
ANUL xX. - FASC: 51. Ianuarie -Martie 1927. 

BULETINUL 
COMISIUNII 

MONUMENTELOR IS·TORICE 

PUBLICATIUNE TRIMESTRIALĂ 
. ... : 

1 9 2 7  
RAM URI/INSTITUT DE ARTE GRAFICE I S. A. / eRA IOV A 
1�7 -

- -

http://patrimoniu.gov.ro



COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 
PREŞE D IN TE: N. 10 ROA 

MEMBRII: P. ANTONESCU, G. BALŞ, GR. CERKEZ, AL. LAPEDATU C. 
MOISIL , V. PÂRVA N, PR. N. POPESCU, AR. VERONA, M. SUŢU 

SECHETAR: VIRGILIU N. DRĂGHICEANU 

CUPRINSUL 

TEXT 

Gh. Nedioglu: Stavropoleos . 

OFICIALE 

2 

Peire Luta: Raportul Secţiunii Regionale Cernăuţi pe anii 1921 - 1925 34 
(Continuare). 

AI. Bărcăcilă: Insemnări din Gorj 44 
Virg. Drăghiceanu: Comunicări: Inscriptii din Schitul Rugi-Basarabia i Atachi-Basarabia i 

Biserica Săpata de Sus, cătunul Lipia-Argeş i Budeasa-Argeş 48 

http://patrimoniu.gov.ro



�, -;, . � 
:i ...... 
\ 

� 
� 

http://patrimoniu.gov.ro



S T A V R O P O L E OS 
de Prof. GH. NEDIOGLU. 

-- +--

PRIVIRE ASUPRA ARHITECTURII ŞI SCULPTURII 
o prwlre asupra arhitectullii şi sculpturii 

dela Stauropoleos este jUHtifi�ată nu numai 
prin interesul pe .care-l presmtă această bi
serică, unică in felul ei, ci şi prin locul 
foarte însemnat pe care-l ocupă ea în istoria 
artei noastre uechi. Representând unul din 
cele mai interesante monumente pe care ni 
le-a lăsat înflori1oarea epocă brâncouenea
scă, ea este în acelaş timp şi cea din urmă 
manifestare artistică a acestei epoci, pe care 
o şi încheie. 

CIădttă fntâiu - cum s'a uăzut 1_ după un 
plan dreptunghiular, ea auea la început o 
arhitectură foarte puţin complicatii : o mică 
tindă, păstrată în forma ei arhttectonică pri
miti.uă până astăzi, un naos, foarte restrâns 
şi el ca proporţii, de-asuprill căruia se înălţa 
o turlă sueltă. şi în sfârşit, la răsărit, o strâmtă 
absidă semicirculară. pentru altar. 

Lucrările de prefacere a bisericii, care 
au aIJut loc numai la câţiIJa ani după clădi
rea ei 2, i-au mărit altarul, l-au adaos sâ
nurlle laterale şi l-au dat astfel o formă de 
cruce (fig. 5). Ln noile sân uri, semicirculare 
în interior şi pentagonale în afară, s'au des

chis ferestrele naosului, iar în absida mă
rită a altarului s'a pus o fereastră în fund, 
mutându·se mai spre răsărit uechile fere
struici de pe laturi, ale căror urme se uăd 
în ndeşemnurile cotate", întocmite, cu prilejul 
ultimei restaurări, de arhitectul l. Mincu 3. 
Odată cu deschiderea absideLor naosului şi 
cu mărirea altarului s'a adaos priduorul şi 
astfel biserica a obţinut eleganta siluetă sub 
care, în linii generale, ni se înfăţişează şi 
astăzi, representând în CapHală cea mai di
stinsă expresie a sentimentului artistic dela 
sfârşitul epocii bT'âncoueneştt. 

I Vezi Bulelinfll Com. M01Z. Isi. pe 1924, p. 147 şi urm. 
2 Ibid. 

EXTERIORUG· Spre deosibire de ce
lelalte biserici din a

ceiaş epocă sau anterioape, la care tot biel
şugul de podoabe este reseruat interiorului 
clădirii, biserica StaIJropoleos se presintă şi 
în afară într'o haină cu adeIJărat magnifică, 
de uimitoare bogăţie şi eleganţă decoratilJă 
(fig. 1 şi 2). 

Un brâu bogat, din urejuri şi frunze, în
chipuind o ghirlandă puternic profilată, i[l
cinge întreaga clădire şi împarte câmpul 
faţadelor în două registre ne egale, ridicân
du-se într'o mişcare de unghiu drept (fig. 6), 
de o parte şi de cealaltă a pridIJorului, spre 
a-i încadra arcadele mai înăLţate. EL încinge 
astfel biserica de jur împrejur, întrerupân
du-se numai în mijlocul faţadei principale a 
priduorului, ca să facă loc nişei destinate 
icoanei Arhanghelului Mihail (fig. 1 şi 2). 

Aşa cum se uede astăzi, acesţ brâu este 
refăcut de Mincu. Cel uechiu, deteriorat în 
cea mai mare parte, înainte de ultima re
staurare, era făcut. după părer2a specialişti
lor 4, dintr'un amestec de IJar şi ipsos, mo
delat proaspăt pe loc. El a fost de siguT', ca 
şi celelalte lucrări în ştucatură ale clădirii 
opera lui Iordan Ştocatoriul, a cărui fru
moasă iscălitură se uede de-asupra primei 
ferestre din dreapta bisericii (fig. 7 şi 8). Nici
un document nu ni arată, până acum, data 
când a lucrat acest Iordan. Semnătura lui 

însă, cu caractere cursilJe, îmbinate în gu
stul IJeacului al XUlll-lea şi mai ales carac
terul literelor cu care şi·a scris el meşteşu
gul de "Ştocatoriu", asămănătoare aproape 
întru totul cu literile pisa ni ei săpate în pia
tră, ne fac să crE'dem că el a lucrat la re
staurarea din 1730 a bisericii. 

3 Vezi fig. 11, ibid., p. 158. 
4 AI. Zagoritz, in Blll. COlii., VIII, p. 58. 

http://patrimoniu.gov.ro



... C 4( Z -o 2 3W : 1- � : � ... i�Al ... eiO : � �� � ;: .. - . -. ID '" s 
" z 

Fig. 2. Biserica Stavropoleos, după ultima restaurare. 
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4 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

Un şir de douăzeci şi cinci 
oarbe 1 fac ocolul clădirii, 
în registrul de jos, cel mai 
mare, cuprins între brau şi 
soclul larg profilat, care 
încinge şi el întreaga bise
rică. {lrcadele lor, trilobate 
în acoladă, sunt susţinute pe 
faţadele laterale 2 prin ju
mătăţi de coloane angajate, 
făcute din cărămidă ten
cuită şi încununate cu ca
pitele de mari frunze de 
acant, în ştucatură Pe fe
ţele absidei altarului, co
loane le sunt în locuite prin 
pilaştri (fig. 9). 

Consolidand zidăria, a
ceste coloane încastrate 
produc, în acelaş Hmp, un 
minunat efect de simetrie 
şi ritm; ele îţi fac impresia 

că susţin ca nişte cariatide 
registrul de sus al clădirii, 
aşa cum .coloane le libere 
ale pridoorului spriji
nesc, prinarcadele lor. 
zidăria şi bolţile aces
tuia. Şi astfel, mulţu
mită lor, prld ooru 1, deşi 
adaos mai tarzlu şi 
fără legătură arhitecto
nic organică cu restul 
clădirii, se armonisea
ză totuş pe deplin cu 
trupul bisericii, dand 
impresia unităţli desă
uarşite. 

{lcest mijloc de a 
p r o n u  n ţ a  dioisiunile 
prin linii oerticale mai 
are totdeodată şi un 
alt efect: acela al nă
zuinţii de a înălţa, de 
a aoanta clădirea şi de 
a-i da o siluetă soeltă. 

In sfarşit, înălţdrea 
arcade lor pridoorului 
de-asupra arcadelor 
oarbe ce înconjoară 
trupul propriu zis al 
bisericii şi mişcarea 

de arcaturi asămănătoare�pe ca pe o upmează bpaul, sppe 

Fig. 3. Colţul sud-vestle al bisericii, 
după restaurare. 

Fig. 4. Intrarea bisericii. 

a incadra aceste arcade 
mai ridicatt', este resultatul 
unei iscusite socoteli ar hi
tectonice. Coloanele prid
uorului se îna Ită şi ele prin 
aceasta, îşi fac o talie mlă
dios subţiată, se pidică par
că într'un. ela n nestăpcinit 
şi fac astfel ca faţa da prin
cip a Iă a bisepicH să .ca pete 
o măreţie cu totul n eaş
teptată pentru proporţiile 
restranse ale clădirii (fig. 
2). Şi nu fără interes pen
tru biserica Staoropoieos, 
ctitoria unui călugăr grec, 
este constatarea că acest 
procedeu face parte netă
gătuttă din meşteşugul ar
hitectonic al ţării care-i dă· 
duse ospitalitate, acel meş
teşug care reuşise să eon
topească atat de ol'ganic 
priduorul cu trupul bise

ricii, încat să întoc
mească un întreg ar
monic şi nedespărţi l, 
spre deosebire de fe
lul în care acest exo· 
nartex se presintă ppe' 
tutlndeni aiurea, pe tot 
teritoriul de răspan
dire al artei bizantine. 

D ecoraţiun'ea arhi
tectupală a exteriorului 
este desăuârşilă de cea 
pictată, eu care se în· 
frăţeştE� într'o admira
bilă armonie. Unghiu
rile din afară a le ar· 
curilor în aco ladă sun t  
tapetate cu o bogată 
şi aleasă uegetaţie zu
grăoită, c e p a r  e a 
răsări din chiar capi
telurile coloanelor, re
oărsandu-şi mlădios de 
o parte şi de alta ra
mupile înfPunzite, pre
sărate cu flori mari. 
Mulţumită acestei inti-

1 Cat';! douăsprezece de fiecare faţadă laterală, la care se 
adaol!ă una în fundul absidei altarului. 

2 Vezi fiI!. 1 1  în B1I1. Com. pe 1924, p. 158. 
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Fig. 5. Planul bisericii Stavropoleos. lucrat de arhitectul r. Mincu. În 1899. 
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6 BULETINUL COMISlUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

me 1nfrăţiri a decoraţiunii arhitecturale şi a 
celei zugl'ăoite, coloanele angajate care se 
înşiră în câmpul faţadelor pal' adeoărate 
trunchiuri de copaci, adânc înrădăcinaţi în 
pământ, ce-şi înalţă spre cel' bielşugul de 
ramuri şi  podoaba de frunze şi  flori şi-ţi sug
gerează astfel ideia de uitalitate, de cpeşfere 
organică, pe care tl'ebue să ţi-o inspire o 
adeoărată operă de artă, ca orice manife
stare a uieţii. Şi 
artistul nostru a 
căutat, parcă, cu 
tot dinadinsul să 
facă această im
presie. ['ăsând ne· 
decorate suprafe
ţele interioare ale 
a r c  a tu  l' il o l' Ş i 
dând o coloare 
ceua mai închisă 
coloanelor, el a 
ooit să redea oa
recum luminişul 
unei rariştt, prin· 
tre t I' u n c h i u l' il e 
copacilor, ale că
ror fl'unzişuri de 
o exubel'antă bo
găţie îşi împreună 
coroane le, în un· 
ghiurile de de-a
supra ale arcatu
rilor. 

formează latupa de sus a cadpului acestor 
fepestre. O scurtă cornişă profilată, împo
dobită cu un chenar de uârfuri de acant, 
săpate tot în piatră, încununează fiecape fe
reastpă şi îndeplineşte nu numai un rol de
coratio, ci şi O funcţiune practică, impiede
când scurgerea picătupilop de ploaie pe su

prafaţa cadrului. Puternici drugi de fie!', 
infipţi in lungul şi i n  latul tocmilor de piatră 

zăbpelesc feres
trele. Folosindu
se de neuoia de a 
întări îmiJreuna
l'ea acestor drugi, 
meşterul a pus la 
incpucişarea lor 
o p n a m e n t e  d e  
fier în formă d e  X. 

Ferestrele tin
dei, ale naosului 
şi ale altarului se 
deschid în acest 
l'egistru, fiecare 
supt câte o arca

Fig. 6. Coltul sud-vestic al pridvorului, partea superioară. 

Deasupra brdu
lui, in registrul de 
sus, biserica este 
încinsă de o fpisă 
de medalioane, u
şor adâncite în 
zid, mai mici pe 
faţadele pridlJo
rului, din causa 
spaţiului îngustat 
de ridicarea brâu· 
lui. De jur împre
jmuI trupului prin
cipal al bisericii, 
aceste medalioa
ne copespund in 
linie uerticală pa
nourilor din arca
turtle inferioare 2, 
pe cân d la prid, 
uor ele se gru

dă. în afară de ferestruicile late l'a le ale a 1-
tapului \ toate celelalte (fig. 8, 9 şi 10) sunt 
aşezate 1n axele panourilor şi sunt îmbrăcate 
in chenare dreptunghiulare de piatră frumos 
ciop lită, în �mp letituri cu molioe geometpice 
şi florale : opejupi şeppuiloape se appopie la 
anumite interoa le, se ppind în inele şi se de
părtează apoi regulat, în timp ce spaţiile 

,rămase libel'e sunt ocupate de flopi de co

patioe. Caractepistică este fopma ondulală 

pe ca'��; o
.�

ia partea inferioară a pietrei ce 

1 Ferest�icile laterale' ale altarului n'au putut fi aşezate 
în mijlocul panourilor, din causa conformaţiei acestora. în 
adevăr panourile sunt aici tăiate in două jumă,tăţi de mu
chia zidului care intră in- planul dreptunghiular al clădirii, 
ca să form\!ze absida altarului. 

pează de o parte şi de a Ha a arcurilor în 
acoladă, câte două pe faţadele laterale (fig. 
6) şi patru pe cea frontală, în dreapta şi in 
stânga firidei ce adăposteşte icoana Hrhan· 
ghelului Mihail (fig. 2 şi 12). în panomile din 
axa sânupilor laterale, medalioanele sunt în
locuite prin două nrăsufIători", ocoperite 
cu ornamente de piatpă sculptată ci jour : 
două orejupi ce se impletesc simetpic, într'un 
cadru aproape pătrat, se împreună sus, la 
mijloc, intr' o decoratioă floare a soare lui. 

