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TRIPTICUL „LUI ŞTEFAN CEL MARE”
DE LA MĂNĂSTIREA PUTNA
„Vodă intră în camara lui obişnuită, unde primea pe dregătorii cei mai de
credinţă şi unde avea plăcerea să poruncească diacilor să scrie [...]. Se afla în acea
încăpere un divan cu scorţuri, având pe părete deasupra podoabe de arme [...]. În
păretele dinspre răsărit, iconostasul de argint, cu candelă, alcătuit din trei bucăţi ce
se puteau închide una peste alta. Acest iconostas, lucrat de argintarii din Cafa şi
sfinţit de egumenul Varlaam în Mănăstirea Zografu la Muntele Atonului,
întovărăşea pe Măria Sa în expediţii şi-n taberi”1. Cuvintele meşteşugite, cu parfum
de cronică, ale lui Mihail Sadoveanu au contribuit în chip fundamental la
transformarea unei tradiţii locale într-un adevăr istoric de necontestat. Astăzi,
puţini mai au îndoieli asupra faptului că tripticul de la Mănăstirea Putna i-a
aparţinut lui Ştefan cel Mare.
Trei icoane pictate pe lemn – Iisus Hristos în centru, avându-i, de o parte şi
de alta, pe Maica Domnului şi pe Sf. Ioan Botezătorul –, legate între ele cu mici
balamale care îngăduie suprapunerea lor şi închiderea într-o cutie din metal,
alcătuiesc un triptic întruchipând scena Deisis. Peste icoanele propriu-zise au fost
aplicate „motive florale cizelate şi emailate cu verde, roşu şi albastru. Câte două
medalioane «au repoussé», pe care sunt gravate numele personajelor, de o parte şi
de alta a aureolelor. O bordură cu decoraţie florală, lucrată în acelaşi stil, mărgineşte
fiecare din icoane. Pe aureole, caboşoane de pietre preţioase”2. Este de observat că,
în această descriere, cuprinsă în Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din
timpul lui Ştefan cel Mare – în care, dintr-o eroare, alături de emailul verde şi
albastru al decorului icoanelor este menţionat şi emailul roşu – nu există nici o
sugestie cu privire la adevărata origine a piesei. Autorii s-au limitat la precizarea: „A
aparţinut după tradiţie lui Ştefan cel Mare, care îl purta cu sine în lupte şi călătorii”3.
Într-o altă descriere a tripticului, făcută câţiva ani mai târziu, se avansează
chiar şi o dată – „sfârşitul sec. XV” – şi, menţinându-se atribuirea – „a aparţinut,
după tradiţie, lui Ştefan cel Mare” –, se adaugă observaţia: „Nu este o piesă de artă
românească”4.
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Mihail Sadoveanu, Fraţii Jderi, II, Bucureşti, 1963, p. 70–71.
Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti,
1958, p. 352, nr. 125.
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Ibidem.
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Maria Ana Musicescu, Muzeul Mănăstirii Putna, Bucureşti, 1967, p. 39, nr. 36; v. şi
Cristian Moisescu, Maria Ana Musicescu, Adriana Şirli, Putna, Bucureşti, 1982, p. 49, nr. 36.
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„Analele Putnei”, II, 2006, 1–2, p. 105–110.
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În lucrări ulterioare, datarea avea să fie reluată, iar tradiţia – îmbogăţită:
„acest triptic i-a aparţinut lui Ştefan cel Mare, care l-ar fi primit în dar de la soţia
sa, Evdochia [...]. Operă de rară frumuseţe artistică, bine conservată, despre acest
triptic tradiţia spune că era purtat de Ştefan cel Mare, la oblâncul şeii, în toate
campaniile sale şi că înaintea bătăliilor sau în alte împrejurări de cumpănă,
duhovnicul marelui voievod – arhimandritul Amfilohie Şendrea – îl deschidea şi
oficia scurte ceremonii religioase, adecvate momentului. Preluând aceste tradiţii
populare, Mihail Sadoveanu evocă asemenea momente în monumentalul său roman
istoric Fraţii Jderi. Tradiţia mai spune, de asemenea, că, înainte de a muri, Ştefan
cel Mare a menit preţiosul triptic Mănăstirii Putna şi că la moartea sa i-a fost aşezat
pe piept, însoţindu-l până în clipa înmormântării”5.
