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Arhim. dr. Policarp Chițulescu

O icoană de la Sfântul Neagoe Basarab 
și primul muzeu al Patriarhiei Române

Keywords: Romanian Patriarchate Museum, 
Romanian Medieval Art, Curtea de Argeș 
Monastery, icon with donors.

încă din vechime, episcopiile și mănăstirile au întemeiat 
și păstrat adevărate colecții de manuscrise, cărți și obiecte 
liturgice. Ctitorii de așezăminte sfinte le înzestrau cu icoane 
pictate pe fond de aur, ferecate în argint, sfinte vase, cruci 
împodobite cu pietre prețioase și mărgăritare, candele, 
sfeșnice, veșminte brodate cu fir, în vederea iertării greșelilor 
și a pomenirii la sfântul jertfelnic. în vremea veche, aceste 
odoare se confecționau ca pentru Dumnezeu, cu materiale 
de primă calitate și cu mult rafinament artistic. Nu de puține 
ori, comanditarii - domnitori, boieri, ierarhi, egumeni de 
mănăstiri ori creștini mai înstăriți - apelau la măiestria unor 
meșteri străini, adesea formați în lumea bizantină sau Ia 
ateliere transilvănene de factură occidentală. Aceste expresii 
ale credinței în Dumnezeu - manifestate prin pictură, 
sculptură în lemn, metal sau piatră, broderie etc. - au deținut 
un rol concret în desfășurarea slujbelor și a vieții duhovnicești, 
în general. Ele au fost strict legate de locul pe care l-a hotărât 
donatorul, generații de slujitori și mireni venerând icoanele, 
rugându-se la lumina candelelor și slujind în biserica zidită și 
împodobită în chip minunat de fondatorii ei. Trebuie să-i dăm 
dreptate unui mare istoric de artă, profesorul I.D. Ștefănescu, 
atunci când afirmă că în muzeu trebuie strânse numai 
lucrurile care se găsesc risipite și despărțite de interioarele
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și ansamblurile pentru care au fost create. Numai acestea 
le pun la adăpost și le păstrează, în muzeu nu trebuie aduse 
lucruri smulse unor ansambluri vii din mănăstiri, schituri și 
biserici de oraș sau sat. Epitafele și veșmintele, argintăria și 
cărțile, numai la locul a cărui viață o întregesc și o luminează 
își păstrează înțelesul, își revelează sufletul și își mărturisesc 
valoarea artistică'.

Dacă aceste comori sunt întâlnite azi, în bună parte, 
în muzee și colecții particulare, smulse de la locul unde au 
fost dăruite, aceasta s-a petrecut din cauză că timpurile nu 
au fost totdeauna favorabile pentru păstrarea și utilizarea lor 
în biserici și mănăstiri. Este știut faptul că Țările Române și- 
au plătit din greu dreptul de a-și menține credința ortodoxă 
apostolică, aceasta fiind jertfa pe care românii au adus-o 
de-a lungul multor secole, plătind tribut, chiar cu sânge, 
puternicilor care s-au perindat la conducerea imperiilor. 
Hrisoave scrise pe pergament sau hârtie, diate, pomelnice, 
însemnări din cărți și manuscrise ne vorbesc despre danii și 
donatorii lor. Multe dintre obiectele dăruite poartă inscripții 
votive, fiind cea mai fericită alegere a comanditarilor, 
transmițându-ni-se azi date deosebit de prețioase pentru 
cultura și istoria neamului.

Ideea unui muzeu al Bisericii Ortodoxe Române a fost 
pregnant subliniată într-un studiu de către istoricul Ștefan 
Berechet, încă din anul 19221 2. El înfățișează un adevărat 
program de înființare, organizare și funcționare a unui 
muzeu și a unei biblioteci, ambele, de anvergură științifică și 
patrimonială națională. Recomandarea de atunci ca Biserica 
să fie organismul abilitat cu adunarea tuturor obiectelor ce 
ar putea fi expuse publicului este deosebit de pertinentă. 
Adeseori, cercetătorii care au rechiziționat obiectele 
bisericești, neavând studii de teologie, nu au putut evidenția

