi'ţiile noastre,' şi în arta 
s'a întâmplat acelaşi lucru. La Sârbi, de 
exemplu - o spuneam într'o comunicare 
la Academia de Inscripţii de la Paris -
în domeniul arhitecturii este o mare 
deosebire fata de noi. Noi nu avem -
cu excepţia ' poate a bisericii episcopale 
de la Argeş şi, întru câtva, a bisericii 
de la Dealu - biserici de piatra aşa de 
frumos împodobite ca acea de la Stu
deniţa în Serbia, sculptata in piatra, aşa 
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cum stia să se sculpteze în Italia, în schimb 
însă Sârbii nu au în fiecare sat o biserică 
de oarecare valoare artistică, pe când noi 
o avem pretutindeni. Arhitectura aceasta 
.a bisericilor noastre, devenită generală, co
mună, vulgară în sensul cel bun al cu
vântului, nu este arhitectura cea mare, 
dar în ea se amestecă si elemente de la 
Ştefan-cel-Mare, şi elem�nte din Muntenia, 
ca şi împrumuturi gotice şi une ori de 
la Renaştere, care, toate acestea, se con
topesc într'o formă de caracter generic, pe 
care o întâlneste cineva si în bisericile 
muntene, şi în' cele din Ardeal, şi în foarte 
multe din bisericile modeste ale Moldovei. 
Dacă nu mai avem pictura cea mare, 
este o pictură discretă, care împodobeşte 
cu fresce bisericile din fiecare sat. Tot 
aşa în ceia ce priveşte sculptura uşilor şi 
fereştilor, a capitelurilor. 

Şi, încheind această parentesă, de aici 
resultă două lucruri foarte importante. 
Intăiu că teranul are scoala lui de artă 
în satul l�i, cum are, de alminteri, Sfânta 
Scriptură tradusă în romăneşte, liturghia 
transpusă tot în romăneşte şi, fireşte, şi 
intreaga predică tot în romăneşte. Şi, al 
doilea, această creaţiune multilaterală a 
poporului nostru este aceiaşi peste toate 
provinciile şi peste toate clasele. Pentru 
Moldoveanul de la Dorohoiu, pentru ţe
ranul din părţile ardelene pănă la Beiuş 
şi la Orade, pentru Bănăţean şi pentru 
ţeranul de pe malul Dunării, este aceiaşi 
formă a Cuvântului lui Dumnezeu, aceiaşi 
formă a liturghiei, aceiaşi predică, iar, în 
ce priveşte arta popularisată, aceleaşi tipuri 
pentru toţi. 

Umblau zugravii, cum umblau şi cân
tăreţii populari, cari culegeau o baladă 
din munţii Bihorului şi o duceau pănă la 
Nistru şi, mai departe, pănă la Bug, pănă 
în Crimeia, pănă in Caucas, pănă pe ma
lurile râului Amur, de-asupra hotarului 
Manciuriei. Umblau şi zugravii la fel din 
loc în loc ; era o circulaţie generală. Şi 
unitatea naţională românească a fost pe
cetluită cu munca, şi a fost înălţată prin 
cugetarea claselor de sus, dar basa se 
găseşte în această mare operă populară. 
Aceasta este democratia noastră adevărată. 

Si trebuie să ne so'cotim foarte fericiti 
că, ' de la o bucată de vreme, în art� 
aceasta, dacă pictura este mai puţin gravă, 

mai puţin solemnă, mal puţin imposantă, 
mai puţin perfectă in ce priveşte tehnica, 
se amestecă însă sufletul adevărat al po
porului. Şi poporul acesta nici nu ar iubi 
biserica lui asa de mult dacă nu s'ar 
recunoaşte pe 'dânsul în ceia ce se găseşte 
acolo. 

