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U7: RELIGIE ŞI ARTĂ       Mănăstirea Voroneţ    

 
Lexic 
biserică/i (f) 
cumpănă/ene (f) 
mănăstire/i (f) 
simbol, uri (n) 

Prefixe 
protopărinţii 
a reproduce 
strălucire 

Sufixe 
clar, claritate 
ctitor, ctitorie 
geniu, genialitate 
ton, tonal 

Sinonime 
• ctitorie = mănăstire, 
biserică 
• dojană = atenţionare 
• duh = suflet 
• enigmă = secret 
• frescă = pictură murală 
• originalitate = noutate, 
inovaţie  
• neam = popor 
• veac = secol 

Antonime 
• exterior ≠ interior 
• credincios ≠ 
necredincios 
• înger ≠ demon 
• rai ≠ iad 

Familii de cuvinte  
• artă, artist, artistic 
• artizan, artizanal, 
artizanat 
• credinţă, credincios, a 
încredinţa, încredinţare 
• culoare,  a colora, 
colorat, colorit, coloristică 
• Moldova, moldovean, 
moldovenesc 
• păcat, a păcătui, 
păcătos  
• zodie, zodiac 
• zugrav, a zugrăvi, 
zugrăvit, zugrăvire 

Cuvinte călătoare 
Deisis (<gr) 
Etimasia (<gr) 

Expresii 
• ieşit din comun 
• punct de atracţie 

 

     

                                               Capela Sixtină din nordul României 
 

Nu departe de oraşul Gura Humorului, pe valea 

unui afluent al Moldovei, a fost ridicată, acum mai 

bine de cinci veacuri, una dintre cele mai frumoase 

mănăstiri moldoveneşti. Frescele care decorează 

interiorul şi exteriorul bisericii, originalitatea 

picturilor şi, nu în ultimul rând, culoarea albastră 

folosită, denotă genialitatea artiştilor moldoveni, 

care, cu un acut simţ artistic, au făcut din Voroneţ simbolul Moldovei.  

     Vărul domnitorului Rareş, mitropolitul Grigorie Roşca, a realizat marea sa 

ctitorie: pictura exterioară de la Voroneţ. Devenită atât de cunoscută datorită 

coloristicii sale, în special a nuanţei de albastru, mănăstirea este principalul 

punct de atracţie al zonei. Armoniile tonale, nuanţele şi culorile sunt în 

realitate cele care, cu sensibilitate artistică, artiştii zugravi le-au filtrat din 

mediul natural. Aceştia, încercând să reproducă cerul albastru de la Voroneţ pe 

pereţii bisericii, au reuşit să creeze o unitate între peisajul natural şi pictura 

exterioară a bisericii. În plus, în funcţie de accentele de culoare şi de conturul 

folosit, artiştii zugravi au reuşit să demonstreze că, şi atunci când priveşti de la 

distanţă, poţi percepe cu claritate siluetele desenate.  

     Construită în numai trei luni şi jumătate, în 1488, mănăstirea Voroneţ a fost 

numită de către specialişti „Capela Sixtină din nordul României”. Splendidul 

„albastru de Voroneţ”, la fel de celebru ca „roşul lui Tizian” sau „verdele lui 

Veronese” continuă să rămână o enigmă. Secretul compoziţiei culorii, care îi 

conferă o strălucire şi o prospeţime ieşite din comun, a fost pierdut o dată cu 

moartea autorului ei. 

 

 
 

Fresca Judecăţii de Apoi 

 

     Faţada de vest, cu impresionanta scenă a Judecăţii de Apoi, este alcătuită, 

compoziţional, pe patru registre. În partea superioară se află Dumnezeu Tatăl, 

pe fundalul semnului zodiacal, iar registrul al doilea cuprinde scena Deisis 

încadrată de apostoli aşezaţi pe scaune. De la picioarele lui Isus porneşte un 

râu de foc în care îşi află sfârşitul păcătoşii. Cel de-al treilea registru este 

Etimasia Sfântului Duh simbolizat sub forma unui porumbel, sfânta 

Evanghelie şi protopărinţii neamului românesc; la nord, grupul de credincioşi 

apare călăuzit de sfântul apostol Pavel, iar, la sud, grupurile de necredincioşi 

primesc dojana lui Moise. În registrul al patrulea, la mijloc, apare cumpăna 

care cântăreşte faptele bune şi pe cele rele, şi lupta dintre demoni şi îngeri 

pentru suflete. În zona de nord se află raiul, iar la sud iadul.     