1. „Colecția de artă a Patriarhiei noastre”, în: Glasul Bisericii, XVII (1958), 
1-2, p. 100.
2. „Ne trebuie muzeu și bibliotecă”, în: Biserica Ortodoxă Română, XLI 
(1922), 7, pp. 525-532.
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complet și corect datele pe care le furnizează aceste comori 
de artă religioasă. în plus, un muzeu și o bibliotecă aflate 
sub coordonarea Bisericii, deci, de prestanță națională, au 
menirea de a dezvălui, consolida și cultiva legătura românilor 
cu tradiția și trecutul Bisericii și, deci, cu ființa lor ca neam. 
Pe data de 1/19 aprilie 1922, chiar patriarhul Miron, pe atunci 
mitropolit primat, a dat o circulară prin care dispunea ca toți 
preoții să păstreze și să înregistreze toate bunurile artistice 
din bisericile lor, iar apoi să informeze Centrul eparhial despre 
existența acestora, în vederea constituirii unui fond pentru 
muzeu și bibliotecă. Nu știm ce efect va fi avut acest ordin, 
cert este că ideea s-a concretizat câteva decenii mai târziu. 
Patriarhul de fericită pomenire Justinian Marina este cel care 
a inițiat, la Patriarhie, primul muzeu și prima bibliotecă, 
amândouă organizate după regulile specifice unor astfel de 
instituții. Ca multe alte întreprinderi, proiectele patriarhului 
au cunoscut amploare și substanță și pentru că acesta a 
încurajat în jurul său prezența unor devotați profesioniști, 
reputați istorici, profesori și critici de artă: I.D. Ștefănescu, 
Victor Brătulescu, Vasile Drăguț, Ion Barnea, Dan Simonescu, 
Al. Elian, V. Cândea, Șt. Ionescu-Berechet, mitropolitul Tit 
Simedrea, preoții Dumitru Fecioru și Niculae Șerbănescu, 
Aurelian Sacerdoțeanu, N. Stoicescu și mulți alții. Se știe și 
faptul că mitropoliții Ungrovlahiei și alți ierarhi au lăsat drept 
moștenire Mitropoliei bibliotecile care le-au aparținut și alte 
bunuri personale. Din dispoziția patriarhului Justinian, s-a 
demarat o activitate discretă, dar consistentă, de alcătuire a 
unui fond muzeal la Patriarhie. La început, aceste obiecte au 
fost expuse la Reședința patriarhală, în săli și vitrine devenite 
rapid neîncăpătoare.

între anii 1959-1963, s-au întreprins reparații capitale 
la clădirea fostului palat sinodal de la mănăstirea Antim și 
la întreg ansamblul monastic: biserică, cuhnie, corpurile de 
chilii de pe latura de est și de sud a bisericii.

în palatul sinodal, Biblioteca Sfântului Sinod a fost 
reorganizată pe noi baze. Aceasta a primit mobilier și personal
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adecvat, ocupând trei sferturi din clădire. Fosta sală de ședințe 
a sinodului s-a numit „Eclesiarhie”; aici, în frumoase vitrine, 
îmbrăcate în lambriuri sculptate, au fost așezate obiecte 
deosebit de valoroase (veșminte, engolpioane, cruci, mitre, 
cârje și bastoane arhierești etc.) care aparținuseră ierarhilor 
Bisericii noastre. în curte, în încăperile de la est și de la sud, 
a fost organizată o expoziție de artă veche bisericească și o 
alta dedicată Sfântului Antim Ivireanul. Alături, s-a amenajat 
un depozit în care au fost așezate icoanele și alte odoare 
achiziționate sau provenite de la biserici demolate.

Dorința de a forma un muzeu al Patriarhiei s-a concretizat 
prin achiziția a numeroase obiecte de artă: monede, cărți, 
manuscrise și alte piese rare, toate dobândite la inițiativa și 
riguroasa selecție a unei echipe deosebit de eficiente care activa 
în cadrul Bibliotecii Sfântului Sinod. După cum ne indică 
documentele, bibliotecarul-șef era și coordonatorul acestor 
colecții de artă3. Până în anul 1970,80% din fondurile bibliotecii 
și cele ale muzeului erau constituite în forma de astăzi.

3. Arhiva Bibliotecii Sfântului Sinod, anul 1967, Dosar 40, f. 15.

în 1966, la împlinirea a 250 de ani de la moartea martirică 
a Sfântului Antim Ivireanul, a avut loc o ședință festivă a 
Sfântului Sinod, prilej cu care a fost inaugurat și muzeul din 
incinta mănăstirii. Muzeul a fost vizitat de zeci de delegații. 
Sute de persoane au semnat în Cartea de aur a acestuia, 
gândurile consemnate stând ca mărturie a impresiei deosebite 
pe care încântătoarele colecții o lăsau asupra vizitatorilor.