2 Afară de cele două medalioane de deasupra ferestrui
cilor laterale ale altarului (fig. 11) din causa arătată mai 
sus (nota 1-) Vezi şi fig. 11 din BIII. Cam, pe t 924, 
p. 158. 

http://patrimoniu.gov.ro



STAVROPOLEOS 7 

De o parte şi de alta, sunt zugrăuiţi doi în
geri înal'ipati, cari, plutind pe  nori, susţin, 
deasupra deschizăturii, câte o mare şi bo· 
gată coroană domnească (fig. 12). 

Spaţiile dintre medalioane sunt şi aici îm· 

nişei sunt zugră\Jite cu câte un motiu deco
l'atiu deosebit, care le scoate în relief. Cei a 
ce însă le  euidenţiază şi mai mult este dispo
siţia lor al'hitectonică, mulţumită căreia lu
mina zilei pronunţă liniile l'eliefate, prin con·  

Fig. 7 .  Iscălitura me�terului Iordan Ştocatodul. 

podobite cu decoratiuni zugrăuite, auând p.a 
motiu central câte o mare floare stilisată, din 
care pornesc în sus şi  în jos lJl'ejul'i înfrun� 
zite, ce se mlădiază, încouoindu-se ritmic 
(fig. 11). Ele pal' euolulia firească a uegeta
liei registrului inferior şi întăresc astfel şi 
mai mult impresia unui 
ansamblu ol'ganic, în care 
uiaţa pulsează cu ui
gQal'e. 

trast faţă de cele retrase, care l'limân în 
umbră. Clădirea apare astfel încununată de 
lungi linii luminate, întrerupte de altele um
bl'lte, care o încing de jur împrejur. 

Hcelaş minunat efect il produc şi deco� 
raţiunile arhitecturale ale ce lor două regi

stre, despărţite de bo
gatul brâu, puternic scos 
în relief. Şirul de meda

lioan e  şi al'catul'ile oar
be, mărginite de semico 
loanele cu infrunzite ca
pttelul'i, pl'ouoacă un mi 
nunat joc de umbră şi  
lumină, care, la rândul 
său, profilează uigul'oS 
relieful diuisiuntlor. 

Faţadele bisericii sunt 
încununate sus de o fru
moasă cornişă cu profi
lul bin� pronunţat, întoc
mită din trei linii : două 
ciubuce dE' cărămidă 1'0 
tunjită şi o bordură, dea
supra căreia se lasă 
streaşina cu căpl'iol'ii a ·  
pal'enţi, tăiaţi l a  capete 
în segmente de arc. Fie· 
care rând suprapus iese 
mai în afară decât cel 
de desupt, de care este 
despărţit prin câte o linie 
retrasă. Pe fatada fron
tală a pl'iduol'ului, cele 
două ciubuce se întrerup, 
ca să facă loc unei frise 

Fig. 8.  Fereastra dela miazăzi a pronaosului. 

'furIa, aşa cum se pre
sintă astăzi, de formă 
octogonală, cu opt mici 
ferestre dl'eptunghiulare, 
cu arcatul'i în acoladă 
care, sprijinindu-se pe 
console pl'ofilate, la  mu� 
chiile pl'izmei, încondeia
ză ferestrele şi în sfârşit 
cu cornişa, de un ele
gant profil foarte apropiat 
de acela al  clădirii prin

De-asupra ei, se vede iscă!itura lui Iordan Ştocatoriul. 

de treisprezece medaltoane mici, adâncite, 
ca şi celelalte, în grosimea zidului şi zu
grăutte în interior cu chipul Mântuitorului şi 
ale celor doisprezece Hpostoli (fIg. 16). Ple
care din liniile conuexe şi concaue ale cop-

cipale, este în întregime opera arhitectului 
1. Mincu. Numai basa p atl'ată care se auântă 
deasupra acoperişului şi pe care se razimă 
turla esţe cea de mai înaInte. 

Vechea turlă, ameninţată înGă de când 

http://patrimoniu.gov.ro



8 BULET INUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

s' au deschis sânurile laterale ale bisericii 
şi s'au slăbit astfel zidurile care, in ultlmă 
ana lisă, susţineau apăsarea ei, crăpată apoi 
din CauSa cutre murelor, a fost dărâmală, 
după cum s'a văzut 1, prin anul 18111. Ea era, 
judecând după zugrăueala stângaf'e care 
repl'esintă uechea formă a bisericii, in tinda 
fe meilop.2, tot octogonală, dar mai înal tă 

cu un acoperiş simplu, în două pante, stră 
puns de cubul masiu pe care era aşezată 
turla. Când bisepica  a fost mărită, noile 
sânur\. latera le şi  absida a ltarului lărgit au 
primit acoperişuri deosebite 3 ,  în formă de 
piramide turtite, tuslrele angajate, iar, la a
pus, cele două p ante uechi, ppelungite de-a 
supra priduorului adaos, au fost tăiate de-o 

Fig. 9. Vederea absidei altarului �i a celor două laterale. desemnate de 1. Mincu, Înainte de ultima restaurare. 

mai auântată, cu colonete lungi şi subţiri, 
la muchiile prismei, susţinând aceleaşi ar

cade trtlobate în acoladă ca şi în registrul 

qe jos şi păpâ.nd continuarea acestuia, in

tr'un apânt care dădea bisericii o siluetă şi 

mai s��rtă decât aceia pe care i-a dat-o 

Mincu, cu turla -scundă adaQsă de el. 
Întreagă clădire era înuelită, la început, 

1 Vezi in BIII. Cam. pe 1924, p. 157. 
2 Vezi fig. 1. ibid., p. 148. 

CI treia, care-şi lasă streaşina d<:.-asuppa fa

ţadei frontale a acestuia. [,a 1823, bisepica 
era înuelită cu olane, iar tupla cu şindpilă 4. 

De-asupra se înalţă cele trei cpucl uechi 
nle bisericii, aşezate şi astăzi, ca şi in tre
cut: una în uârful turlel, a lta de-asupra alta
rului şi a treia de-asupra pponaosului. 

Cpucea de p e  lupla Pantocpatorului (fig. 9 
? Vezi fig. 1 1, ibid., p. 158. 
J Ibid., p. 156. 

http://patrimoniu.gov.ro
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şi 19) toată În fier, este întocmită din brate 
duble, decorate cu 9rnamente care se leagă 
prin inele şi cu raze ce taşnesc din unghiu
rile bratelop. Patru paftifle rotunde Împodo
besc punctuL de Încrucişare al acestora şi 
uarfurile celor trei bl'ate superioare, care 
mai poartă şi cate o cruce mică a daptată 
la fiecaT'e din aceste pafta le. În SfaT'ştt, bra
ţul de jos  mai are 
un ornament tot de  
fier, Î n t o  cm i t  d i n  
două ramuri Înflori
te, aşezate faţă În 
faţă şi re presentand 
semiluna, care, după 
un obiceiu străue
chiu, se·află întotdea
una l a  basa crucii. 

Mai mică decât 
aceasta, crucea pro
naosului (fig. 16 şi 19) 
are bratele simple, 
Împodobite numai cu 
cate un ornament 
În formă de X, ca 
şi la zăbrelele  fe
restl'e 101'. Discurile 
cu cruciuliţe deco
rează şi aici uârfu
rile bratelor supe
rioare. Şi mai mică 
În sfârşit e crucea 
de de-asupra altaru
lui (fig. 9) ale eării 
bl'aţe duble sunt câ
teşi patl'u Împodo
bite cu paftale, iar 
cele tl'ei de sus şi 
cu crueiuliţe. 

toată lăţimea clădirii. De o parte şi de alta 
sunt cele două intrări, cu cale patru tl'epte 
fiecare. În pardoseala de lespezi se aflau, 

Înainte de restaurarea făcută de arhitectul 
l. Mincu, două mari pietl'e de mormânt, aşe
zate de-a curmezişul ppiduorului, în dreapta 
şi În stânga acestuia, chiar alături de ultima 
treaptă a inlrăT'ilor 1. 

Şase coloane, dtn
tT 'e care patru libepe 
În fată şi două in
castl'ate În zidul bi
sericii, sustin bolţile. 
Cu basele strânse 
În brătărt de urejuri, 
frunze. de acant şi 
flori stilisate (fig. H), 
a ceste coloane Îşi 
ridică trupul suelt, 
brăzdat d� nel'uuri 
oblice, paralele, de
alungul cărora se în. 

şiră, dese ca fulgii 
pe cotorul unet pe
n e, un bielşug de 
mici frunze, tot de 
acant (fIg. 15 şi 1'7) . 
CapitelurHe care le 
Încunună, de o e
legantă formă teo 
dosiană, sunt Întoc
mite din patru uo
Iute ce se 'ncouoate 
mlădiocl, în timp ce 
cărnoase frunze de 
acant, crestate pe 
margini şi uşor as
cuţite la uar/uri, ţâs
nesc parcă din tT'un
chiuI coloanei: une
le Înăltându-se Întpe 

PR1DVORUG. Fig. W. Chenarul de piatră cioplită al uneia din ferestrele bisericii. uoluie şi lăsandu-se 

Ridicat la niue lu 1 pardose lei bisericii, prid
uorul are o formă dreptu nghiulară şi ocupă 

1 Toate pietrele de mormânt din biserica Stavropoleos, 
ridicate de Mincu, la restaurarea din urmă, au fost aşezate 
în galeria museului bisericii, unde se găsesc laolaltă cu alte 
pietre, aduse de pe la diferite biserici. Pe cele mai multe 
le-am putut identifica numai mulţumită dimensiunilor şi a 
decoraţiun.ilor lor, reproduse de Mincu în planul întocmit 
în 1899 (fig. 3). 

Cea cşezată odinioară în dreapta pridvorului are o formă 
dreptunghiulară (1.90 /0.79), cu un chenar marginal. în care 
şcrpuiesc două vrejuri pornite din gura unui mascaron, pen
tru ca să se împreune sus, de-asupra inscripţiei, într'o floare 
stilisată, menită să încunune capul înaripat al unui înger. 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 

cu gpaţte de-CJsupra 
aceslora, Înlp'o mişcare asămănătoare, altele 
SUDt CJpăsarea uoluteloT' reuărsându· se în a-

Inscripţia din câmpul pietrii s'a şters în cea mai mare parte 
sub călcătura credincioşilor, aşa încât astăzi nu se mai pot 
citi decât ultimile-i rânduri: 

....... să fie ing-rop<1t la mănăstirea stavrojolios, afară, la 
,slralla de-a d,'eapta şi Domnul DUfll11eZea să odihnească Stl
"fietlll Illi dettptmnă CII cei drepţi, Şi s'au săvărşit la MarIe 
,.25, 1760," 

Piatra care a fost la intrarea din stânga a pridvorului 
n' am putut-o identifica, de oare ce e schiţată numai în contur 
de Mincu, în planul citat, fără vr'un alt amănunt. probabil 
pentru că era de tot ştearsă. 

. 
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ST A. VROPOLEOS 11 

fară, intr'un foarte pronuntat relief şi, in sfâr* 
şi:, altele aplecându- se ' n  laturi şi atingân
du -se prin vârfurile lor, ca să îmbraee pe 
deplin capitelul (fig .  15). Hceleaşi decoratiuni 
îmbracă şi coloanele angajate a le priduo

din mijloc (fig. 18) represintă un scund atlet, 
călare pe un leu. Cu aspra·i figură hercu
leană, încadrată de un păI' bogat şi de o 
barbă rotundă, cu mânicile sumese până'n 
coate, el s'a aruncaI în spinal'ea leului şi, 

rului, care înRă, spre 
deosebire de cele li
bere, din fată, au nu 
mai capitelurile în pia· 
trft sculptată, trupurile 
lor fiind din cărămidă 
acoperită de ciment, 
cu imitatiuni de piatră 
ornamentată. E f e c t u l  
decorativ al  acestor 
coloane este mărit de 
pli'ieuta alternantă a 
motive 101' lor orna
mentale, care împă
rechează, de o parte, 

Fig. n. «R ăsuflHoarea» absidei meridiooale. 

înfingându'şi mâinile 
uânjoase în gura lui, îi 
trage puternic falca de 
sus, în timp ce anima 

luI se sbate de durere. 
Este biblicul Samson, 
eal'e, coborî ndu·se în 
Tim na, ca să-şi ia mi
reasa, a sfâşiat "cum 
se sfâşie un ied ", "fdră 
să aibă nimic în mâ· 
nă", pe un leu tânăr, 
ce-l înlâm pinase mu 
gind 1 .  Două urejuri e
le gant înco lăcite, tel" 

cele două coloane angajate, iar, de alta, două 
câte două, cele patru libere, din fată. De şi 
decoratiuaea este aceiaş, meşterul a ştiut 
10tllŞ să introducă o varietate plină de efect, 
i nvers â n d  motiuele 
prin schimbarea di
recliunii n e r u urt l o r, 
care pal' că pornesc 
din aeelaş trunehiu, în 
tocmai ca ramurile u
nui copac, ceia ce con
tribue la întărirea im
presiei de unitate or
ganică deplină pe care 
o face pridvorul (fig. 
17). 

minate cu câte o mare floare decoraliuă în 
colturile de sus ale parapetului, completează 
armonie câmpul rămas liber. 