 
 (După Virgil Vătăşianu, Pictura murală din nordul Moldovei, Bucureşti, Editura Meridiane, 1974) 
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I. Activităţi lexicale  
 

A. Vocabular creştin 
• Deisis = este o temă frecventă în arta bizantină: Fecioara şi Ioan Botezătorul sunt reprezentaţi alături de Isus şi 
rugându-se pentru mântuirea creştinilor. Grecescul deisis inseamna rugăciune, dar nu de orice fel, ci numai 
aceea pe care cineva o face pentru alţii. 

• Etimasia = literal înseamnă « pregătirea tronului » pentru Isus, Judecătorul Omenirii şi al istoriei la sfârşitul ei. 
Este un motiv în iconografia picturii creştine. 
• Dumnezeu, Isus, creştin, ortodox, ortodoxie, mitropolit, mănăstire, călugăr, apostol, sfânt, evanghelie, biserică, 

credincios, rai, iad 
 

B. Vocabularul picturii 
• a picta, pictor, a zugrăvi, zugrav, culoare, nuanţă, armonie tonală, contur, pictură, frescă... 
 
 

1. a. Căutaţi în dicţionar semnificaţia lui  proto-.  
b. Găsiţi câteva cuvinte care să conţină 
acest prefix:   

 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

2. Formaţi numele culorilor, după model:  
 

culoarea albastră     > albastrul 

culoarea roşie          > .......................................... 

culoarea galbenă     > ......................................... 

culoarea albă           > ......................................... 

culoarea neagră       > .......................................... 

culoarea verde        > .......................................... 
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

C. Explicaţia prin apoziţie G 2.5. 
 

Vărul domnitorului Rareş, mitropolitul Grigorie Roşca, a realizat marea sa ctitorie: pictura exterioară 

de la Voroneţ. 
 

3. Transformaţi după model:   
a. Bisericile din lemn, ....., ..................................................................................................................... 

> Bisericile din lemn, creaţii autentice româneşti, sunt numeroase în Transilvania. 

b. Fresca, ....., ......................................................................................................................................... 

c. Mănăstirile moldoveneşti, ....., ........................................................................................................... 

d. Albastrul de Voroneţ, ..., .................................................................................................................. 

e. Ctitoria mitropolitului Grigorie Roşca, ....., ....................................................................................... 

f. Zugravul popular, ....., ... ....................................................................................................................            

g. Palatul poporului, ......., ..................................................................................................................... 
 

D. Exprimarea timpului (anterioritate, simultaneitate, posterioritate) G 1.4.1; 1.4.2. 
 

• Nu departe de Gura Humorului, a fost ridicată, acum mai bine de cinci veacuri, una dintre cele mai 

frumoase mănăstiri moldoveneşti. 

• Compoziţia culorii, care îi conferă o strălucire şi o prospeţime ieşită din comun, a fost pierdută o dată 

cu moartea autorului ei. 

• Câteva sute de ani mai târziu, mănăstirea Voroneţ a fost numită de către specialişti „Capela Sixtină 

din nordul României”. 
 

E. Numeralul ordinal 
unu, una > primul, prima; doi, două > al doliea, a doua; trei > al treilea, a treia  
   

În partea superioară se află Dumnezeu Tatăl, pe fundalul semnului zodiacal.  

Registrul al doilea cuprinde scena Deisis încadrată de apostoli aşezaţi pe scaune.  

Cel de-al treilea registru este Etimasia Sfântului Duh. 

În registrul al patrulea, la mijloc, apare cumpăna care cântăreşte faptele bune şi pe cele rele. 
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4. Căutaţi numele altor mănăstiri pictate din secolul al XV-lea.   
 

D. Scoaterea în relief G 2.12. 
a se remarca prin, unul/una dintre cei/cele mai...,  în special ... , în plus ...,  în numai ...; printre... 
 

•Nu departe de oraşul Gura Humorului a fost ridicată, acum mai bine de cinci veacuri, una dintre cele 

mai frumoase mănăstiri moldoveneşti. 

•Devenită atât de cunoscută datorită coloristicii sale, în special a nuanţei de albastru, mănăstirea este 

principalul punct de atracţie al zonei. 