în cadrul bogatelor colecții de la Antim, printre piesele 
rare și bine conservate (care vor constitui obiectul unui 
studiu separat) se numără și câteva icoane din secolul al XVI- 
lea. Ne vom referi la cunoscuta icoană care îl înfățișează pe 
Sfântul Ierarh Nicolae, datată 1517. Chipurilor sfinte zugrăvite 
în această piesă de mare preț li se alătură cele ale familiei 
Sfântului Voievod Neagoe Basarab, fiind unica icoană în care 
voievodul apare pictat alături de familia sa.

Icoana în discuție a avut un destin destul de complicat, 
dar, în cele din urmă, fericit. Se pare că a fost descoperită la
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schitul Ostrov, împreună cu alte două icoane de familie ale 
lui Neagoe4. Una reprezintă Coborârea de pe Cruce, în care 
Doamna Milița apare înveșmântată în negru (ca semn al 
suferinței), avându-1 în brațe pe fiul ei, Teodosie, care murise 
(1522), iar o alta îi înfățișează pe Sfinții Simeon și Sava, în care 
Doamna Milița este reprezentată după moartea lui Neagoe, 
împreună cu cele două fiice Stana și Roxanda (cca. 1522-1523).

4. Virgiliu N. Drăghiceanu, Catalogul colecțiunilor Comisiunii 
Monumentelor Istorice, București, Atelierele Socec, 1913, p. XVI.

Aceste icoane au zăbovit o vreme la Curtea de Argeș, 
fiind însușite de către Comisiunea Monumentelor Istorice. 
Apoi, icoana Sfântului Nicolae a putut fi admirată și venerată 
în reședința mitropolitului Ghenadie Petrescu, fost episcop 
de Argeș, care a adus-o cu sine la București, iar apoi a lăsat-o 
la mănăstirea Căldărușani, unde și-a petrecut ultimele zile. 
Cum, după anul 1948, multe valori au fost concentrate la 
Patriarhie, spre a fi în siguranță și puse în valoare, icoana 
Sfântului Nicolae a ajuns în colecția patrimonială de la Antim.

Blândul Sfânt Nicolae este reprezentat bust, pe fond 
de aur. Are capul pleșuv, cu părul și barba albă. Chipul, cu 
aureola sugerată prin incizii punctiforme, este al unui ascet, 
cu pomeții adânciți, cu fruntea și întreaga față brăzdate de 
cute, poate chiar semne ale chinurilor răbdate pentru Hristos. 
Sfântul este îmbrăcat cu felon roșu, peste care este așezat 
omoforul mare, de culoare albă, cu trei cruci de culoare închisă 
(cândva albastre). Stiharul se pare că ar fi fost de culoare 
verde sau albastră, acum pigmentul închizându-se foarte 
mult, spre negru. De sub felon se întrevede galonul galben 
al mânecuței drepte. Cu mâna dreaptă binecuvintează, iar în 
mâna stângă ține Evanghelia, împodobită cu pietre prețioase 
și închizători de aur. în dreapta și stânga capului se află scris 
cu roșu, în slavonă, numele sfântului (repictat ulterior), motiv 
pentru care inscripția apare dublată. în dreapta sfântului, la 
nivelul urechii, se află Mântuitorul Hristos binecuvântând cu 
mâna dreaptă și ținând Evanghelia în mâna stângă. în stânga 
sfântului, tot la nivelul urechii, se găsește Maica Domnului
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pictată bust, cu un omofor alb în mână, care amintește de o 
întâmplare din viața sfântului. în partea de jos a icoanei, de 
o parte și de alta a sfântului, sunt pictați în ipostază de rugă 
membrii familiei Sfântului Neagoe Basarab. Astfel, în dreapta 
sfântului Nicolae, se află Sfântul Voievod Neagoe, cu caftan 
roșu îmblănit, cu coroană bizantină pe cap, întocmai ca în 
portretul de la mănăstirea sa de la Curtea de Argeș. Alături 
de el, sunt cei trei fii ai săi, cu coroane pe cap, îmbrăcați cu 
haine princiare; inscripțiile de deasupra fiecărui personaj, 
notate cu alb, în slavonă, indică numele acestora: Teodosie 
Voievod, Petru Voievod, Ioan Voievod. în stânga sfântului, 
este pictată Doamna (Despina) Milița și două fiice: Stana și 
Roxanda. Mai jos, pe rama icoanei se află scris tot cu alb, în 
chirilică, anul 1577, care, chiar dacă ar fi un adaos târziu, nu 
este lipsit de realitate, după cum se va vedea5. Fiica mezină a 
lui Neagoe, Anghelina, nu este reprezentată în acest tablou 
votiv, pentru că în 1517 nu se născuse încă (iar în 1519 nu 
mai era în viață, murind de pruncă6). Tot în partea stângă a 
icoanei, spre latura inferioară, se mai disting și niște urme de 
litere albe, șterse. Icoana este pictată pe două tăblii din lemn 
de tei, de dimensiuni mari (90 X 63,5 cm), fiind destinată 
catapetesmei. în general, ctitorii îngenunchează în icoană în 
fața unui sfânt protector în cinstea căruia au zidit o biserică, 
în acest caz, avem de-a face cu icoana hramului. De-a lungul 
timpului, cercetătorii au făcut diferite presupuneri legate de 
destinația acestei frumoase icoane. Noi considerăm că ea a 
fost hărăzită bisericuței-paraclis cu hramul Sfântului Nicolae, 
zidită în anul 7026 de la facerea lumii, conform unei pisanii