În parapetele la lel'ale 2, câle un leu cu coa
d a înflorată, se suâr
coleşte turbat, ridtcân
du-se pe picioarele din
dăI'ăt, ca să scape de 
r e t e a u a  d e  vr e j ur i  
care închipuesc trupul 
mlădios ineolăeit al u
nui şarpe cu capul 
fantastic. Hmândoi pci
uese spre scena pa
rapetului central ,  într'o 
atitudine simetric ar
monică, părând că se 
sbat, ca să vie mai cu
rând în ajutorul toua
I'ăşului lor, sfâşiat de 
Samson. 

Coloanele sunt aşe
zate pe postamente pă
tr'ate în sectiune şi îm
podobite pe fetele lor 
dreptunghiulare din a 
filră cu mari şi bognte 
rosete, săpate in pia
tră, ale căror contururi 

Fig. 13. Motivul decorativ al spaţiilor dintre medalioane. 

Coloanele sustin la 
rândul lor trei arca de 
în fată şi cate una pe 

laturi, toate trilobate in acoladă şi legate, 
spl'e mai mare soliditate, prin coarde de 
lemn frumos stl'ungăl'ite (fig. 2 şi 16). Peste 
arcade sunt aruncate două bolti semicilin
drice laterale, aşezate paralel cu fatada 
bisericii şi sustinute prin console profi la te, 
iar în mijloc o calotă centrală, care se spri
j ineşte, prin pandantiui, pe arcuri dublouri, 

curbe, concentrice, se armonisează minunat 
cu laturile dreptunghinll:ll ,  multumită în deo

sebi coltarelor decoratiue, aşezate în cele 
patru unghiuri (fig. 17). 

La rândul l or, poslamentele sunt legate 
între ele prin trei splendide parapete, sculp* 
tate a. JOUi', în care deco1.'ul este produs de 
desemnul spatttlor gOClle şi al celor pline. Cel 

1 Judecătorii, XlV. 5-6. 2 Vezi fig. 22, in BIII. Com. 1924, p. 168. 
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legate, la  răs3rit şi la apus, cu păreţii priduo
rului, Iar în laturi cu bolţile semicilindrice. 

Fig. J 4. Basa uneia din coloanele pridvorului. 

În păretele dela răsărit, dea
supra pisaniei, este firida  desti
nată. icoanei hramului bisericii. 
Cadrul ei, în formă de drep
tunghiu, are laturea superioară 
arcuită, spre a se armoni sa ast
fel cu arcul dublou de deasupra 
(fig. 19). 

IN'fRHRER. Decoraţiunile sculptate ale 
priduorului se  completează 

prin frumosul chenar în piatră cioplită ce în
cadrează int�area, ca şi prin minunatele uşi 
săpate in lemn. 

Chfmarul (fig. 4) înueştmânlează cadrul 
de piatră al intrării, care în partea de jos 
lire un prag, tot de piatră, formând o singu
ră bucată cu postamentele cadrului, in t imp 
ce, sus, se împreună prin suprafaţa pisaniei 

şi printr'o cornişă. El ni  înfăţişează un urej 
de acant, care şerpueşte mlădios şi sime

tric în dreapta şi în stânşa uşilor şi a in
scriptiei. Din acest urej principal, din care 
răsar, la anumite interuale, frunze şi flori, 
se desfac, cu o desăuârşită ordine, în corn· 
p artimentele goale, urejuri secundare, dintre 
care unele-şi incouoaie elegant uârfurile, îm
brătişându-:.;;e între dânsele, iar altele se 
sfârşesc cu 110ri de toate uârstele: flori îm
bobocife, pe jumătate ori deplin desfăcute, 
flori mari, rotunde, flori cu ouarul p l in  de 
boabe.  Rcest bielşug de podoabe compli-

în afară, priduorul se ridică 
la înălţimea corpului principal 
a l  bisericii, ca să se adi'iposteas· 
că sub aceiaş înuE'litoare, în· 
tocmind un întreg unitar cu res
luI clădirii (fig 1 şi 2). Hrcadele 
decoratiue în acoladă, care în
condeiază pe de-asupra arcurile 
prlduorului şi cape sunt o con
tinuare logică a arcaturilor oar
be ce împresoară biserica, în· 
tăresc impre sia acestei armo
ni ce uniri, iar splendidul brâu 
ornamentat, care încinge întrea
ga clădire, fpisa de medalioane 
care se continuă şi pe de-asupra 

a rc a d e l o r  priduorului şi în
sfârşit cornişa, a le  cării linii a
leargă de jur 'imprejurul bisericii, 

încununându-i f a ţ a d e l e, desă
uârşesc unitatea şi armonia (fig. 
3 şi 16). fOig. J 5. C�ltlll nod-ve;tic al pridvorului, privit din interior. 
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14 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

cate este însă minunat distribuit şi motiuele 
se succed în chip firesc, dlternând fără confu-
sie, de oare ce repetarea 
lor este făcută limpede şi 
armonlc, cu un deosebit 
simţ de echilibru şi de 
justă proporţie. Meşterul 
cioplitor d ştiut să dis
tingă esenţialul de se
cundar, reliefând linia 
cotită a ureju lui principal, 
căruia i-a subordonat ce* 
lelalte elemente decora
tiue : frunzele şi florile 
îmbrăcând câmpul ră
mdS liber. Decoraţlunea 
apdre astfel uariată şi in 
teresantă, mulţumită ad
mirabilei repartitii a de* 
semnului, mulţumită lim
peziciunti cu care se pre
slntă inţelegerli celor ce 
o a dmiră. 

Uşile blseT'icii (fig. Il şi 20), în două cana
turi, presintă un deosebit interes, dtât prin 

caracterul orndmentaţi
ilor cât şi prin te hnlcă. 
O linie brăzdată de cres
tături ondulate, imitând 
un şirag de  mărgele, în
cadrează canaturile, Cdre 
se iermină sus, printr'o 
linie în acoladă, ce su
bliniază acolada în pld
tră din partea superioară 
a cadrului uş\i. Cele două 
canaturi sunt despărţite 
printr'un peruaz central ,  
decorat ş i  el ş i  alipit de 
canatul din stânga. 

în câmpul uşilor, se în
şiră la dlstdnţe egdle, pe 
un pldn nldl rldlcdt, Pd
tru rânduri de pdnouri 
8 imetrice, încddrdte în 
rdme ondulat săpdte : pri* 
md păreche de formă pă
trdtă, celeldlte dreptun
ghluldrp.. 

Hmbele laturi ale che
narului sunt legate sus, 
de-asupra inscripţiel, cu 
un şirag frumos de uâr
furi de acant, pentru ca 
apoi să fie încununate de 
o corni$ă, sculptată şi ea 
în pidtră, cu aceleaşi mo
tiue : frunza de dcant sti
lisată, dlternând plăcut cu 
scurte urejuri mlădioase 

Fig. O. Coloanele din faţă ale pridvorului, prhrite 
din spre Sud-vest 

in pdnourlle pătrdte de 
sus, meşterul d SăPdt, în 
mijlocul unei cununi, SOd 
rele in dredptd şi lund în 
stângd. SOdrele este re
ddt printr'o rotundă figu
ră omenedscă, d'lmpreju
rul căreid pornesc două

ce se impărechează, imbrătlşându-se. 
În sfârşi.t, două urejuri mici, din care ră

s are câte o delicată 

sprezece rdze; lund e representdtă prin crdi u 
nou, din d cărui figuT'ă, SăPdtă in concduitdtea 

seceri!, ţâşnesc şase 
raze. Motiue gingaşe 
de urejuri - mici se 
încouoaie, se  prin d 
simetric în inele şi 
se leagă în colţuri 
între dânsele, prin 
flori stiltsate, um
plând spaţiul dintre 
cercul cununti şi 
pătratul panou lui. 

laled, încddredză, în 
pdrted ei de jos, pi
sdnid bisericii, de
dsuprd dcolddei ce 
încheie cddrul pro
priu-zis dl intrării. 
Vrednic de obserudt 
este aici gustul a les 
cu caT'e au fost ar
monisafe liniile geo
metrice ale acoladel 
cu dcelea ale ureju
rilor de de-asupra 
101', ce pal' că răsar 
din cele două ner-

Fig. l8. Parapetul central al pridvorului. 

Hl doilea rând de 
p a n o uri, a c e s t e a  
dreptunghtulare ş i  
cele mai  mari din
tre toate, ni înfăţi

uuri principale ale chenarului şi se întâlnesc 
apoi prin uârfurile lor, în uârful acoladei, 

şează pe Hrhanghelil Mihail şi Gauriil. Ei 
stau de pază la uşile bisericii. Mihail, uoe-

http://patrimoniu.gov.ro
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uodul oştilor cereşti, cu filactera desfăşurată 
într'o mană şi cu sabia scoasă în cealaltă, 
ameninţă pe necredincioşii cari ar îndrăzni 
să calce pragul sfantului lăcaş. GBuriil, cu 
o ramură înflorită în dreapta, ţine şi el cu 
stanga o filacteră, pe care credinţa îşi închi
puie scrise faptele bune ale drept-cl'edin-

nea, cu oarecare mişcare a drhanghelilor, 
arată eu prisosinţă această preocupare a 
meşterului. 

Un uas de flori, ca motiu central, de ca . 

rează al treilea rand de panouri. În mijlocu l 
uasului, se ridică o tulpină, care, întocmai 
ca o axă, taie panoul în două jumătăţi egale 

Fig. J9. «Desemn cotat» representând o secţiune a pridvorului. Lucrat de 1.  Mincu, în J899. 

cioşilop, spre deosebire de cuuintele de a
meninţare pentru  cei păi, de pe filactera 
8rhanghelului Mihail. O deosebită preo
cupare de a reda realitatea se uede in exe
cuţia lor. Cutele ueşmintelor ce li cad pănă 
la picioare, ca şi acelea ale tunicii Hrhan

ghelului GaDI'iil, stransă cu o cingătoare 
inuisibilă la mijloc, manecile sumese ale a
mandurora, amănuntele cu care sunt săpate 
păpţile interioare ale aripilor, ca şi atitudi-

şi pe care se suprapun diferite motiue de 
flori. Din tulpina care poartă o gingaşă floa
re de crin centrală, pornesc, desfăcandu
se de o parte şi de alta, urejuri ce se în co
uoaie simetric, prinse, în dreptul axei, de 
cate un inel reliefat şi se termină cu frunze, 
flori şi fructe. 

În sfarşit, a patra pereche de panouri este 
întocmită din benzi ttuite cu şiraguri de 
perle săpate : ele şerpuesc, în amandouă 

http://patrimoniu.gov.ro
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jumătătile panou lui, în mişcări mlădioase de 
S, se  încrucişează şi 82 apropie, - impăre
chin du-se prin inele sau brătări, din care 
i ese tulpini subtiri ce se încovoaie, ca să se 
sfârşească cu flori, în compartimentele ro
tunde. 

Un chenar marginal înconjură panourile, 
Încadrând  totdeodată ftecare canat printr'un 
urej subtire, ce se încolăceşte într'o mişcare 
tot atât de mlădioa8ă ca şi aceia a vreju
lui săpat în piatră, dar, fireşte, mult mai 
gingaş, mai rafinat, încărcat cu mici frunze 
delicate şi prelungi, ce se îmmlădie şi ele 
în mişcarea vrejului şerpuitor. El leagă ast
fel cadrul de piatră al  intrării cu uşile care 
o închid, contopindu-Ie într'o armonie de
plină. Între panouri, chenarele laterale se 
unesc fie prin două benzi încovoiate fată în 
fată şi :egate printr'un Inel, fie prin trupur·ile 
încolăcite a doi balauri întraripati şi acoperiţi 
ne solzi, cari-şi întorc capetele ameninţă
toare unul împotriva altuia, în vreme ce co
zile 101' sunt prinse laolaltă printr'o brăţară. 

Privite în tota l, uşile dela Stauropoleos 
îti fac im presia unei composltiuni supprin
zător de bogate, care, prin marea ei uarie
tale, prin dragostea de amănunt migălos re
dat, prin rafineria decoratiunilQr şi prin 
stpuctura 101' metodică. basată pe principiul 
simetriei. ne îndl'eaptă spre gustul decoratiu 
al Renaşterii. În adevăr, împăpţipea pano
urilor în două jumătăţi egale, printr'o axă 
uerticală, care stăpâneşte compositia, cu mo
tiue rânduite de o parte şi de alta. înir'o 
desăuâpşită ordine simetpică, vasele de flori 
din care răsap tulpini cu vpejuri ce se 'nco
uoaie după aceeaş lege. mişcarea caracte 
ristică a acestopa în forma de S, inelele sau 
bl'ăţăpile în relief care impărechează uolute
le. ca petele de balauri, cu care se sfârşesc 
urejurile, sunt atâtea şi atâtea elemente ca
racteristice artei decoratiu� a Renaşterii J. 