•În plus, în funcţie de accentele de culoare şi de conturul folosit, artiştii zugravi au reuşit să 

demonstreze că, şi atunci când priveşti de la distanţă, poţi percepe cu claritate siluetele desenate. 

•Construită în numai trei luni şi jumătate, în 1488, mănăstirea Voroneţ a fost numită de către 

specialişti „Capela Sixtină din nordul României”. 
 

5. Completaţi enunţurile descriptive de mai jos:   
 

a. Printre mănăstirile din nordul Moldovei, mănăstirea Voroneţ constituie nu numai ........................ 

b. Pe lângă particularităţile arhitectonice, albastrul de Voroneţ  completează ..................................... 

c. Mănăstirea Voroneţ se remarcă prin fresca Judecăţii de Apoi, una dintre ............................. 
 

6. Citiţi textul următor.  
 

Mănăstirea Moldoviţa 
 

Din vechea ctitorie a voievodului Petru Rareş nu a mai rămas, cu siguranţă, decât biserica. Fiind 

situată în centrul incintei mănăstireşti, biserica este, am putea spune, de tip clasic moldovenesc: ea este 

constituită dintr-un pridvor deschis având trei mari arcade în arc frânt, pe peretele de vest, şi câte una 

pe cel din sud şi nord. (…) Pe centrul naosului se înalţă turla, care este susţinută de patru arce oblice. 

Absidele sunt acoperite de calote sferice. În ansamblu, planul caracteristic 

moldovenesc a devenit o sinteză între planul dreptunghiular şi cel treflat, cu 

tendinţa de accentuare a lungimii şi a înalţimii, pentru a obţine proporţii mai 

elegante. (…) Dar cea mai importantă caracteristică a Moldoviţei este pictura 

exterioară, element comun cu Voroneţul, Humorul, Probota. 
                                                                                                                            (După www.geocities.com)    

Mănăstirea Moldoviţa 
Bunavestire 

a. Enumeraţi cuvinte specifice arhitecturii şi căutaţi-le sensul în dicţionar.  
b. Care este caracteristica cea mai importantă prin care se remarcă Mănăstirea Moldoviţa.   
c. Descrieţi fresca din imaginea alăturată. Completaţi apoi şi cu informaţii din ex. 7.      

 

7. Căutaţi-le pe hartă: 
Bisericile moldoveneşti cu picturi exterioare propuse a fi incluse în Lista 

Patrimoniului Mondial ar fi: „Sfântul Nicolae” de la Mânăstirea Probota, 

„Adormirea Maicii Domnului” de la Mânăstirea Humor, „Buna Vestire” de 

la Mânăstirea Moldoviţa, „Sfântul Gheorghe” din Suceava, „Sfânta Cruce” 

din Pătrăuţi, „Sfântul Gheorghe” de la Mânăstirea Voroneţ şi „Tăierea capu-

lui Sfântului Ioan Botezatorul” de la Arbore. Ele ilustrează prin auten-

ticitatea lor, prin arhitectura, prin picturile lor interioare şi exterioare, ceea ce 

s-a numit epoca de aur a picturii moldoveneşti sau, conform expresiei lui 

Paul Henry, „ultima renaştere a artei bizantine”. Aceste biserici reprezintă comori unice de artă medie-

vală cu icoanele lor, broderiile, mobilierul, piesele de orfevrărie şi manuscrisele păstrate timp de secole.                                              
 

(După Doina Mândru, Biserici cu pictură murală exterioară din Nordul Moldovei,  

http://www.cimec.ro/Monumente/Lpm/UNESCO/PictMur/PICTMRO.HTM) 
 

Arta bizantină. Dacă arta clasică era marcată de încercări de a crea reprezentări ce imitau realitatea cât mai veridic, arta 
bizantină pare a abandona aceste încercări în favoarea unei abordări mai simbolice. Estetica bizantină avea ca principală 
însuşire "abstractizarea". Cu rare excepţii, artiştii bizantini sunt anonimi, conservatori, păstrători ai regulilor odata stabilite. 
Orice inovaţie adoptată devine regulă, ceea ce explică evoluţia înceată şi fără salturi a întregii arte. 