5. Deși unii cercetători au afirmat că nu se obișnuia scrierea anului de la 
Nașterea lui Hristos, ci de la întemeierea lumii, motiv pentru care anul 
menționat pe icoană ar reprezenta o scriere tardivă, totuși în unele cărți 
slavone sârbești de la începutul secolului al XVI-lea notarea anului se face 
în dublă formă. Astfel, în colofonul Molitvelnicului de la Gorazde apar 
imprimați anii 7032 și 1531 (corect 1524). Deci, sârbii nu erau străini de 
această notație, ori se știe că la împodobirea capodoperelor ctitorite de 
Sfântul Neagoe au lucrat și meșteri sârbi.
6. Manole Neagoe, Neagoe Basarab, București, Editura Științifică, 1971, p.230.
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dispărute, adică între 1 sept. 1517-1 sept. 1518, pe latura de 
nord-est a incintei mănăstirii Argeșului7. Acest paraclis era 
alăturat caselor domnești și este menționat și în secolele 
următoare în hrisoave de danie, ceea ce atestă tocmai o grijă 
specială de care s-a bucurat din partea familiei voievodului. 
Este posibil ca lucrările la acest paraclis să fi fost simultane cu 
cele ale bisericii mari, așa încât să fi fost gata de sărbătoarea 
Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie 1517, când ar fi putut avea 
loc târnosirea8.

7. Pr. Niculae Șerbănescu, „Etape de construcție în incinta mănăstirii 
Curtea de Argeș”, în: Biserica Ortodoxă Română, LXXXV (1967), 7-8, pp. 
795-796-
8. Paraclisul a dăinuit până în secolul al XlX-lea, când a fost demolat, 
pentru a face loc clădirii unui Seminar care nu s-a mai ridicat; ulterior, în 
1886, a fost construită actuala reședință.
9. GavriilProtul, Viața luiNifon, ed. tlosifNaniescu- C. Erbiceanu [Viața 
și traiul Sfinției sale Părintelui nostru Nifonu Patriarhulu Țarigradului, care 
au strălucit între multe paterni și ispite în Țarigrad și în țara Muntenescă, 
scrisă de chir Gavriil Protul adeca mai marele Sfetagorei; și acum publicată 
pentru întâia oră de înalt Preasfințitul Mitropolit al Moldaviei și Sucevei, 
Exarh Plaiurilor Domn Domn Iosif Naniescu; s’a corectat la tipar de 
Constantin Erbiceanu], București, Tipografia Cărților Bisericesci, pp. 96-