In materie de icoane, ea dă la iveală 
formele cele mai curioase, din care însă nu 
lipseşte elementul estetic decât într'un sin
gur cas, şi anume când orăşeanul, sau, mai 
bine zis, când mahalaua, - fie de la noi, fie 
din Ardeal, - se amestecă. Atunci, se strică 
totul, ea fiind fără îndoială mediul cel mai 
puţin potnvlt pentru orice manifestaţie 
artistică. 

Intrebarea cea d'intăiu în cela ce pn
veşte arta popularisată este următoarea : 
unde a început ? Şi a doua : arta aceasta 
are o singură tehnică sau este o artă de 
două tehnici ? 

Ca origine, nu s'ar putea spune, cum e 
cineva prea adesea aplecat a o crede, că 
vine numai din Ardeal. 

Este adevărat că Ardealul, neavând o 
clasă dominantă, fiind prin urmare o re
giune, cum am numit-o, de sate, neavând 
boieri ctitori şi, pe de altă parte, nici bani 
la indemână, bieţii oieri, bieţii ţerani aceş
tia nu puteau să aducă zugravi din străi
nătate, ca să întemeieze şcoli la care ai 
noştri să se formeze. Nu puteau de multe 
ori să aducă nici măcar zugravi de aici 
din Principate, de şi zugravii aceştia, prin 
secolul al XVII-lea si mai ales al XVIII-lea, 
erau foarte modesti si se multâmiau cu 
foarte puţin : am 'tipărit contra�te pentru 
zugrăveală, pe care le-am reprodus în parte 
şi în "Scrisori de meşteri" ,  din care se vede 
cum luau ei anumite indicaţii din partea 
ctitorilor : să puie pe sfântul cutare in cu
tare loc, iar pe dânşii cu nevasta şi cu 
copiii aşa, iar, în ce priveşte osteneala, li 
se promitea atâta făină, atâta brânză, fără 
a se uita nîciodată licvidul înveselitor, ne
cesar pentru a întreţinea talentul zugra
vului. Nu cereau mult tain zugravii a
cestia. 

bar de multe ori teranul din Ardeal 
fura meşteşugul de la 'câte un zugrav şi 
pe urmă îl transmitea şi el altora, întocmai 
asa cum se făcea odată si în biserica in
sişi, unde venia de acol� câte un cleric 
străin, grec, slav, sau de dincoace, se lllS-;-
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taIa într'un sat, lua pe câte un băiat cu 
dânsul, îl creştea, îl învăţa carte, il sfinţia, 
îl făcea preot, ba une ori şi un fel de e
piscop : foarte multe din aşa-numitele die
cese ardelene s'au format în conditiile a-
cestea, mai mult decât modeste. ' 

Argumentele acestea vin deci în spriji
nul Ardealului. Si mai vine si alt lucru : 
icoanele zugrăvite pe dosul ' sticlei. Ele 
sânt în mare parte ardeleneşti. In momen
tul de fată - tot Ardelenii sânt aceia care 
fac icoan� de sticlă, aşa-numitele icoane 
de la Nicula. E drept, unele dintre a
cestea' sânt detestabile :  a ajuns arta aceasta 
a icoanelor pe sticlă de la Nicula unde a 
ajuns şi olăria la noi, care producea odată 
lucruri foarte frumoase si care astăzi se 
multămeste cu tot felul de trandafiri zu
grăviţi primitiv şi cu încercări de a re
presinta tot felul de dobitoace. Este o de
cadenţă adâncă a icoanelor de la Nicula, 
dar nu este mai puţin adevărat că icoana 
zugrăvită pe sticlă, astăzi, este icoana ar
delenească. 

Este însă şi un argument împotrivă, şi 
anume acela că, de câte ori se găseşte o 
icoană de caracter popular, datată sau da
tabilă, arătându-se şi că vine dm Ardeal, 
este foarte urâtă. E o degenerare a zu
grăvelii celei bune : figuri osoase, trupuri 
îndesate, totul arată stângăcie : astfel într'o 
foarte rea redare a celor trei îngeri făcută 
în Secuime la sfârsitul secolului al XVIII-lea 
de un preot şi c�re se găseşte acum în 
Museul de la Vălenii-de-Munte. 