În faţa unor asemenea dezvoltări necontrolate ale unei aşa-zise „tradiţii
populare”, în care se amestecă fără discernământ elemente de ficţiune literară cu
reconstituiri posibile ale unor realităţi apuse, nimeni nu pare să mai ia în seamă
cercetările de dată mai veche făcute asupra tripticului de la Putna. O revenire
asupra lor îmi pare necesară.
Orest Tafrali era de părere că avem de-a face cu o „pictură bizantină de
şcoală moldovenească ori rusească”6. Lui L. Bréhier, figurile alungite din icoane îi
reaminteau stilul picturii ruse7. Virgil Vătăşianu regăsea în piesa de la Putna ecouri
ale unor influenţe mai degrabă apusene: „Fără să fim în măsură să precizăm dacă
acest triptic a fost executat în Veneţia sau în vreun centru balcanic, poate pe coasta
dalmatină, putem totuşi recunoaşte că el nu e operă moldovenească, ci un import
achiziţionat dintr-un atelier, unde, peste fondul tradiţional bizantin, se grefează
influenţe de provenienţă veneţiană”8. Indiferent pe care dintre aceste opinii le-am
împărtăşi, un lucru este cert: loc pentru darul doamnei Evdochia de la Kiev nu
prea există.
Mai complete şi mai încărcate de sugestii sunt observaţiile lui I. D.
Ştefănescu: „Tripticul lui Ştefan cel Mare de la Putna se leagă, pentru noi, de
tradiţia şi spiritul şcoalei ruseşti de la Stroganov, amintind prin caracterul figurilor
icoanele ruseşti ale veacului al XVI-lea. Însăşi execuţia mediocră a argintului şi
smalţurilor ne duce către începuturi ale acestei arte şi către meşteri de o
îndemânare relativă. Tripticul nu-l putem lega de secolul al XV-lea. Din nefericire,
el nu poartă nici o dată, nici inscripţii şi aceasta ne lipseşte de un element
hotărâtor”9.
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Claudiu Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la Putna, Iaşi, 1988, p.
492–493, nr. 104.
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Orest Tafrali, Le trésor byzantin et roumain du Monastère de Poutna, Paris, 1925, p. 9, nr. 21.
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Louis Bréhier, L’art roumain ancien, în „Arta şi Arheologia”, I, 1927, 1, p. 7.
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Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale, I, Bucureşti, 1959, p. 840–841.
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I. D. Ştefănescu, Averea de artă religioasă a Moldovei, în MMS, XXXIII, 1957, 8–9,
p. 591–601.
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Icoanele tripticului par să fi fost executate într-adevăr de meşteri ruşi, cel
mai devreme spre sfârşitul veacului al XVI-lea10, iar decorul din metal şi email care
alcătuieşte un soi de ferecătură trebuie să fi fost adăugat încă mai târziu. I. D.
Ştefănescu îşi exprima părerea de rău pentru lipsa unor inscripţii care să slujească
la datarea mai exactă a obiectului. Şi totuşi, ferită de priviri, o asemenea
mărturie există.
În luna ianuarie 2004, curăţând icoanele scoase din ferecătură, restauratorii
au descoperit, pe spatele uneia dintre ele, o semnătură. Neputând să o descifreze,
am fost solicitaţi, d-l Ştefan S. Gorovei şi cu mine, să facem acest lucru. Ductul
indica un bun cunoscător al slovelor, un om obişnuit să scrie în chirilica ultimelor
decenii ale secolului al XVIII-lea. Numele care a putut fi citit era „Ilii Herescul
medelnicer”.