Prin toate aceste caractere, ca  şi prin 
proportiile lor reduse, uşile dela Staupopo
leos iti fac impresia unei gingaşe miniaturi. 
Şi totuşi intparea e măreată. E măpefl1ă pen
tpu că chenarul de piatră, întrecând cadpul 
propriu-zis al uşii, se înaltă c a  să îmbrăţi
şeze şi inscriptia pe care o încununează cu 
expresiua cornişă, puternic scoasă în relief. 
De altă parte, această măpetie a intrării se 
armonisează de minune cu a mănuntele de
licat sculptate ale broderiei ce acopere su· 

1 Alex. D(lisay, Hisloi,-e de I'm-mllletll, p. 88 şi urm. 

prafetele cadrului intrării şi ale uşilor. Pia· 
tra şi lemnul s'au înfrătit aici, ca să se de-

Fig. 20. Canalul din dreapta al Ufilor bisericii, 
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săvârşească reciproc şi să mulţumească 
gustul cel mai rafinat. fără ca, totuşi , să in
frângă principiul solidttăţii pe care trebuie 
s 'o presinte nişte uşi  de bise
rică. E destul pentl'u aceasta 
să vezi chingile de fier cu care 
sunt ele ferecate pe dinăun
tru, in prelungirea balamiîlelor, 
ca şi dl'ugul puternic d� fier, 
care, fixat cu u n  capăt in glaful 
din stânga, asigura odinioară 
intrarea, prin cârligul celuilalt 
capăt al  lui, ce  se prindea in 
inelul de fi er din mijlocul ca
natului stâng, p�ntru ca să ră
mâi cu impl'esia. forţei pe care 
ţi·o inspiră aceste splend ide uşi. 

mai stl'âmte decâi in pridvor, din causa pro
porţii lor mai mari a le ca lotei. 

De-a dreapta şi de-a stânga sunt cele două 

În resumat, pl'idvol'ul este par· 
tea cea mai variat impodobită a 
bisericii Stavropoleos. [,a li niile 
arhitectonice elegante se adao
gă bogatele sculpturi în piatră 
şi in lemn, a devărate broderii 
sculptate, care îmbracă intr'un 

Fi,(. 22. Capitelu! uneia din coloanele c e  despart tinda d e  naos. 

veşmânt dantelat coloanele, soclurile, para
petele, cadrul întrării şi uşile, fără ca 
totuşi să le încarce. Această exuberanţă 
decorativă plastică, in care cele mai mici 
detalii de ornnmentaţie sunt tratate cu un 
gust delicat, este desăvârşită de nu mai 
puţin îmbielşugatele decoraţiuni picturale, 
Cflre, cu aceiaşi respectare a măsurii, îm
bracă păreţii pridvorului pe dinăuntru şi p e  
dinafară ş i  despre care s e  va vorbi la locul 
său. Pridvorul bisericii Stavropoleos con
stitue astfel un minunat ansamblu şi-ţi face 
impresia elegantei cochetării feminine, care· şi 
poartă cu gust dantelăria fină a veşmintelor, 

PRONflOSU[, sau t inda femeilor (fig. 
21), cum 'ii ziceau bătrâ· 

nii noştri, e de fOl'mă dreptunghiulară. 
În mijloc, sus, se inalţă o calotă, m ai mare 

decât aceia a pridvorului, din causă că şi 
încăperea este mai Iar gă, dar le gată după 
ace laş procedeu, de o parte cu păreţii, la 
răsărit şi la apus, ial' de  alta cu bolţile se
micilindrice laterale, care, la rândul lor, sunt 

1 Mai Înainte, această firidă era de formă piitrată şi avea 
o uşă mică cu două canaturi. Aşa  o reproduce şi Mincu in 
al său "desemn cotat" ce represintă secţiunea longitudinală 
a bisericii (fig. 21). La restaurare însă, firida a căpătat o 
formă cam dreptunghiulară, cu laturea de de-asupra arcuită, 

ferestre late paIe, opilse, cu glafuri adânci, 
zugrăvite. Strâmte in afară, ele se deschid 
p ieziş in  interior, întl"un larg dreptunghiu, a 
cărui lature de  de-asupra ia forma unui arc 
turtit. 

În păretele din stânga, jos, aproape de 
colţul Nord· estic al pridvorului, se  vede o 
mică firidă zugrăvită, având în glaful e i  de 
jos o deschizătură în fOI'mă de pâlnie, in 
care se v ărsa apa sfinţită 1. 

Trei arcade în plin cintru, sprijinite p e  
patru coloane, dintre care două libere in 
mijloc şi două angajate pe laturi. despart 
tinda de naos. 

[,a rândul lor, coloanele sunt aşezate p e  
un soclu de zid, intrerupt in  axa bisericii, 
spre a fa ce loc inirării în naos 2. Zidite în 
cărămidă îmbrăcată în sluc, ele sunt bine 
proporţionate ca  factură, iar canelul'ile uşor 
înclinate, care li brăzdează tl'upul într'o al
ternanţă plină de efeet, produc un plăcut 
joc de umbră şi  lumină. Câte un ciubuc li 
strânge extremităţile, făcând, sus, legătura 
cu capilelurile de acant, bogate şi foarte ex
presive, care le încunună (fig. 22). Vrednică 

iar uşile i-au fost suprimate, socotite fiind probabil ca a
daose ulterior. (Vezi şi fig. 8 şi 13 în Btll. Cam. pe 1924, 
p. 155 şi 160.) 

2 Vezi fig. 15, în 8111. COlii. pe 1 924, p. 160. 
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de obseruat este marea asămănare a ace, 
stor capiteluri în stucatură, datorite de sigur 
meşterului Iordan \ cu motiuele cornişei să
pate în p iatră, care 'ncunună intrarea bise
ricii. Puternice coarde de lemn strungărit 
leagă bas ele al'cadelor. 

În pardoseala tindei, care era pauată, ca 
şi  celelalte încăperi ale bisericii, cu lespezi 
de p iatră, se găsiau încă la 1904, când 
Mincu începe restaurarea, cinci pietre de 
mormânt : trei în dreapta şi două în stânga 2. 
Strane simple, fără spătare decora te, îmbră
cau peretii tindei. 

NfIOSUG. Din tindă, treci pe sub ar-
cada din mij loc şi ajungi în 

naos. La început, acesta auea o formă a
proape pătrată, lumina t fiind de şase ferestre : 

I Vezi în BIII. Cam. pc 1924, p. 1 53. 
2 Toate aceste pietre se păstrează :!stăzi in galeria-prid

vor a muse : lui bisericii. 
În dreapta tindei erau: 
a. O piatră dreptunghiulară scurtă ( 1 . 1 3  m. 0.75 m.), în

cadrată într'un larg chenar de două vrejuri subţiri ,  ale că
rur capete se prind, sus şi jos, in câte o floare stilisată, ca 
o coroană cu trei raze. Din inscripţia, ştearsă in bună 
parte, se mai citeşte : 

t . SlIpt această piatră odilwescll -se oasele [I'ăpos,?]tilol' 
" robilor lui [Dum]nezett Dalliit (?) . . . ce au fost ceallş . . .  
s"ţiei Illi Sta n . . . fiicii 101' R . . . 'tepoţllo,' săi . . .  [Oi-
II/1}1rie, Ioan, Slanca . . .  " 

b. A doua, tot dreptunghiubră, dar cu mult mai lungă 
( 1 .64 m. 0.72 m.), era aşezată in capul celei dintâiu, ocu
pând amândouă intreaga lăţime a pronaosului. Un chenar 
format din două vrejuri groase, care se unesc sus, printr'o 
floare cu trei petale, incunjură câmpul destinat inscripţiei, 
un dreptun�hiu cu colţurile tăiate. Basa pietrei, care atinge 
soclul dintre tindă şi naos, c hiar in dreptul coloanei din 
dreapta, are o scobitură semicirculară. Inscripţia este scri�ă 
în greceşte, cu litere în relief, şterse in cea mai mare parte : 
, .LEN0A AE] I\ E J TA I LO AS�OC] TOV (-) E� I\ O � -
;:Cl'AN Tl�OS E l\:  TI A T P r AOC 
EF INb . [ K A]CTORJAC . A . 

,; lCAC " Tr\ PA . E .\  .\ l l H A  . ; n A:\' " ON . . .  rbCT� . . .  AI:L\ i r  
[AiCI] zace [roblll] /lIi Dtl lImezC1t COl/stanti1l di1-l ta.m . . . 
El"Inu . . •  Casto/'ia . . .  August 1743. 

În partea de jos a aceleeaşi pietre, se citesc următoarele 
cuvinte, cioplit

.
e tot în litere reliefate d It ' . d " • _ 

1 , .  , ar u enor ŞI e o 
alta mana : n .E� ElA AE fi EI1'AI H AS.\ H 1'8 8E8 
(j) (i)TH�TJ.A " . Aici odihneşle ,'oaba it,.i DltlJ/1tezeu, FoliHia. c. Alături şi spre miazăzi de această piatră, se află o a 
treia, 

.
cev� mai scurtă ( 1 :58 m. 0.80 m), încadrată şi ea 

cu obişnUItul chenar margmal de vrejuri. In cârnpul ei drept
unghiular se citeşte următoarea inscripţie, scrisă cu litere 
săpate : n EN TAV0 A KE.I�JA I TH.\ A E  T U N  l J E I'
PAN ) ' [ 1 0  AHI1P I U POVCHC VlOC A(-) " N A C l S 

câle trei de fiecare parte, două ceua mai 
mari, jos, şi câte una mai mică în registrul 
de sus 3, de-asupra şirului de medalioane ce 
înconjură biserica pe dinăunt r u, aşa cum 
brâul o incinge pe din afară. Lărgirea alta
rulu i şi mutarea mai spre răsărit a lâmplei, 
cu prileju l  măririi bisericii \ au dat  naosului 
o formă dreptunghiulară mai pronuntată (fig .  5). 

Patru arcuri sprijinite pe console profilate, 
susţineau prin mijlocirea pandanttuelor, cu· 
pola Pantocratorului, care se ridica pe un 
tambur cilindric 5. Dărâmată pe la 1841, ea a 
fost refăcută de Mincu in timpul din urmă, 
cu o coroană de opt ferestre, prin care pă· 
trun de lumina G .  

Sânur ile lalera le  (fig. 23 şi  24), semicirculare 
înăuntru ·şi p entagonale în afară, adause, cum 
s'a uăzut, la  câţiua ani după clădirea bise
ricii, au dat mai mult aier şi spaţiu naosului. 

'x (i) PAC B'_\ A C HC � I EN A l' PA. <J; O N  A · E rJ .A PX I A C  

rE (i) p n �  EVN A DI OC TS  ErnTPO [ \ �  I (i) \.N8 T E l\. 

_\ EI N8 Ui <l: OTHC . . .  A P O [ N  T 8  N I [\O ,\A�  
TIC Z HCA C A'.\ P ICTOC E R AO � 1 H K  NTA :A P O ·  

N O : C  O . . . (-) 0  <PPO�OC T E0 H K A  B A H 0 E  

E . . . A E  P O  . . . K� E T E I  1 7 2 7  
<I) E B PbA P H  1 1 . Aici, stlb aceaslă pia tră, zace bă, ualtil 

Pa/'usis, f1ll1 lui Ala nasie di,·! sat!ll Vlasi, jlldeţtlt Agrafa 
",ăi1'lli ill chip 1100i/ şaptezeci de n11i . ' . In alltll 

1727 Fevntarie 17. 
Jos, pe � ceiaş piatră. se citesc următoarele cuvinte, a

daose ulterior cu litere săpate in relief : ii ENtL<\ A E 

)( E ITA l Ii AO VA H TOV (:) EOV . TOV 

" l\: A I l ETA . ' O V  (-l E O (j )A.\OV U) 1 7 â. (?l A I=[\ E�'I-
n B PIOV:' . Aici odtl/f/eşle l'oaba l u i  DlIlIl11ezetl . ' a 

Căpi/a1lultli T�ofan (?) 1782 (?) [Jece1llv1'ie. 
În stânga tindei se aflau : 
a. O piatră dreptunghiulară (1 .21  0.57), încadrată intr'un 

chenar de vrejuri cu frunza lată, care se leagă, alternativ, 
la distanţe egale, prin câte o rusetă mică, in timp ce cape
tele lor, terminate tot prin frunze, se revarsă de o parte şi 
de alta. Inscripţia este cu totul ştearsă. Judecând după de
coraţiunea chenarului,  piatra pare a fi nouă, cel mult de 
pe la inceputul veacului al XIX-lea. 

b.  Alături de aceasta, mai spre miazăzi, se găsia o mică 
piatră (0.84 0.36), de forma capacului unui sicriu de copil, 
ale cărui laturi în clinate sunt împodobite cu ghirlande le
gate din distanţă în distanţă prin noduri, din care atârnă 
capete de panglicuţe. În câmpul interior al pietrei sunt scrise, 
cu litere latine, cuvintele : " Infiinţal de talăI 1IIeu, N/alache 
Negoesco ll • 

3 Vezi in Bul. COlii. pe 1924, p. 1 48,  fig. 1 .  
.j Ibid., pp. 1 52-3. 
5 Ibid., p.  157.  
6 Mincu a legat prin puternici trăgători de fier aceste 

arcuri, ca să li dea soliditatea de care aveau nevoie in 
susţinerea tur\ei Pantocratorului. 
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Elp. sunt acoperite cu câte un sfert de boltă 
sfertcă, ce  face .�t legătura între arcul-du
blou şi pereţi . în fiecare din noile sânurl, 
au fost deschise câte două ferestre, asămă
nătoare cu acelea ale tindel, inlocuindu·se cu 
acesl p l ilej uechile ferestruici din registru l 
de sus al ndosului prin răsuflător i i e  acope r i te 

În drea pta, alături de  scaunul domnesc, se  
afla mormftntul lui loanichie ctitorul 1 ,  iar, in  
stânga, lespezile a ltor două morminte 2. 

Ga răsărit e a ltarul,  ridicat cu o treaptă 
de-a�upra pardoselii naosului şi a tin dei (fig. 
211). O boltă semici l indrică, termi nată printr'u n 
sfert  de  sferă, il acopere şi face legă tura 

• 

L 
�������--���----------�-- I 

Fig. 23. Secţiune transversalJ, prin axa sânurilor, cu vederea spre ap<!s, de I. Mincu. 

cu piatră să pată el jour, ce se uăd pănă astăzi, 
in părţile din afară ale absidelor (fig. 12) 

în pardoseala naosului, chiar lângă soclul 
coloanelor din spre tin dă, erau trei pietre de 
mormânt, păstrate  aslăzi in museul bisericii. 