 

http://www.cimec.ro/Monumente/Lpm/UNESCO/PictMur/humor.jpg
http://www.cimec.ro/Monumente/Lpm/UNESCO/PictMur/moldo3.jpg
http://www.cimec.ro/Monumente/Lpm/UNESCO/PictMur/voronet.jpg
http://www.cimec.ro/Monumente/Lpm/UNESCO/PictMur/arbore.jpg
http://www.cimec.ro/Monumente/Lpm/UNESCO/PictMur/arbore.jpg
http://www.cimec.ro/Monumente/Lpm/UNESCO/PictMur/PICTMRO.HTM
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8. Citiţi următorul fragment:  
 

 

Albastru de cer, roşu de sânge, galben de soare, galben de, el îmi cere culorile şi eu, 

Daniel mă grăbesc să desfac capacele tuburilor de vopsea şi să apăs cu băgare de 

seamă, lăsând dâre de culoare groasă, uleioasă pe paleta ce-o ţine în mâna stângă, 

Pictează! Mână dreaptă, nervoasă, mânuieşte cu încetineală pensula pe pânza uriaşă, 

un metru optzeci şi unu are în înălţime pânza, un metru optzeci şi unu e şi statura lui, 

stă în picioare, Unde ai pus roşu de sânge? întreabă, şi eu îi conduc mâna, ţinândul 

uşor, spre pata groasă de culoare storsă pe paletă, (...) Roşul lui de sânge, pus în pastă 

groasă într-o continuă mişcare spiralată, domină mijlocul tabloului, deocamdată nu-i 

decât o pată de culoare, şi eu nu îndrăznesc să-i fac vreo obsevaţie cu privire la culorile ce dau pe 

dinafară şi se-ncalecă una peste alta, Şi totuşi, tabloul lui nu-i numai o masă amorfă de vopsele, prinde 

contur, pare să se lege, chiar dacă ochii lui au pierdut măsura exactă a luminii, roşul de sânge înfipt ca 

un cuţit netrebnic în galbenul de soare, Autoportretul unui orb, aşa am să-i spun, vorbeşte el, (...) 
 

                                       (Florina Ilis, Coborârea de pe cruce, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2006: 7) 
 

a. Căutaţi în dicţionar cuvintele necunoscute. Scrieţi sinonimele pentru:  

 

- băgare de seamă = ................................................................ 

- dâră =  .................................................................................. 

- a domina =  .......................................................................... 

- a îndrăzni =  ........................................................................ 

- a da pe dinafară =  ............................................................... 

- a se încăleca =  .................................................................... 

- amorf =  .............................................................................. 

b. Cum s-ar putea reformula exprimarea: (ochii lui) au pierdut măsura exactă a luminii ?    

c. Rescrieţi textul folosind alte semne de punctuaţie.  

d.   Daţi un titlu fragmentului.  

e. Recitiţi al doilea fragment din textul Mănăstirea Voroneţ. Comparaţi-l cu fragmentul din 
romanul Coborârea de pe cruce. Ce observaţii puteţi face cu privire la cele două texte?  

i. din punctul de vedere al vocabularului folosit; 
ii. din punctul de vedere al sintaxei; 
iii. din punctul de vedere al punctuaţiei; 
iv. Cărui stil credeţi că aparţine fiecare dintre cele două texte? (administrativ, 

ştiinţific, literar-artistic, tehnic). 
 

9. Citiţi următorul text şi căutaţi în el, apoi pe Internet, informaţii de interes turistic.   
 

Bisericile de lemn din România 
 
Până la începutul secolului 20 românii au creat şi s-au manifestat preponderent într-o 
civilizaţie a lemnului, de o bogăţie, o varietate şi un rafinament remarcabil, în care 
bisericile de lemn au atins vârful ei maxim de expresie. Valoarea bisericilor de lemn în 
ansamblu este inestimabilă pentru cultura românească. Bisericile de lemn sunt parte 
integrantă şi definitorie din identitatea naţională. În România se păstrează peste 1200 
de biserici de lemn construite înainte de 1900. Acestea prezintă câteva trăsături 
fundamentale comune. Cele mai semnificative sunt planimetria dreptunghiulară - 

alungită între răsărit şi apus, boltirea navei şi acoperişul în patru ape. La acestea se adaugă, fără 
îndoială, calitatea execuţiei, căci nici în cele mai îndepărtate fundături de ţară nu întâlneşti o biserică de 
lemn făcută de bărdaşi simpli. 
        Bisericile de lemn din România formează un patrimoniu preţios atât pe plan naţional cât şi mondial. 
 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserici_de_lemn_din_Rom%C3%A2nia) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Civiliza%C5%A3ia_lemnului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Identitate_na%C5%A3ional%C4%83