Un document din 19 februarie 1781 îl arată pe Ilie Herescul ca fost mare
medelnicer11, ceea ce înseamnă că semnătura de pe icoană este anterioară acestei
date. Ilie Herescul era fratele lui Dositei Herescul, călugăr cu metania la Putna,
ajuns egumen al acestei mănăstiri, hirotonit episcop de Rădăuţi la 13 noiembrie
1750 şi mai apoi, după luarea nordului Moldovei de către austrieci, episcop exempt
al Bucovinei12. În amintirile sale, Radu Rosetti scria despre el că era „un prelat
care, atât prin virtuţile sale, prin luminarea deosebită a spiritului, cât şi prin o
cultură deosebită, a făcut cinste Bisericii ortodoxe”13. În cadrul măsurilor de
reorganizare a Bisericii ortodoxe din Bucovina de către împărăţia austriacă, sediul
Episcopiei Bucovinei a fost stabilit la Cernăuţi. Ca urmare, la 12 decembrie 1781,
episcopul Dositei Herescul a părăsit Rădăuţii pentru a se aşeza la Cernăuţi14. Dar în
vechiul târg moldovenesc nu exista nici biserică episcopală, nici reşedinţă, astfel că
Dositei şi-a aflat adăpost la fratele său, Ilie, fostul mare medelnicer şi staroste de
Cernăuţi, slujbele făcându-le într-o biserică de lemn, cu hramul Sfintei Treimi,
ctitorie a episcopului, a lui Ilie şi a soţiei acestuia, Ecaterina15. Deşi aşezaţi la
10
V., pentru comparaţie, icoana rusească a Sfântului Ioan Botezătorul, dintr-un triptic
(Deisis) datat în secolul al XVI-lea (Leonid Uspensky, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei,
traducere din limba engleză de Anca Popescu, Bucureşti, 2003, p. 127–128 şi pl. 8).
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Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente, 1393–1849, Bucureşti, 1983,
p. 441, nr. 1331.
12
Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Viena, 1912, p. 115; idem, Mânăstirea şi
comuna Putna, Bucureşti, 1905, p. 120, nr. 35; Ierodiacon Teofilact Ciobîcă, Contribuţii la istoria
Mănăstirii Putna. Egumenii, în TV, 2, 1992, p. 112–113.
13
Radu Rosetti, Amintiri, I, Ce-am auzit de la alţii, ediţie îngrijită şi prefaţată de Mircea
Anghelescu, Bucureşti, 1996, p. 82.
14
Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei naţional-cultural în viaţa
românilor bucovineni, Rădăuţi, 2003, p. 2–3; idem, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu bio-bibliografic
de Stelian Neagoe, Bucureşti, 1991, p. 33.
15
Idem, Istoria Bisericii din Bucovina, p. 4, 53; idem, Istoria Bucovinei, p. 34. Reşedinţa
episcopală a fost terminată în 1783, iar catedrala – începută abia în 1844 – s-a isprăvit în 1864 (idem,
Istoria Bisericii din Bucovina, p. 4, 53–54; idem, Istoria Bucovinei, p. 34–35).
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Cernăuţi, Hereştii au rămas legaţi de Putna. Printr-un act din 28 decembrie 1788,
episcopul Dositei lăsa mănăstirii sale de metanie mai multe lucruri, între care şi o
cârjă egumenească16. Tot din 28 decembrie 1788 datează şi un document prin care
acelaşi Dositei dăruia nepoţilor săi de frate, Vasile, Gheorghe şi Nicolae Herescul,
nişte vase de porţelan păstrate de el la Mănăstirea Putna17. În sfârşit, se cuvine
adăugat şi faptul că unul dintre fiii medelnicerului Ilie s-a călugărit la Putna sub
numele Gherasim18.
Ţinând cont de toate aceste informaţii, presupun că tripticul „lui Ştefan cel
Mare” a aparţinut, de fapt, lui Ilie Herescul. Îl va fi primit sau cumpărat el
însuşi, înainte de 1781, la o vreme când relaţiile cu Ortodoxia rusă erau destul de
strânse. Poate că tripticul va fi fost aşezat în bisericuţa de lemn de la Cernăuţi,
improvizată ca biserică episcopală. De acolo, va fi luat drumul Putnei. Acest lucru
s-a petrecut după 1796, anul când a fost alcătuit un inventar al tuturor odoarelor şi
obiectelor gospodăreşti din Mănăstirea Putna19, în care tripticul nu apare, şi înainte
de 1863, de când datează primul său număr de inventar20. Nu se ştie cum a ajuns
tripticul la Putna: fie a fost adus de fiul lui Ilie, călugărul Gherasim, fie a fost depus
aici spre păstrare, până la zidirea catedralei de la Cernăuţi21 şi, în împrejurări pe
care le putem doar bănui, a rămas definitiv în posesia mănăstirii.