1 Vezi Bul. COtll. pe 1924, pp. 154· -5 şi 1 63. 
2 Una e de marmură (1 .74 m. 0.92 m.), ('u un larg che

nar de mari frunze stiEsatE', care se leagă între ele prin 
benzi Înguste. Inscripţia din câmpul interior e cu totul 
ştearsă. 

Pe a doua, care era aşezată mai spre miazănoapte, ală-

intre arcul-dublou şi păretele circular al a
cestei abside. în fund,. pe axa longitudinală 
a c lădirii, se află fereastra din mijlocul al
taruluI. De o parte şi de alta, se deschid in 
grosimea zidului, la miazănoapte pwscomi-

turi de cea precedentă, încă se văd cele trei linii simple ee  
o incadrau şi de-abia se  mai  pot citi cuvintele : " EJ\'0Ab, E  

,, [KElTA IJ O b,8AOC T8 0E8 N I KOb,lM [OC] 
[lEPO �IIO]�AI 0C . . . u . Aici odih1uşte robul lui DU1/I
lIezell, Nicodim leromonnlwl .. . .  
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dia, iar la miazăzi diaconicul, care primesc 
lumina prin câte o ferestruică. Până în ajunul 
ultimei restaurări, se mai aflau în păreţii a l taru
lui încă două firide : una mică, deschisă, in 
stânga, alături de proscomidie, şi alta mare; 
cu două uşi de  lemn, în dreapta, aproape de 
diaconic, prima semind ca loc de păstrare a 

rile de de-asupra rotunjite, peste care, întocmai 
ca la soclul prlduorului (fig. 1'7), se reuarsă, 
cu uârful în jos, mari frunze de acant, să
pate în piatră. Un ciubuc bine reliefat ter
mină soclul şi-l leagă cu btlsa coloanei. 

În dreapta prestolului, sub o lespede din 
pardoseala altarului, se  deschide o tainită, a 

Fig. 24. Secţiune transversală, prin axa sânurilor, cu vederea spre răsărit, de J. Mincu. 

diferitelor obiecte sfinte, iar a doua ca ueş
mântar (fig. 24). Amândouă au fost astupate 
de Mincu. 

In mijl ocul altarului este presfolul (fig. 26) 
de piatră. Piciorul lui a re forma unei coloane 
cu caneluri uşor incl lnate şi cu basa strânsă 
intr'o brăţară de  frunze de acant. El se  spri
jină pe un soclu pătrat, cu colturile şi latu* 

1 Pe păretele din dreapta s'au găsit urmele grinzilor care 
susţineau, la inceput, tâmpla şi care, la mărirea din 1730 a 
altarului, au fost rătezate cu fierestrăul. Capetele rămase in 

cării adâncime intrece înălţimea unui om. 
Acolo se ascundeau, in uI'emuri de primej
die, odoarele bisericii şi auerea în bani a 
mănăstiI'ii .  

'fÂMP[,A. Ga intrarea in altar se ridică 
lâmpla (fIg .  25). Mutată mai 

spre răsărit, odată cu I ăI'girea altarului \ en 

perete sunt �emnalate de 1. Mincu În al său "desemn cotat" 
representând secţiunea longitudinală a bisericii (Col. Corn. 
Mon. Ist.). 
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Fig. 25. Vederea generală a tâmplei dela Stavropoleos. 
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se înalţă maiestoasă p ana 1 0  bolta a rcului 
despre răsărit al Pantucratorului, î o.tocmind 

Fig. 26. Prestolul din altar. 

un  ansamblu monumental,  care isolează pe 
preot de credincioşi şi ascund e  taina sâ
uârşită în Sfânta Sfintelor .  

Principiul repartisării motivelor este acela 
a l  zonelor suprapuse în etaje, care reproduc 
forme arhitecturale : şiruri de  medal i.oane şi 
de arcade sprijinite pe colonete angajate şi 
adăpostin d fiecare câte o icoană . 

Patru registre întocmesc tâmpla : prime le  
trei sunt despărţite pr in brâuri bogat şi a r  
tistic sculptate ; în a l  patrulea, b râul se îm
bină cu  şirul de icoao.e, pe ear� le poartă 
în medalioane. Sus de tot, stăpâneşte mă
reaţa cruce a Răstignirii, cu icoana Maicii 
Domnului şi a Sf- Ioan lnainte-Mergătorul, de 
o parte şi de alta. 

În prima zonă, colonete sp rijinite pe înalte 
socluri, pătrate în secţiune, încadrează ce le  
trei întrări a le altarului şi mărginesc părţile 
extreme a le registrului. Ele seroesc totdeo
dată drept cadru icoanelor împărăteşti ş i  
celor laterale, mărgin ind cu soclurile lor  pa
n ouri netede de lemn, pe care art istul a zu
grăuit mlădioase vrejuri îmbrăcate în frun
ze de acant, încouoindu·se simetr ic d e  o 
parte şi de a lta, prinzându· se în câte o bră· 
tară ori floare mij locie ş i  îmbrăţişând alte 
mari şi mici flori decorative (fig. 2'l). Deco
raţiunea sculptată a soclurilor pe care şer
puesc urejuri supţiri cu flori de uiţă şi cu 
crucifere, în chenare marginale de petale 
înşirate, este în deplină a rmonie atât cu or
namentaţia zugrăuttă pe trupul neted şi a
proape cilindric al colonetelor înfăşurate în 
spirală de câte o bandă aurie şi frunze de 

uiţă, cât şi  cu relieful pronunţat al capitelurilor, 
care răsar dintr'o cunună de p etale şi-şi în
covoaie uşor frunzele de CI.cant, sub apăl'>a
rea uolutelor (fig. 28)_ 

Un chenar de vrejuri supţiri ce şerpuesc, 
întrelăindu se  cu graţie pe  un plan bombat, 
încheie registrul. Crucifere şi  f lori de uită 
smălţuesc, dela un capăt la altul, chenaru l ,  
i a r  vrejurile lui înflorite se p rind prin b r ăţări 
de-asupra compartimentelor ocupate de i
coane (fig. 28), pe când de-asupra uşilor, e le 
se ridică şi intră împărechindu se  sub câte 
o frumoasă coroană do mnească sculptată 
(fig .  29), motiv pe care-l întâlnim şi la  che
narul zugrăvit în t inda femeilor de- asupra in
trărilor şi a ferestrelor. In d rf?ptul capitelurilor 

Fig. 2 7. Unul din panourile ce  decoreaz3. partea 
de jos a tâmplei. 

chenarul acesta iese în afară şi, într'o fru
moasă composiţie de urejuri, frunze, flori de 
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uiţă şi crucifere (fig.  28 şi 32), întocmeşte ca 
un al doilea capitel suprapus, cu muchile 
arcuite, menit să susţină brâul puternic relie
fat, care face trecerea la registrul a I doilea.  

Cadrul uşilor îm
părăteşti (fig. 29 şi 
32) ca şi a l  celei 
laterale din stânga 
(fig. 30) - cea din 
drea pta a fost con
damnată - se ter
mină sus printr'o ar
cadă trilobală, în a· 
coladă, scu lptată il 
jou r, în lemn.  Două 
c o l o n e t e  - console, 
pe laturi, cu trupul 
înfăşurat în  spirală 
de câte o b andă să· 
pată cu motiue de 
frunze de uită, sus
tin atât areada, cât 
şi chenarul dreptun· 
ghiular care o în
scrie din trei p ă l ţi şi 
în care şerpueşte 
nelipsitul urej cu f l ori 
de uită şi cu cruci· 
fere. Dedesupt, alte 
două u rejuri, mlă· 
diate e l e g a n t  sub 
greutatea florilor lor 
decoratiue, fac trall' 
sitie dela 1 i n  i i 1 e 
drepte ale chenaru
lui la curbele c HCU
hii în aco Iadă. 

Hdmirabile şi în 
compositie şi în exe
cutie sunt uşile îm
părăteşti (fig. 31). 

care este zugrăuit Domnul Sauaot şi din 
care pornesc ca nişte raze, în toat� părţile, 
frunze d e  uiţă prelung slllisate, eu neruurile 
pedate. O floare de uiţă din care iese un 

strugure rotund, bă
tut, încununeagă me·  
dalionuL 

Spre deosebire d e  
aceste panouri cen
trale, părţile de jos 
şi cele de  sus ale 
u ş i l o r împărăteşti 
sunt săpate il jour. 

Panourile centra
le, pe care se uede 
zugrăuit în dreapta 

Fig. 28. Icoana Mântuitorului in cadrul tâmplei. 

Sus, două sirene,  
cu  părul bogat re·  
uărsat pe spate, cu 
bustul desuelit până 
la cingătoarea tiuită 
cu pietre scumpe, 
îşi mlădiază trupul 
terminat cu o lungă 
frunză de uită stiH
sată, ce urmează de 
aproape sinuosita
tea arcalurii panou 
rilor centra le .  Ele 
ţin ,cu amândouă mâ
oile, puternice ure
juri  care pal' con
tinuarea însăşi a ar
curilor acoladei şi 
care, desfăcându·se 
în mai multe ramuri 
cu mlădioase inco ' 
uoieri, în frunze cu 
loburile o n d u l a  t e  
elegant şi c u  ner
uuri de mărgăritare 
în şira guri, îmbracă 
de minune pal'tea de 
sus a canaturllor, 
într'o adeuărată dan
te Iă, a le că,rii mar· 

Hrhanghelul 'Gaurit iar în stânga Sf. Fecioa· 
ră, în clipa când primeşte "buna uestipe", 
sunt încadrate propriu-uorbind într'o arca· 
tură în acoladă, sprij inită pe ca pitelurile a 
două colonete angajate, l aterale şi despăr. 
ţite de peruazul canatului din stânga,  Hcest 
peruaz întocmeşte el însuş între cele două 
canaturi o colon�tă mijlocie mai mare, în
făşurată în spirală, de o bandă Huilă cu perle. 
Ea se termină sus cu un mic medalion, pe 

gini arcuite se unesc 
cu chenarul dreptunghiular de flori de  uiţă 
şi -crucifere ce încadrează, părţile laterale 
şi cele de los ale acestor splendide uşi 
împă,l'ăteştL 

Jos de tot, în acelaş plan cu panourile 
descris e, se uede, pe fiecare canat, câte o 
mare rosetă, ale că,rii petale formate din 
frunze întregi de uiţă stilisate, cu să,pătul'i 
il jour, intocmesc, prin mă,estrita distribuţie 
a golurilor şi a pă,rţilor pline, două cruci 
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cu delicate contururi, de un admirabil efect 
decOI' aliu (fig. 25 şi 31). 

Ele se leagă de paptea centpală a uşilor 
prin alte două mici panouri dreptunghiulare, 
aşezate pe un plan mai ridicat, în care două 
upejuri, legate la mij loc printr'o brăţară, se 
încovoaie simetric de o papte şi de a lta, 
umplând golurile cu cPini şi cpucifere. 

Ppimul registru al  tâmplei este încununat 
de o bordură care se pazimă pe capitelurile 
suprapuse ale colo 
netelor,proiectându· 
se viguros in afară, 
ca o copnişă. În câm
pul cOl'nişei a leapgă 
o linie ondulată, în 
cape ,padiţiona U ştiu
leţi, mlădiindu-şi cu 
gust lPu f-lupile brăz
date de boabe în şi
raguri, se leagă doi 
câte doi, în câte u n  
cap întraripat de 'in
ger, ce îmbracă si
nuosităţlle infepioa
re ale liniei, pe  când 
în cele de de-asupra, 
cu un minunat efect 
de pitm, alte capete 
de îngeri îşi  desfac 
larg apipile (fig. 32). 

diţele" .  lncunjurat de un inel perIat şi de un 
cerc de delicate p etale marginale, fiecare 
medalion este o adeuărată floare a soarelui, 
răsăpită parcă din insuş vpejul care-l în
cinge, întp'o mişcare de elipsă. Medalioanele, 
la rândul lop, sunt încununate de coroane 
împărăteşti, _ale căpop raze în formă de fpunze 
de uiţă, uşor mlădiate în afară, au neruurile 
tiuite cu perle mărunte, în timp ce măpgi'iri-

_ tape încrustate încing basele cununelor. Res
tul câmpulu! e s t e  
îmbrăcat, c a  într'o 
minunată podoabă, 
de ml ădioase le frun
ze ale uiţei şi de 
belşugu 1 de struguri, 
simbol al Mântuilo
ru lui " strugurele de 
uiaţă dătător".  

Un strâmt chenar 
de fpunze şi flopi de 
uiti'i mărgineşte a
cest brâu şi face 
tpansiţia la al  doilea 
registru al  tâmplei 
(fig. 33.) 

B ordura susţine la 
rândul ei un larg 

Fig. 29. Partea superioară a cadrului u�i1cr impărăte�ti. 