E foarte adevărat că, în acelaşi secol 
al XVIII-lea, fresca de dincoace a trecut 
în Ardeal si a dat foarte frumoase roade. 
Ar fi de aJuns să pomenesc zugrăveala bi
sericii de la Sălişte, a bisericii de la Ră
şinari, a bisericii din A vrigul lui Gheorghe 
Lazăr, cu picturi frumoase, şi chiar cea din 
cupola catedralei unite de la Blaj. Se intro
duce acolo un element de precisie occi
dentală care ne face să deosebim usor ce 
este ardelean, în materie de frescă, de ce 
vine din Principate, adecă din Ţara-Ro
mănească singur, Moldova ne mai având 
şcoală de pictură pănă în secolul al XIX-lea. 

In ce priveşte icoana însă, nu e aşa. 
Icoana din Romănia liberă nu a trecut 
muntii în aceiasi măsură în care muntii 
au f�st trecuţi de frescă. Ca dovadă, icoa�a 
care, din Sălişte, de altfel centru de pic-

tură ţerănească a Ardealului, de şi este 
dubio,asă ca dată - anul executării, 1629, 
fiind adăugit mai târziu, de un zugrav 
modern - poate fi socotită ca veche 1. 

Ea n'are ca pictură nimic estetic, fiind 
interesantă numai prin cadrul de flori 
sculptate pe care-l are, copleşitor chiar faţă 
de icoană, şi prin frunzişul care se revarsă 
în dreapta. E o lucrare naivă, dar dură şi 
seaca. 

Şi icoanele aflătoare în paraclisele bise
ricii Sf. Nicolae de la Brasov 2 arată ace� 
iaşi lipsă de gust. Dacă fr�scele au un ca-o 
racter popular foarte interesant, - înfăţi
şând une ori, nu scene din viaţa sfinţilor, 
ci din Evanghelie, încercare iconografică 
originaIă-, icoanele sânt absolut grosolane. 
Este drept că, mai târziu, va veni o epocă. 
braşoveană, a unui Pop, în care vor lucra 
zugravi braşoveni foarte buni, dar ei vor' 
face icoane catolice 3. 

Iată în ce se preface pictura de icoane 
supt influenţa unui mediu pe jumătate 
orăşenesc, care nu are de loc simţul fru
museţii. Ochi boldiţi, un fel foarte uşor 
de a zugrăvi totul, evitarea oricării greutăţi 
şi lipsa oricării inspiraţiî, acestea deosebesc, 
din nenorocire, foarte dese ori pictura 
orăşenească de icoane din Ardeal. 

Acum, după ce s'a văzut cum se pre
sintă icoana populară data bilă în Ardeal. 
iată cum se înfăţişează în Principate, adecă. 
în Muntenia, acest fel de pictură. 

Intr'o icoană din 1774, iscălită de un 
meşter grec, . care se afla odinioară în bi
serica armenească din Focşani, şi care se 
găseşte acum tot în Museul din V ălenii
de-Munte, de şi artistul e un zugrav de 
meserie, Isus în braţele Maicii Sale e îm
brăcat într'o cămaşă ţerănească, cu altiţă 
şi cu bibiluri : nu este însa, supt acest 
ra port, singurul cas. 