în orice caz, sfântul domnitor Neagoe s-a așezat, împreună 
cu toată familia, sub ocrotirea Sfântului Nicolae și pentru 
faptul că acesta era patronul dinastiei Basarabilor, căci și unul 
dintre înaintașii săi purtase acest nume (Nicolae Alexandru) și 
zidise frumoasa biserică Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea 
de Argeș. Un alt voievod, Radu cel Mare, și-a închinat ctitoria 
de la Dealu tot marelui Nicolae, făcătorul de minuni (biserica 
a fost construită între 1499-1501 ca necropolă a familiei 
domnului). Sfântul Nicolae a fost pictat în picioare, cu o 
înfățișare asemănătoare icoanei noastre, înveșmântat cu felon 
roșu și omofor alb și în biserica mănăstirii Argeșului; fresca, 
alături de alte portrete, se păstrează astăzi la Muzeul Național 
de Artă din București. Mai mult, în lucrarea sa Viața Sfântului 
Nifon, Gavriil Protul menționează că „Domnul Neagoe 
Basarab a construit la Mănăstirea Cutlumuș, biserica Sfântului 
Nicolae, făcătorul de minuni, cu turle, chilie și trapezărie ...”9.
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Icoana Sfântului Nicolae a fost foarte căutată de 
instituțiile de cultură, fiind reprezentativă prin clara expresie 
artistică, specifică epocii bizantine din care face parte, 
dar și pentru unicitatea prezenței în formație completă a 
portretelor membrilor familiei lui Neagoe Basarab. în 1971, 
Muzeul de Artă al României a inițiat la București expoziția 
Costumul de Curte în Țările Române, sec. XIV-XVIII; cu 
această ocazie, era cerută cu împrumut de la Patriarhie 
icoana Sfântului Nicolae; se pare că icoana nu a fost totuși 
luată pentru acest eveniment. în același an, între lunile 
septembrie-noiembrie, același muzeu organiza expoziția 
Cultura bizantină în România, în cinstea celui de-al XIV- 
lea Congres Internațional de Studii Bizantine, desfășurat la 
București. în bogata expoziție, chipul Sfântului Nicolae și al 
familiei Sfântului Neagoe au constituit un punct central de 
atracție. Zece ani mai târziu, în 1981, o nouă expoziție Arta în 
epoca lui Neagoe Basarab avea să genereze un nou împrumut 
al icoanei Sfântului Nicolae. Această bijuterie a iconografiei 
bizantine a fost preluată de către specialiștii Muzeului de 
Artă împreună cu încă patru icoane din secolul al XVI-lea. 
Cele cinci icoane au fost restaurate integral în laboratorul 
muzeului, dar nu au mai fost restituite Patriarhiei. Din 
inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, 
au fost inițiate demersurile de înapoiere la deținătorul lor a 
acestor piese de mare valoare spirituală și culturală.

O altă decizie deosebit de responsabilă și necesară a fost 
luată de către Patriarhul României în privința întocmirii de 
inventare complete, cu imagini, ale bunurilor care se află 
în biserici și mănăstiri. De asemenea, nu mai este nevoie să 
menționăm importanța organizării la Patriarhie, prin Centrul 
de conservare și promovare a patrimoniului cultural-religios, 
a cursurilor pentru formarea muzeografilor, restauratorilor, 
conservatorilor, ghizilor și bibliotecarilor ecleziastici 
care trebuie să restaureze și să conserve aceste bunuri de

97 apud Teodor Bodogae, Ajutoarele românești la mănăstirile din Sfântul 
Munte Athos, București, Editura Paralela 45, 2003, p. 177.
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patrimoniu, să întocmească evidența lor și să le promoveze 
științific, misionar-cultural etc.

Mergând către apropiata organizare, la standarde înalte, 
a unui muzeu al Patriarhiei Române, în cadrul ansamblului 
Catedralei Mântuirii Neamului, colecțiile de artă ale Bisericii 
se află într-o continuă și profesionistă dezvoltare.

Summary: An Icon from the Times of Saint Neagoe 
Basarab and the First Museum of the
Romanian Patriarchate

The Romanian people has been Christian ever since the 
apostolic times. Faith in Jesus Christ, the Son of God, has inspired 
wealthy people, especially Romanian princes and dignitaries, 
to found churches and monasteries, prayer altars to God, for 
themselves and for their communities. These holy abodes were 
decorated with numerous very valuable objects : icons, votive 
lights, liturgical clothes, gold and silver vessels, all of them 
manufactured in very refined local or foreign workshops. In this 
way, Byzantine art became manifest in the Romanian Countries in 
all its splendour both before the.founding of the Romanian States 
but mostly after the fall of Constantinople (1453). The Romanian 
Patriarchy owns a rich art collection that the Patriarch Justinian 
Marina had exhibited in the former cells from the Antim Monastery 
in Bucharest, as early as 1966. One of the first objects that initiated 
the Patriarchal collection was the icon that represents Saint 
Nicholas and the Prince Neagoe Basarab with his entire family. 
The icon was donated by the Voivode in 1517 to a paraklesis church 
from the Argeș Monastery; over the years, the icon ended up in 
several places, being finally sheltered at the Patriarchal Museum 
at the Antim Monastery. Taking into consideration the fact that 
in the People’s Redemption Cathedral assembly of buildings there 
will be an important museum of the Romanian Orthodox Church, 
the family icon of the Saint Voivode Neagoe Basarab will constitute 
a central point of admiration and worship.



Sfântul Nicolae, icoană cu donatori, 1517-1518
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