Un şir de arca
tup! în plin centru, 
sppijinite pe colo
nete, împart acest 
registru în tpeispre
zece compartimen· 

brâu, fpumos boltit, de o neîntpecută bogăţie 
ornamentală şi măestPie tehnică, pepresin
tând geneologia Mântuitorului "odpăslit din 
pădăcina lui lesse " (fig. 32.) Această genea
logie este simbol isată printp'un uânjos urei de 
uiţă, răsărit din coapsă lui lesse din Betlee�, 
latăl lui Dauid şi bunicul lui Solomon,  din 
care se trage Mântuitorul prin Maria Fţ!
cioara. De-asupra uşilor împăpăteşti, bălrânul 
strămoş, cv capu 'n aureolă, doarme tinân
du-şi mâna dreaptă cftpătâiu, iar ureju l  
răsărit din această "rădăcină" se desface 
în trei  ramuri : două se îndreaptă în lături 
şi brăzdează în l inii şerpuitoare brâul, până 
la extremităţile lui, purtând câte şase me. 
dalioane miei, cu chipurile celor mai de 
sa mă urmaşi " împăraţii Iudeilor dela D auid 
până la Hristos",  şi una scurtă, mij locie, chiar 
de-asupra lui lesse, cu un medalion ceNtral, 
destinat Mântuitorului. Totul este menit să 
ilustreze cuvintele : "Eu sunt via - şi uoi mlă-

Buletinul Comisiunii MODumentelor Istorice 

te, reseruate icoa
nelor celor do,!ăsprezece mari serbători şi 
icoanei Răstignirii, aşezată în mij locul lor, 
chiap de-asupra rădăcinii lui lesse (fIg. 25) 
şi a uşilor -împărăteşti. Colonetele, cu capi
telupile şi basele îmbrăcate în frunză de 
uită îşi pr,ofi-lează plăcut tpupul strâns la 
extremităţi în i.nele şi înfăşupat într'un urej 
reliefat, a căpui direcţiune în spirală alter
nează dela o coloană la alta, purtând ex
presiue crucifere. Îngeri mici şi mari, cu 
caite două şi cu câte patru aripi, îşi arată 
capetele de pretutindeni : ei  sppijinesc con
solele c-olonetelor, încunună capitelupile, îm
bracă unghiurile dintre arcaturi şi deco
rează suprafeţele semicirculare ale acestora. 
Două che-nape măpginesc acest registru : 
unul sus, întocmit dintr'un şip de flori de 
viţă, aleapgă dela  un  capăt la celălalt al  
tâmplei ; al  doilea, jos,  întrerupt de conso
lele colonetelor, tiueşte latura inferioară 
a fiecărui compartiment, auând ca motiu 

4 
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tot flori de uiţă, prinse pe urejuri ce se 
leagă două cate două printr'o brăţară, la  
fel cu acelea de pe jeţul domnesc şi  ar, 
hieresc. 

Fig. 30. Cadrul Întrării laterale din stânga. 

Braul care desparte registrul al doilea de 
al  treilea e tot ce se poate închipui mai 
desăoarşit ca  gingăşie şi delicateţă (f ig.  25, 
311 şi 35). Patru urejuri supţiri şerpuesc dela 
un  capăt la  celălalt al cC\tapetesmei, întretăin
du-se două cate două şi formand astfel ooa· 
luri p aralele, ascuţite la uarfuri şi împăre, 

chiate printr'un întreit inel. tn spatiile goale, 
ţişnesc din dreptul inelelor, într'o ordine 
deplină, urejuri :;;ecundare, ale căror uarfuri 
se termi nă cu cate o delicată floare de uiţă, 

Fig. 3 J .  Cele două canaturi ale u�ilor Împărăte�ti. 

în timp ce gingaşe crucifere li îmbracă 
trupul de o parte şi de alta, într'un ritm 
pLăcut. în mij locul braului, ca un semn că 
biserica e pusă sub ocrotirea Domnului şi 
li ţării care dăduse osp italitate ctitorului ei,  
stăpaneşte uulturul cu crucea 'n cioc şi cu 
aripile gata de zbor, într'o coroană de 
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frunze, susţinută şi ocrotită parcă de [llti 

doi  uulturi laterali (fig. 3l!), amănunt pe care-} 
m treilea registru (fig. 35 şi 36), şi mai 

scos în afară decât cel precedent, se întoc-

Fig. 32. « Rădicina lui Iesse» de-asupra uşilor împărăteşti. 

gaslm Şl m uechile 
păriturile domneşti. 1 

steme imp rimate pe ti- meşte dintr'un şir de treisprezece arcaturl, 
sprij inite pe colo� 
nele, car€' formează 
astfe L cadrul icoa
n e Lor celor doispre
zece apostoli şi a 
Mântuitorului, ca ar
hiereu� auând de- a 
drea pta pe Sfânta Fe
cioară şi de-a stân
ga, pe Sf. Ion  Bole
zătorul (fig .  36). 

Armonia generală . 
a c0mpositiei, feri
cita îmbinare a li
niilor şi a flori lor, 
minunata distribuţie 
a motiuelor, care 
face doua da cunoaş · 
tel'ii dep line fi e
fectelor oferite de 
părjile goale şi de 
cele p line, şi în sfâr · 
şit fineja execuţil!i 
dau acestui brâu un 
caracter armonios 
şi plin de farmec, 
făcând din el o ne
întrecută podoabă, 
de o reală ua loare 

Fig. 33. Fr agment din al doilea registru. 

CoLonetele, sprij i
nite şi aici pe con
sole susţinute de ca
pete îngereşti, dar 
dublate de a ltele, ca 
să proiecteze puter. 
nic registrul în afa-

arlisfică. 

4 Vezi Bianu şi Hodoş, Bibl. t OIJl .  uche, passimo_ 
ră, sunt împodobite eu benzi tiuite cu perle, 
care l i  înfăşoară trupul, în direcţiuni ce 

http://patrimoniu.gov.ro



28 BULETINUL COMISIUNII MON UMENTELOR ISTORICE 

alternează dela o coloană. la alta. Rrca
turi le  sun t t riiobate şi mărginife sus de un 

pune, cu un minunat efect decoratiu, o co 
roană. împărătească cu câte cinci raze în 

Fig. 34. Brâul_ dintre registrul al . doilea �i al_treilea. În miiloc paiura ţării. 

chenar de urejuri cu 
crucifere, c are, ca 
şi  în primul regi
stru, iese  'in afară 
de-asupra capitelu· 
rilor. Şi mai de-asu
pra este un şirag de 
[runze de uită pre
lung stilisate care 
ge apleacă două câte 
::Iouă, îmbinându-se 
prin uâl'fuT'ile  lor şi 
:ntoemind astfel o 
Jandă ce şeT'puieşte 
:lela un ca păt la ce
la l t  al  tamplei, în 
imp ce în  spaţiile 
loa le ră.sap flopi de 
Jiţă. 

Fig. 35. Fragment din al treilea registru. 

formă de frunze de 
uiţă cu neruurile per
late. Şi aici decora
ţiune a  baselor aces
tOl' coroane urea să 
r e d e i e p i e t r ei e
s cumpe încrustate. 

O lungă b andă per· 
lată, cu încolăciri 
de melc la ca pete 
şi cu frunze de uită 
prelung  sliltsate ( f ig.  
38), încunună cala 
peteasma. în mij lo 
cuI căpeia se auântă 
o admirabilă cruce 
a Răstignirli (fig. 39). 
sustinută parcă de. o 
p arte şi de alta de 
icoanele supţiate a 
Sfintei Fecioare şi 
a Sf. Ioan Boteză · 
torul. eu braţele tel" 
minate în gingaşe 
tl'iloburi, din care 
scânteiază raze, ne
aşteptat de fericit 
l'edate. cu contupu
rile-i tilJite în şira guri 
de mărgele şi benzi 
perlate şi încadra te  
în ghirlande de clo
poţei, ca şi cele 
dou ă icoane latera
-le. cpueea Răstlgni
rii face douc�'da unei 

Registpul al  patpu
ea (fig. 3?) e ste în· 
ocmit dintr'un şip 
ie Ipeisprezece me
ialioane. O cunună 
:lin uâl'furi de trun
le, l egate sus şi jos 
�u câte o bpătară 
iuifă cu perle, for 
nează cadrul �ecă · 
'ui medalion. ln tl'e 
Icestea stă pâne�le 
�âte o floare de cl'in, 
;imbol al  cură-tiei 
't. Fecioape care stă 
�u copilul Isus în 
nedalionul din mi
locul acestui re
,istl'u, înl l'e pl'ooro· 

Fig. 36. Icoana Mântuitorului ca arhiereu, din centrul registrului mari -bogăţii de ele-
al treilea. 

!ii capi i· au ppeuestit ueni l'ea. 
D e·asuppa fieeăPii flori de cpin. se suppa-

mente ornamenta l e, 

mânuit� eu multă dibăcie şi cu un gust ales. 
într'o execuţie de maestru. 
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PC'ioită în în tregu 1 ei, tamp la  de la  Stauro
poleos se presin lă  ca o admirabilă unitate 
c rhitecturală, iconografică şi decoratiuă. 

părăteşti şi ridican d  ochii, te uezi stăpanit, 
chiar de-a sup ra capului, de etajele de sus, 
care înaintează din ce în ce mai mul t, ca 

să se  termine cu 
impunătoarea cruce 
a Răsttgnirii, ce stă
paneşte sus, ca un 
simbol al C l'eşllnă
lăţit 

Ca loate tamplele 
blsericHor noastre, 
ea are un pronunţat 
caracter arhiteclu
I'al. Cu uşHe-i împă
răteşti, î n t r e  cele 
două laterale, cu re
gistrele-i c a C' e se 
suprapun în etaje, 
cu trisa de meda
lioane care o mărgi
neşte sus şi În sfarşl t 
cu  crucea de care 
aceasta p a r  e 
fatada mandră 

Fig. 37. Un fragment din al patrulea registw. 

(:lceste forme a r
hitecturCl le sunt puse 
în serviciul u nui pro
gram i c o n o g r a f i c, 
menit să concen
treze întreaga Înuă-

a unei clădiri 
măreţe, a casei 
Domnului. Ce-
ia  ce creşte în
să maiestatea 
c a t a p e t e s m el 
de

·
la  StaIJropo 

leos este dls
poslţia in pla
nuri deosebite 
a registrelor, 
care, pe măsu
ră ce se Înalţă, 
se şi auantă În 

este încununată, tampla ţătură a Bisericii. În adeuăr, pregătirea prin 
Uechiu:l Testa
ment a uenirii 
Ma n tu it oru lui, 
coborîtor d i n  
î m  p ă r  ă t ea s ca 
uiţă a lui Daui d  
ş i  S o l o m o n, 
c e a t a  p rofeti
lor, cari au pro
orocit pe SI. 
Fecioară, Buna 
Uestire a Naş
terii Mantuito
rului, cei doi-

afară şi produc, Fig. 38. Banda per!ată, Împodobită cu frunze de vită, care Însemnează tâmpla. 

sprezece apos
toli cari au Îm
prăştiat cuuan-

FIg. 39. Crucea RăsHgnirH. 

cu toată Înfilţlmea relatiu mică a lamplei, o a
dancă impresie : apropttndu· te de uşile Îm-

tul lui, sărbătorile Împărăteşti care euocă 
pl'incipalele ep izoade ale uieţit şi patimile 
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Domnului, toate se perindă pe dinaintea o
chilor şi se ofeI'ă meditatlei pi.oase a cre
dincioşilor, într'o admirabilă composiţie ico· 
nografică. 

l=fcest oast program i conografic, carp re
sumă astfel Vechiul şi Noul Testament este 
pus într'un cadru de neîntrecută bogătie 
orna mentală, o ade· 
uărată broderie să
pată in temn, ce  im
brBcă întreaga tâm
plă. 

Decoratiunea, cu 
toată exuberanta ei, 
nu covârşeşte insă 
liniile mari ale pla
nului catapetesmei, 
care se impun lim
pede ochiloT' n oştri, 
iar amănuntele de-

tate. În adeuăr, deşi mărgenit în cele câteva 
elemente decoratiue alese, el a dat toată 
măsura puterii lui de inuenţiune când a fost 
uorba să combine aceste motiue şi, Iăsân
du-se parcă in uoia minunatei sale fantesil. 
a realisat acea bogată dioersitate ornamen
tald, acea surprinzătoare felurime de îmbi

n ări de motive, a
cele fericite combi
natiuni, prin care a 
ajuns să scoată din 
nişte motiue simple 
efecte atât de mari. 

De altă parte, ar
tistu 1 a interpretat 
cu sinceritate moti
uele de basă, alese, 
pornind de-a dreptul 
de la natură, preocu
pat de dorinţa de 
a da impresia re
alităţii şi adânc pă
truns de sentimen
tul formelor pe care 
parcă le are neco.n
tenit  in faţă când 
Îş i  schiţează orna· 
men1e le .  ŞI, cu toate 
că mol iue le Îşi păs
trenză indiuidualita· 
tea, ele se armoni
sează de m i n u n e, 
constituin d o untlate 
ornamenta lă, mulţu
mită atât fericttelor 
imbinări in care sunt 
puse, cât şi legă
turii tainice pe cape 
o au Între dânsele 
ca elemente eu pro
nunţat caracter sim
bolic. 

coratioe nu  sunt o 
pooară. ci incântă 
de aproape şi p o 
tentează u iguros de 
depapte aceste linii. 
Pentru că, de şi i n 
drăgostit de  minu 
tioase detal ii , me· 
şterul ei nu s'a lăsat 
ademenit de mul ţi
mea foarte felurită 
a motioelor orna 
mentale ce· i  stăteau 
inainte, intr'un timp 
când incepuse să 
b ân t u ie p a s iu n e a  
pentru bogătie fără 
alegere şi p e n t r u  
fast, când gustul ore· 
mii c e r e a  t â m p l e  
incărcate c u c e l e  
mai deosebite moli 
oe  decorati oe uege
tale şi zoomorfice. 
El a auut puterea 
să-şi restrângă cer-

Fi�. 40. Jeţd domnesc. 