De la hotarul acesta, între Moldoveni 
şi Munteni, trecem în Ţara-Românească. 
Şi aici trebuie spus că nu toate regiunile 
au aceiaşi bogăţie de producţie populara. 
In Râmnicul-Sărat nu veti întâlni decât 
rari icoane; în Buzău nu prea des ; părţile 
din spre Dunăre sânt încă mai sărace, 

1 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1 V, p. 44. 
2 lbid., VII, p. 10. 
s V .  studiul asupra lui Pop, in revista Ţara Bârs!i, anii 

1 932-3. 
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Oltenia nu dă mai nimic. Este însă o 
regiune bine definită, jud�ţele de pod
aorie : Prahova, Dâmbovita si Arges, în b " , 

care e cel mai mare număr de zugravi 
populari, foarte rodnici în producţia lor. 
De aceia, nicăiri nu s'a putut face o co
lecţie de icoane populare în mai scurt 
timp decât la V ălenii-de-Munte. 

Încă o observaţie : noi nu am primit 
pe toţi sfinţii. In această privinţă, n'am 
fost aşa de ospitalieri ca Grecii, cari cul
tivă mai tot calendarul, pe care, de altfel, 
ei l-au făcut, iar, în ce priveşte pe Ruşi, 
aceştia, pe lângă sfinţii pe cari-i au de la 
Greci, au mai introdus şi pe alţii noi şi 
tot l i  se părea că nu e de aju�s, aşa încât 
<,tu adaus şi persoane laice, Impăraţi şi 
Impărătese, oameni ai lui Dumnezeu, fireşte, 
reproduşi întocmai cum au fost în viaţă. 
. La noi, numărul sfinţilor este foarte 
restrâns. Nu se vor găsi represintati decât 
sfinţii mari : Maica Domnului Nicolae, 
Gheorghe, Dumitru şi alţi câţiva, foarte 
puţini. Apoi Arhanghelii, Sfântul Ioan mai 
rar, ca şi Sf. Paraschiva, Sf. Petru, foarte 
rar ; s finţi ca Atanasie, ca Vasile, Grigore şi 
Ioan ,  ca Antonie, Filip sânt o mare rari tate. 
Şi în materie -de scene se face o alegere 
foarte zgârcită. 

Sfinţii cei mai încunjuraţi de veneraţie 
au trecut în arta populară numai cu 
schimbări. Ei devin niste terani de o vrâstă 
sau de alta. Sfântul Nic�lae e, astfel, un 
moş bine hrănit, surâzător, care nu pare 
a-si fi refusat nimic. Nimic din acela, 
us�at, crunt, aproape sinistru, al zugravilor 
de meserie. 

U ne ori poporul, care şi are un suflet 
duios, mistic, introduce în icoana popu
lară un farmec cu neputinţă de definit. 
Alături de tot ce poate fi mai rotund, 
mai rubicund, mai satisfăcut, avem şi nota 
aceasta de taină. Astfel, la V ălenii-de
Munte, o Sfântă Paraschivă, de genul cel 
mai popular, dar, din causa unei asemenea 
priviri, foarte impresionantă. E de pe la 
1804 şi are următoarea inscripţie : " Această 
icoană s'au făcut de Costandin. 1804." 

Un Sobor al Sfinţilor Ingeri, în Catalogul 
d-Iui Drăghiceanu, icoană care arată felul 
cum poporul înţelegea o astfel de adunare, 
dă îngerii cu un caracter ţerănesc, fecio
relnic, care nu se potriveşte cu tradiţiile 
iconografiei. Ea aparţine exact aceleiaşi 
Bul. Cum. MOri. ISI. - Fasc·. 75, 1933. 

epoci : 1770-1820, epoca în care triumfi 
arta populară în tot ce are mai caracteristic. 
Colorile sânt deosebit de frumoase. 

În Stratenia, care urmează, adecă Presin
tarea lui Isus in templu, pe lângă fondul 
bizantin apare şi bisericuţa de sat româ
nească, afară de clopotniţă, lângă palatul 
împărătesc de pe vremuri, iar acesta a de
căzut din rosturile lui. Iosif e ca un mos 
care-şi aduce copilul, iar de partea cealalti 
ai zice că e un grup de săteni care-l în
cunjură. 