Scoaterea icoanelor din veşmântul lor metalic, în cursul acţiunii de
curăţare, a dus la identificarea, sub ferecătură, a unor fire de iarbă, a unor fire de
păr şi a unor bulgăraşi de ţărână – dovezi ale faptului că tripticul n-a stat tot timpul
într-un spaţiu închis (locuinţă sau biserică), ci a fost purtat – desigur, nu la oblâncul
şeii lui Ştefan cel Mare –, fiind, poate, chiar şi îngropat în anumite momente.
16

Dimitrie Dan, Mânăstirea şi comuna Putna, p. 101, nr. 160. V. şi descrierea cârjei din
inventarul odoarelor Putnei, alcătuit în 1796: „O cărja arhimandrească, cu mănunchiul de argint,
făcută deasupra ca un cap de fiară, bătut în smoală, ţăvişoară cu flori; iaste de un lemn foarte vărtos,
bisfarbi subţire; înnaltă cu totul, 4 şuhuri, 2 ţoluri; argint, după socotinţă, iaste 26 dramuri [Marginal:
Aceasta au dat-o răpousatul întru fericire, domnul ep[i]scop Dosithei Here[s]cul, cu hotărăre şi danie
în scris, la 28 dechemv[rie 1]788, ca totdeauna să rămăe a igumenilor de Mănăstire Putna. Altă mână:
Este arătată şi la Invent[arul] besericesc No 10.]” (Monah Alexie Cojocaru, Inventarul de odoare şi
obiecte ale Mănăstirii Putna (1796), în acest tom al revistei, p. 27).
17
Dimitrie Dan, op. cit., p. 104, nr. 35.
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Idem, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, p. 114, nota 11.
19
Monah Alexie Cojocaru, op. cit., p. 5–98.
20
Claudiu Paradais, op. cit., p. 492. În chip surprinzător, tripticul nu este menţionat în
monografia închinată Putnei de Dimitrie Dan.
21
V., spre comparaţie, cazul celor „doao Evanghelii scrise cu măna, fericate peste tot cu
table de argint poleite cu aur, şi una Evanghelie slavenească tipărită, legată cu catefe şi cu table de
argint, care, din poronca Preosfinţiei sale răposatului episcop Dosithei Herescul s-au orănduit la
această mănăstire şi numai pe o vreme s-au fost înprumutate la Mănăstire Dragomirna, trebue să să ţie
iarăşi aice spre paza în visterie mănăstirii pănă la facere acelor de iznoavă regulate mănăstireşti
inventarii şi atunce va fi de socotit la care mănăstire să vor da, ori ca de fiinţă, ori numai spre ţinere,
pănă la zidire cathedralnicii besearicii episcopiei din Cernăuţi” (Monah Alexie Cojocaru, op. cit., p.
14, nota 24).
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În condiţiile descoperirii semnăturii lui Ilie Herescul, este exclusă ipoteza
că tripticul ar fi aparţinut lui Ştefan cel Mare, că el a fost păstrat la Putna aproape
300 de ani, apoi a ajuns în mâinile unui mic boier, care a găsit cu cale să-şi
înveşnicească numele pe spatele uneia dintre icoane. Scena descrisă de Mihail
Sadoveanu – pe care oameni nedeprinşi cu exerciţiul critic au folosit-o ca sursă
istorică – va rămâne, desigur, o frumoasă pagină de literatură. Ceea ce prozatorul
şi-a imaginat trebuie să fi existat ca atare: Ştefan cel Mare va fi avut, cu siguranţă,
ca orice suveran medieval, icoane portabile, poate chiar un triptic. Dar acelea
trebuie să fi fost piese de o remarcabilă execuţie. Domnul Moldovei a făcut
întotdeauna bisericilor sale daruri somptuoase. Cum ne-am explica, în acest
context, că icoanele la care se închina el însuşi ar fi fost opere ale unor pictori şi
argintari mediocri ?!
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Semnătura lui Ilie Herescul medelnicer

Tripticul cu ferecătură

Tripticul fără ferecătură