Hceastă conce ptle 
decoratiuă, de o ne
intrecută p u r i t a t e. 

cul de inspiratie la lumea uegetală, şi incă 
numai  la câteva elemente, care au slujit in 
totdeauna ca  simbol a l  celor sfinte. Hlegân
du-şi ca motio ppincipal uiţa de uie - cu orejul, 
frunza, floarea şi rodul ei - iar ca elemente 
secundare cruclferul, crinul şi clopotelul, 
:lrtistul a creat o ornamentaţiune  cu un ca· 
�acter unitar şi totuş de o nesfârşită uarie-

imprimă ornamen
taflei o linişte desăvârşită. care te  captiuează 
şi care se potrioeşte de minune cu menirea 
insăşi a decoraţiunli tâI1lplei. Întrebuintând 
numai elemente cu un pronunţat caracter 
simbolic, artistul a căutat s ă  nu turbure uni
tatea de gândire a programului iconografic, 
ci d impotriuă să-I scoată in relief. să·l pună 
în adevărata lui ualoare. 
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Şi, astfel, elegantele stIuete ale registre

lor, dându-şi mâna cu podoabele de un gust 
distins ale ornamentaţiei, se fac purtătoare le, 
într'un cadru de deosebttă măreţie, ale înuă
ţăturii prin icoane, pe care BiseT'ica o oferă 
ca într' o carte deschisă dre pt· credincioşilor 

Fig. 4l.  Frontonul ieţului domnesc. 

ei. Formele arhitecturale, decoraţiunea şi 
iconografia merg mână în  mână,  se grupea· 
ză armonic, se echilibrează cu o deosebită 
măestrie de o parte şi de alta a axei ce 

Fig. 42. Frontonul jelului arhieresc. 

taie uşile împărăteşti în două, ajungând, prin 
crucea Răsttgnirii, la cheia de bollă. a ar
cului de ră.sărit al Pantocratorului, şi se 
contopesc într'un admirabil ansamblu plin 
de fantesie şi  de farmec. 

1 Vezi fig. 14  în Bul. C01ll. pe 1924, p .  161 . 

Vrednice de semnalat ca ualoare artistică 
sunt : jeţurtIe, stranele, iconostasul-tetpapod 
şi  sfeşnicul din naos. 

J ETUr, DOMNESC. R:aşezat în colţul sud-
(fig. IlO). uestic al naosului, e l  

se înalţă. pe un piedestal de lemn, cu trei 
trepte, auând în stânga, pentru motiue de· 
coratiue, o piatră de aceiaşi formă, pe faţa 
exterioară a căreia se încolăceşte, 'intocmai 
ca pe ehenarul intpării, u n  urej săpat cu 
o elegantă floare centrală. Stâlpii 'in alţi 
care susţin spătarul jeţului, ca şi  cei scupţi, 
pe care se razimă brăţarele,  sunt aşezaţi 
pe jrupurile turtite a doi lei cu gurile ame· 
ninţător deschise. 

Două. frise, despărţite pl'intr'un şip de 
unsprezece colonete, decorează partea su
pepioal'ă a s pă.tarului şi susţin fpontonul su-

Fig. 43.  Fronlonul stranelor. 

prapus. În cârnpul friselor tiuite cu perle, 
În şiraguPi neÎntl'epupte ori curmate de linii 
scurte, se ' nmlădie upejupi subţiri, purtând, 
Întp'o plăcută altepnanfă, delicate crucifere 
şi flori de uiţă, un moliu care împodobeşte 
şi feţele stâlpilor j eţului. Pe fponton, stăpâ
neşte s tema Moldouei şi a Ţării-Româneşti, 
În mijlocul a două cununi prinse printr'o 
brăţară mijlocie şi unite prin coroana dom
nească de de-asupra, În timp ce de o tJarte 
şi de alta se arată capetele a doi uulturi 
laterali ce stau de strajă, ceia ce repre· 
stntă. emblema domnescului ctitor Nicolae 
Maupocordat, care ţine a  să se ştie astfel că 
domnise mai Înainte şi în Mo ldoua. O bandă 
marginală. per lată tiueşte conturul sinuos al 
fpontonului, ocolind elegant capetele uultu
rtlor şi coroana domnească dintt:'e ei (fig. Il1) .  
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Peţele latepale ale jeţu!ui domnes c, înca, 
d rate întI" un chenaI' asiimiiniitoI' cu acela 
al fpiseloI', sunt dec'opate de o reţea geo· 
metrică. Patpu urejuI'i supţiI'i 
şeI'puesc în câmpul panoului, 
se  întpetaie două câte douii, 
s p  leagii pI'in câte un CI'u cifE'I' 
şi încadrează, în oualele ast
fel fopmate, maI'i flop\ de viţă, 
sttlisate. O ghlI'l andii de c lo 
poţei, aidoma cu cea de pe 
CI'ucea RiistigniI'H, încheie ca 
nişte fpanjuI'i latupea de jos 
a feţeloI' laterale (fig. 1.10). 

JETUL HRHIERESC M a l  
Ş I  STRHNELE. mic, daI' 

cu ace-
leaşi fI'umoase PI'opol'ţii ca 
şi cEI  dintâiu, jeţul  arhieI'esc 
este aşezat în d reapta celui 
domnesc, în fpun!ea stI'aneloI' 
absidei dela miazăzi. Pl'onto 
nu-i (fig. 1.12). decoI'at cu vpe
juri supţiI'i, prinse in inel e, 
poartii emblema lui loanlch ie  
ca Mitropolit a l  Stauropolel : 
o cruce înscrisă întp'o' cunu
nă, în cel'CU 1 ciipeia se citesc 
cuvintele : l (i)LN1]K[1O C] CT
[A B]P [O] f1 [O].\ [EOC]. 

De o facturii asemiinătoare, 
daI' nu mat puţin capactepis
t ice, s u n t  fpontoanele stpa
nelop (fig .  1.13), bI'iizdate de a·  
cele aşi  u rejupl, care aici  se 
termin ii ppin tpei crini, în cele 
tl'ei lobupi supel'loape a le spii
tapelop, ca  un stmbol al  Sfin· 
tei 1'l'eimi. 

datoritii viipseleloI' cu ca pe au fost acope
I'ite ulterioI', ele sii nu ni  se mai fi păstpat 
în cUI'ăţia 101' dintâiu. 

SFEŞNICUL ŞI ICO
NOSTHSU[,-TETRHPOD 

Sfeşni· 
cuI (fig. 
1.11.1) ppe

sintii şi el unele motiue de
coratiue comune : în deosebi 
fpunza de uiţă de uie cu neI'
uura principalii peplată. Un 
alt gust şi o altii factuI'ii de 
datii mai recentii viideşte în  
s chimb iconostasu l - tetpapod 
(fIg. 1.15 şi 1.16) . El a fost adus 
de slgup în biseplca Stavro
poleos din papacllsul miinăs
t ipii, cape se afla în chtliile 
hanului, în partea de apus a 
bisericii şi care a fost dăl'â
mat odată cu hanul, pe la sfâr
şitul veacului al XIX l ea. Do
vadă că el poaptii şi icoana Sf. 
HaI'alambie ,  hpamul para cl i 
sului, şi n u  al  bisericii. 

O sumii de elemente deco
rative comune apată la  aceste 
jeţupi gustul, ppedilecţia şi 
poate chiar şi mâna meş!e·  
pului tâmplei. Cela  ce capac
tep\seazii însă în deosebi de
copatlunea j eţupilop este e
nepgia desemnului, cape a re
dat uigupos amănunte cu ade · 
uăpat e x p p e s t u e : nepvllpile 

Fig. 44. Sfeşnicul. 

Ca o conclusip, putem afir
ma. fii l' ii sfială cii biserica 
Stauropoleos, cu toatii sim
pl i talea fopmel oI' şi  cu toală 
modestia ţlroporţiilop ei, între
ce tot ce auem ca a rtii veche 
în capitală, ppin liniile-i nobi le  
ca  şi p rin ornamentaţia e l  ar
hitectonicii şi sculptupală de 
ales gust. Cu un caI'actep mai  
mult pi toI'esc decât monumen
tal, ea  a re ceua din savoaI'ea 
unei splendide mintaturi, o 
admiI'abilii exppesi e  de ap
monie şi fpumuseţe. Îmbrii
catii în haina ei de neîntre
cutii bogăţie şi  uarietate de
cOI'atiuă, c a p e  se pe s u m ă  
întI" un a dmil'abil efect d e  an
samblu, ea  îţi dii papcii entu

siasmul tineI'eţii ueşnice, cap 
ttuându-te ppin gI'atia forme-
101' şi prin gingăşia expresi

fpunzelop, conturul flopilop, penele uultupi lop, 
pazele copoanpi domneşti ş. a .  Se poate 
însă ca  şi detalii le decopatiue ale tâmplei 
sii fi fost tot atât de energice şi numai 

i lo 1', cu a deuiiI'a !  "o  miI'easă împodobită", 
cum obişnuiau sii spună biitrânii d e s p p e  
lăcaşurile sfinte p e  care le închinau Dum-

nezeipii. 
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Fig. 45. Iconostasul-tetrapod. (Vedere din faţ3.) Fig. 46. Iconostasul-tetrapod. (Vedere laterală.) 
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ÎNTOCMIT PE BASA RAPORTULUI TECHNIC AL INGINERULUI H .  REZORI 
de Dr. PET I1 E  1 .  LUŢIĂ 

-- + --

(CONTINUARE Ş I  SFÂRŞIT) 

CheltuieWe tuturor acestor l ucrări s'au urcat la 
suma de '1 40.000 de lei. 

La mănăstirea S ucevita s'au exec u tat l ucrări de 
conservare la zid mile şi" t mn urHe de apărare, şi 
a n ume s'au lixat pietrele s lăbite, iar părt i le că
z ute (lin zidărie au fost înloc ui te. La t urnul de 

Mănăstirea Dragomirna. Turn de apărare 

apkirare dela Sud-Est a fost necesar de a s ubzidi 
fun datiile, de oare ce Ungă acestea se afla o 
cloadl veche, în care se năruise o parte din fun
dament. A fară de aceasta, refectori u l  situat la pal'
terul  clădirii principale, în present nerolosit, s'a 
transfurmat într'o încăpere de museu, executarea 
lucrărilor de instalare făcând u-se în mod analog 
ca la mănăsLirea PuLna. 

Cheltuieli le pentru aceste lucrări s'au ridicat l'l 
suma de 45.000 de lei. 

La mănăstirea Dragomirna s'au continuat lu� 
crărHe de restaurare, începute în anul 1 9 1 4  şi în
trerupte la izbucnirea războiului. Din nefericire 
însă, fondmile puse la (lisposiţie în fiecare an 
n u  sunt suficiente decât pentru l ucrări în măsură 
de tot restransă, astfel că terminarea 1 ucrării va 
necesila o d urată de cel putin zece ani.  In anul 
'1 92:3 a lreLuit a se Înlocui constructia de lemn 
a interioru l ui în vechea Aclădij'e a '  egumeniei, 
fiind pericol de prăbuşire. In urma l ipsei de 1'on
d mi, nu s'a putut însă începe reclădirea, şi prin 
urmare n u  s'a put ut face accesibil vechiul refec
toriu, acoperit  cu o boltă în formă de reţea, de 
oare ce din causa perico l ului de prăbuşire a tre
bu it În prim ul dnd să se execute Înlocuirea cons
truc�iunii l avanelor şi a bolţilor de-asupra etaj ului 
Înt:iiu şi de-asupra parterului dela aripa din spre 
Răsărit a clădirii locuită de igumen. 

Mai departe a treb uit înnoit acoperişul de şin
(h'i Iă de-asupra vechii egumenii şi  ele-asupra u
nei păr ti a zidului de apărare. Acoperirea din nou 
a turnurilor, precum şi a restulu i  zidurilor de 
apărare a treb uit să fie amânată pentru anul 1924. 
În total s'au chel tuit cu reparaţiile acoperişurilor, 
refacerea tavanelor, aşezurea de uiuce şi pavajul 
nou la Drago m irna s u ma de 450.000 de lei. 

I nteresante :-tu fost lucrările de resta urare la 
IJ iserica Sf. Ioan În S uceaya, la care �e produsese 
cam de douiizeci si ci l lci  ele ani crăpătmi îngri
jorătoare În păreţi i  naosului. Ho l ta de-asupra 
pronaosului  er.l crăpată şi, din cau:;a pericol u l ui 
iminent de prăbuşire, toată construcţia boltii a. 
trelmit  să fie diptuşită c u  o schelă. 

Din observatiile făcute în cursul anilor a resul
tat că partea de Est a bisericii se tasează ; deci 
în primul rând s'a subzidit apsida şi apoi s'au 
scobit s ub fundaţiile zidmilor dela pivniţă gropi 
de fundaţii, I�ărgite succesiv, cai'e au fost umpLute 
cu ciment. Intărirea fundatiilor, precum resultă 
din planul  fundaţiei arătat ill anexa raportului de 
faţă, s'a făcut în aşa fel că a fost mai întâiu întă
rită conha în trei locmi, şi  anume la amb.ele l�
gături cu Daosul, precum şi la căpătâiul eI, prm 
blocmi puternice de beton. Acestea ay �ost aşe
zate până la adancimea stratului stabil ŞI a u  u fost 
lărgite În partea lor de jos în mod . corespunz�tor. 

In naos, u nde se iviseră crăpăturile cele mal pe-
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riculoase, s'au făcut întăriri la fundaţii ; şi a
nume s'a executaL subzidirea întregului zid îm
prejmuitor către Nord şi a celei mai mari părti a 
zidului dela Sud, apoi întărirea basei unei coloane 
între promtos şi naos. Această coloană, care în 
părţile ei superioare era cu totul crăpată, a şi 

, . .  
" ' 

Biserica Sf. Ioan din Suceava, după restaurare 

fost preschimbată în cursul restaurării. Întărirea 
fundatiilor s'a executat în beton de ciment 
"Portlânrl" amestecat 1 :  6, şi afară de aceasta 
fundatiile au mai fost armate cu sine de cale 
ferată ' incastraLe, pentru a paraLisa ' tensiunile de 
tracţiune ce eventual s'ar manifesta la partea de 
desupt a fundaţiilor, din causa calităţii inegale 
a stratului dela hasă. 