Une ori meşterul popular e aşa de cura
gios încât are îndrăzneala de a face şi 
glume, cei a ce nu se va mai întâlni nică
eri, in niciun fel de artă religioasă. Un 
meşter de acesta de pe la 1839 a zugrăvit 
ceva ce nici nu se poate închipui : un 
Hristos ţigănesc. Şi, ca să arate că a făcut 
o glumă, barba este terminată printr'un 
şfichiu invârtit ; ochii albi bolovăniţi fac să 
se recunoască imediat rasa. Alături, Maica 
Domnului si Sf. Ioan :iânt foarte cuviincios 
făcuţi, însă 'ar putea fi de acelaşi neam. 
Inscripţia poartă numele donatorilor : Ion, 
Despa, Vlad, Muşa, Radu ... 

Trecem acum la icoanele zugrăvite pe 
sticlă. 

Cea mai veche dintre acelea pe care le 
cunosc - literele o pun intre 1660 şi 1680 -
represintă strălucit pe cei trei îngeri la 
A vraam. Caracterul ei este, de sigur, foarte 
popular : pe masă se văd un cuţit şi o 
furculiţă de forma cea mai rustică, numai 
cu doi dinţi, lângă nişte ridichi şi câţiva 
covrigi. Potrivirea de colori e minunată pe 
fondul de aur, care e o foiţă lipită. Roşul 
şi albastrul, de o extremă frescheţă, îşi 
corespund de la o parte la alta. Este aici 
un alb, un gris, un vioriu, care nu se mai 
întâlnesc decât doar la prăznicarele des
crise mai sus, ca în icoana Coborîrii de pe 
cruce. 

O altă icoană, a Sfântului Haralamb, 
ţinând în lanţ pe un comic drac mititel 
trântit la picioarele lui, e cu totul de alti 
tonalitate, foarte slabă, în care predomină 
argin tul şi un roşu particular. Şi aici ace
laşi meşteşug al potrivirii colorilor, ieşiti 
dintr'o intuiţie cu totul specială, care nu 
se învaţă. Amândouă aparţin epocei cele 
mai bune a icoanei pe sticlă. 

Dar, chiar când această epocă mai bună 
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ca -tehnică a dispărut, rămâne imaginaţia 
veşnic nouă, gestul creator al zugravului 
ţeran, care nu are înaintea sa un model. 

Iată, dintre icoane foarte recente, care 
trebue să fie de prin anii 1 880�1890, una 
a Sfântului Dumitru. Aici totul este nou : 
şi mediul şi aspectul călăreţului vin nu� 
mai din mintea ţeranului. În acest cas, el 
a �ost cu siguranţă Ardelean. 

In icoana Sfântului Ilie, cu caii straşnici, 
cari trag pe profetul suit în caleaşcă, pe când 
d��asupra privesc îngeri, iar Elisei îşi mână 
în pace boii, toate sânt întocmai ca reali� 
tatea pe care zugravul o vede acasă la 
dânsul. Ca împodobire, trandafirii de o 
parte, lalelele de altă parte amintesc arta 
alsaciană, de care e ' lega tă a Saşilor din 
Ardeal. 

De la niste Români din America am 
căpătat într',o copie în colori, foarte bine 
executată, o icoană a Sfântului Gheorghe, 
car� datează, fără îndoială, d'inainte de 1 800. 
Sfânt�ll , . îmbrăcat cu o platoşă de aur şi 
purtând un coif roşu cu - aureolă, e călare 
pe un cal alb. Ţinând în mâna o . lanţă 
foarte lungă, el se luptă cu G dihanie albă, 
pătată cu aur. Jur împrejur este o bogăţie 
extraordinară de flori, aruncate în toate 
părţile, flori care nu sânt stilisate, dar în� 
trebuinţate cu un - meşteşug care şi�ar afla 
foarte greu părecnea. 

Şi la noi a început acum să se trezească 
interesul ' pentru această artă populară. O 
doamnă, cu un mare talent în pidură, 
d�na Pană Buescu , a inceput să reproducă 
pe ciment, cu colorile corespunzătoare, 
icoane care continuă traditia vechilor icoane 
ardeleneşti pe sticlă. ' 

Dar, alături de arta aceasta, care caută 
.coloarea -şi al cării merit principal stă în 
aceasta, preoţi români din Ardeal, în deo� 
sebite timpuri, începând cu secolul al 
XVII�lea, au imitat gravura cărţilor de 
slujbă, dând icoane pe hârtie în tipar ne� 
gru, une ori nuanţat cu. un uşor roşu, vio� 
riu şi verde. 

Transformarea modelelor e completă. 

Acesti mesteri rurali introduc o multime 
de �lemente care nu se găsesc în gr�vu; 
riile corespunzătoare. 

O serie întreagă dintre dânsele mi�a fost 
dăruită de cineva din Ardeal, d. Gyalui 
Farkas, fost bibliotecar la Cluj . Une ori ele 
poartă iscălitura ; astfel : " Popa Gheorghe, 
1 806" .  Inscripţii stângace lămuresc asupra 
represintării : "Adunarea Sinţilor Apostoli" ; 
"Când s'au înălţat la cer Prea Sfânta Ma� 
ria Maica Domnului ; fii rugătoare pentru 
noi, creştinii" .  La "Purtătorul de biruinţă 
Gheorghe"  e iscălită "Pop Onisie " .  Aiurea : 
"Intru această lună Fevruarie, în pomeni� 
rea Sfântului Haralamb, în zilele Împăraţi; 
lor Sevir şi Luchian, 1 840 ; Nechita Mora� 
riu " .  Alături se povesteşte : "Sfinţia Sa au 
fost creştinilor preot, şi pre dia voI l�au 
supus, şi crezura în Domnul nostru Isus 
Hristos" .  De partea cealaltă este -o altă. 
legendă. Bisericile care se văd în fund, 
sânt întocmai cu ale noastre din Ardeal. 

Pe altă icoană a lui Morariu, care repre
sintă. Punerea pe cruce, se explică de�asu� 
pra : " Avraam ce cu multă silinţă au vrut 
să. junghie pruncul" ,  pentru că sus sânt 
adă.ogite scenele care înfăţişează. sacrificiul 
lui Isaac : de o parte slugile lui. Avraam, iar 
de partea cealaltă. Avraam şi cu fjul ; jos, 
o !llulţime de sfinţi ; data este 1835. 

Intre aceste grav uri şi între icoanele pe 
sticlă este o contemporaneitate Şi un pa� 
ralelism perfecte. 

ADAUS. 
Icoana Sfântului Atanasie dată. la 152 1  

Marii Lavre d e  la Athos d e  Vladislav� 
Vodă al Ţerii�Româneşti are inscripţiile :  
' I wcÎ.vv"l)t;; B),a'ln(J),aoo� l\Isja; BOEC;OOet.� EV Xptcn;cŢ> 
,CŢ> 8EcŢ> mU1:0t;; et.O(js'l"t"l)t;; 'l-ai et.01:oxpa-wp T,z(J'�; 00'(
xpoo),ax [a; şi Y A 'iVa EOuEoEncÎ.1:"I) Mqa)'"I) BOEooowcra, 
EV XpwrcŢ> 1:cŢ> (:)EcŢ> mcr1:� xal et.01:oxpa1:optcrua 7tacr"l)C; 
OOX'(poo),ax[a�, 

Chipurile domneşti sânt de proporţii 
mari (Iorga, Muntele Athos şi ţerile noastre ; 
şi U spenschi, la St. Nicolaescu, Documente 
slava-ramine, p. 255) . 

Ea ar trehui neapărat copiată în colori. 

1 Pe acestea vezi-le in publicaţia d-Iui Adrian Maniu după tiparele păstrate la Mănastirea Neamţului. 
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