Interiorul bisericii stătea din anul '1922 căptuşit, 
de oare ce zidăria boltilor si anume în deosebi a 
boltii între naos şi pronaos 'era total defectă. După 
prinderea betonului în fundaţii, s'a procedat 
apoi pe încetul la preschimbarea părţilor pmtă
Loare interioare, şi anume a fost preschimhată 
bolta amintită în total, iar celelalte trei numai în 
parte ; a rară de aceasta, precum s'a amintit mai 
sus, s'a preschimbat una din coloanele pmtătoare. 
Lucrările au fost foarte dificile, căci la temelii 
lrebuia să se lucreze în gropi de tot înguste, in
troducerea materialului sub fundatiile existente 
era foarte complicată, iar preschimbarea părţilor 
purtătoare superioare a fost îngreuiată prin faptul 
ca trebuia introdusă o schelă. care avea să su
porte sarcina întregii părţi suportate de boltă. 
Toată l ucrarea aceasta a trebuit să fie făcută cu 
multă băgare de seamă, pentru a limita la un 

minini orice tasare ulterioară, fiindcă mmarea 
ar fi fost ivirea de noi crăpătmi în zidărie. 

După deslegarea acestor Hoi fundatii s'au in
trodus de desuptul ciubucului în formă de cor
d�n puternice anc�re .�e fier înfierhântate, şi cu 
ajutorul acestora pareţii au fost  contractati cât s'a 
putut de bine ; afară de aceasta, bolta crăpată a 
fost dăramată şi zidită din. nou. Se înţelege că a 
fost necesar de a executa ŞI reparaţi uni la tencuială 
şi de a sclivisi biserica in interior şi pe din afară. 

Cu ocasia acestor lucrări s'au facut cercetări 
dacă nu se găsesc urme de pictmă veche, însă 
nu s'a a liat nimic, afară de pictura figmală, ce 
datează dela sfarşitul secolului trecut, executată 
fără nici o valoare artistică. Având îu vedere că 
această pictură nu represinta nici-o valoare is
torică şi că în parte era acum distrusă şi afară 
de aceasta desfigura biserica, nu s'a putut pune 
niciun preţ pe conservarea ei, şi deci a trebuit 
să dispară cu totul. 

Cat priveşte efectul acestor lucrări, el trebuie 
calificat ca mulţumitor, de oare ce, după cum se 
pare, tasările au fost stăviLite, . cel puţin până în 
present nu s'au mai manifestat crăpături în zi
dărie. Aceste lucrări, care au necesitat o cheltu
ială în sumă de '103.000 de lei, au fost execu tate în 
colaborare cu arhitectul A. Bittner din Suceava, 
căruia i s'au achitat numai cheltuielile de regie. 
Pentru colaborarea desinteresată si devotată la 
această grea muncă aducem aici domnului arhi
tect Bittner m ultumirile noastre. 

Tot odată, c u "  această ocasiune menţionăm că 
acoperişul acestei bif;erici, clădit de Vasile Lupu, 
a fost reînoit pe la anul '18�0, însă într'un mod 
atât de nepriceput, încât pe alocuri se poate 
spune că se află într'o stare ameninţătoare. Va 
fi deci necesară, imediat ce vom avea fondmile 
cuvenite, o refacere corespunzătoare a acoperi
şului, cu care ocasie va fi necesar să se modifice 
şi formele actuale mate ale acoperişului. 

Mănăstirea Suceava se află în present într'o 
stare destul de hUţlă, în ce priveşte clădirile de im
portanţă istorică. In schimb însă au fost necesare 
lucrări de restaurare la clădirea locuinţei egume
nului. Aceste l ucrări, inclusiv acoperirea din nou 
a halei OI', pentru pelerini au necesitat o cheltuială 
de 2'1.500 de lei . Halele pentru pelerini vor trebui 
reclădite cu totul în cursul anilor viitori ; de oare 
ce constructia lor de lemn este în cea mai mare 
parte putre:iltă ; din nefericire, dotaţiunea pusă la 
dispositie în t iecare an abia ajunge pentru exe
cutarea acelor l ucrări care sunt necesare pentru 
conservarea obiectelor de importanţă istorică, ast
fel că asemenea lucrări la clădirile de dată mai 
recentă sLmt mereu amanate, ca unele ce nece
sită sume relativ mari. 

La biserica Maica Domnului în Itcanii-Vechi s'a 
constatat în cursul anului '1923 ·că stâlpul din 
vârful turnul ui era putreziţ, crucea căzuse jos, 
astfel că pentru înlăturarea acestui defect a fost 
necesar să 3e desfacă o parte din acoperiş� să se 
introducă un nou stâlp şi să se. fixeze Jm u nou 
crucea. Inclusiv schelele s'a cbeltUlt cu aceasta lu
crare suma de 8.500 de lei. 

În Pătrăuţi lângă Suceava (biserică fostă mă-
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năslire zidită la '1487 de Stefan-cel-Mare), vcintul 
ridicase acoperişul de tinichea al turnul ui, delect 
ce a fost înlăt urat imediat, cbeltuindu-se suma 
de '1 .500 de lei. 

Acoperirea din nou a bisericii s'a prevăzut 
pentru anul '1924. 

La mănăstirea Homorului în partea din spre 
Miază-noapte a acoperişului p utrezise complect u n  
căprior, astfel c ă  apa, c e  întra prin acoperişul de
fectuos a deteriorat într'un loc păretele, iar în urmă 
căzuse

' 
o bucată de tencuială în mărime de doi 

meb·i pătraţi. Defectul la acoperiş s'a înlăturat 
cu o cheltnială de lei 8. 700, pe când păretele a 
fost tencuit din nou abia în anul ' 1924, pentru 
a-I lăsa să se usnce complet. 

l\iănăstirea Voroneţ se a flă într'o stare suporta
lJilă : numai din soclu căzuseră afară unele pietre : 
el a fost restaw'at -radical. Cheltuielile de restau
rare a socl ului s'au urcat la suma de 29.000 de lei, 
în care sumă sunt cuprinse şi l ucrările de reîn
tărire a pietrelor slilbite ale contraforţilor bisericii .  

La biserica fostă mănăsLirească, în Solca, s 'au 

Stâlpul lui Vodă Înainte de restaurare 

constatat defecte la acoperisu l  de tia-le, ast fel că 
a . trebui t în p::lrte aşezat din nou, p�ntru a împIedeca î�hoal�ea umezelii în podul  bisericii şi  prin urmare ŞI patrunderea ei în boltă. Material ul necesar a t reb uit să fie luat dela t urnul clo
pot�ţei? de oare ce ţiş-Iele a�operişul ui, fiind de provemenţa cehoslovaca, nu s au putut pl"Ocura decat 
cu anevoiE', mare întărziere şi chelt uială. Costul 
acoperirii parţiale, precum şi p l ombarea acoperi
şului s'au w'cat la s uma de '1 6.000 de lei. T urnul 
clopotniţei a fost asigurat în mod provisoriu, iar 
acoperirea din nou s'a executat în anul '1924, u
tilisandu-se material de ţigle indigen. 

În satul Onut pe N istru se află o bisericuţă de 
lemn, av,tnd o vechime de cam '150 de ani, al cării 

acoperiş şi în cea mai mare parte şi conslruc�a 
de lemn erau complect stricate. Pen lru a con
serva această bisericuţă pitorească, s'a executat cu 
o cheltuială de 1 2.000 de lei un acoperiş nou de 
şindrilă. Schimbarea pieselor p utrezite ale cons
tructiei de lemn se va face în mod succesiv în 
anii _o v iitori. 

"Stâlpul lui Vodă" după restaurare. 

În fine s'a terminat tencuiala socJ ului la bise
r ica Sf.  Ioan elin Siret, pentru care scop s'a chel
tuit suma de 75.000 de lei. 

D intre puţinele monumente istorice profane ale 
Bucovinei trebuie să amintim că s'a asigurat în 
contra intemperiilor aşa-numitul "Stalp al lui Vodă" 
de lângă comuna Vama, j l:1deţul Câmpulungul
Moldovenesc, acoperindu-se cu un acoperiş des
chis, care este susţinut de coloane de piatră. Alară 
de aceasta, peste iarnă, monumentul propriu zis 
se îmbracă, pentru a fi mai b ine scutit într'o în
velitoare de scânduri. 

Supt stăpânirea austriacă de pe vremuri, acest 
monument de glorie străb ună a fost neglijat Cl l  
desăvârşire, lăsat fiind pradă intemperiilor şi cli
matului aspru al regi unilor de munte, precum şi 
vandalismului locuitorilor neromani de prin îm
prejuri ll1 e. 

M ihai Ra,coviţă, Domnul Moldovei, trecand în 
anul '17'16, la întoarcerea sa din _ Ardeal, pesle 
Câmpul ung şi Vamă la l aşi, a ales pe un picior 
de plaiu din apropierea comunei Vama locul pen
tru ridicarea monumenL ului înh'u amintirea ex
pediţiunii sale armate înb'eprinse în Ţara Ungu
reasf..,ă în tovărăşia Tatarilor. Acest semn de a
mintire glorioasă lăsat de străbunii noştri n u  
putea fi privit c u  ochi b uni de către stăpanitorii 
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de odinioară, si doară n umai initiativa si dt'ao'ostea � ... � D 
pentru semnele din trecutul neamului său a unui 
vrednic boier moldovean au salvat acest mon u
ment istoric. Boierul Panait Moldovanll a ridicat 
la anul 185 1 ,  pe cheltuiala sa, un zid de apărare 
împrej muI steUpului ,  ferindu-l astfel de apropierea 
dtelor si de vandalism ul oamenilor. Mai târziu 
c?m una

' 
Vama a îngrădit şi acest zid eu o îngră

ditUl:ă de lemn, plantând şi câţiva copaci în a
propIere. Totu�i monumentul acesta, fiind cioplit 
dintr'o piatră nisipoasă, nu a putut resista IOăci
nişului vremii şi al ploilor. astfel că laturea din spre 
�liazănoapte este ştearsă complect, rămânând nu
mai pe celelalte latmi întreagă. 

Astăzi " Stllipul lui Vodă" este PL1S la adăpostul 
tutm'or intemperiilor. Dăm aici texul inscrip�ei : 

"Din mi/a lui Dumnăzău Domn[ul) 10 Mi-

c-ase fâr de veste ni.au lovit la Scaunul 
nostru în Eşi, cu [găn)du ca să ni e p[recum 
au luat Pivod[ă) Căp[i)tan pe Necolal Ma· 
vrocordat Domnul muuten[esc)u din scaunul 
jără;, din Buc[ureşti), şi l-au dus la Sibii, 
iar noi, cu aguto[riul lu)i Dumnâdzău i-am 
biruit şi i-am răspin[s), dar şi movi/[ă) am 
făcut pe trup[urile lor) şi minunat[ă) cruce 
şi cerdac [de pia[tră, lângă movil[ă) am fă· 
cut, Iăngă [drumul) cel marte) [din josul) 
CetăJui, unde au fost şi răsboiul. 

. . .  acestu stălpu, şi am mersu pe mUn
tel[e) ce s[ă) chiam[ă) Mâstâcănişul şi pe 
muntel[e) Suhardul, pogorându·ne pen codri 
şi ape, am vinit În J[a)ra Unguriască, în-

"Zamca" lângă uceava, aşa numita celăţue. 

hal R..acoviţ[ă] Voevod, Domn şi oblăduitor 
a toat[ă) Moldavi[a], la vălet 7224 [1716) al 
triil[e] răndu a Domnii MeI[e]J râdicat·a 
puternica Impărăjie turcască oaste asrpra 
Nemţi/or, şi la acastea mestecătur[i) multâ 
prad[ă] sJau făcut bietii ţărIi] a Moldovii 
de spre partIei [NJemjilor, poftindu-l şi che
mândlI- i o s[amă de boe}ri [aJ Moldovii şi 
din cii mai de [jos] de pur[uri] cum săatlI 
Moldo[venii, încă]t nu au rămas m[ă]n[ă)s
t[ireJ sau [biJser[icăJ [cam aşa :  care să nu 
fi fost prădată,' trei litere neînJelese). 

Cu o samă de Nemji şi Moldo ven[iJ, Mun
ten[i), Ungur[iJ, Sărbi, căt[ă v)a adunătur[ă}; 

Iorga : Studii şi doc. voI. V I  pp. 644-45. 

t[rJun) sat anum[e) R.odna, şi de acolo Îm
preun[ă) cu [Măria Sa SultJanul şi cu mul
ţim[e) de Tătar[i), prâdăn[du) şi arzându, 
păn la cetate Bistriţii [am] Încungurllt-o de 
toat[e) părţi/fel şi s'au d[atJ numai cetate 
singur[ăJ au rămas. [Apoi s'Jau slobozit 
Tatar[i) Î11 prăd[ă), trecând de Muncac, la 
Ungurime den afar[ăJ ,. şi s'au Întorsu prin 
Maramorăş, au prădat [tot Maramorăşul) ,. 
carle) [pr[adă şi jJa.f s'a [pome)ni la Un
gur[ J ,.  şi a.po[iJ n[e-am Întors I)a num ... 

. . . Iordache Cantacozouo VeI Cornis [is
pravnic) ,. şi acastă prad[ă) şi robie ce făcu 
în [pămănJtnl jărei Moldovii şi a 1fări un
gJureşti s'au făcut din pr[icinaJ [ghinăr)a. 
ri/or de [Ardeal), şi anum[e) Ştefan Şt[invil 
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gMjnărarul den Sibii şi [bjaronul de Tigh[ej 
[ghinjărarul den BNlŞO V şi Santamo [?j [ghil
nărarul de Bistrită ; car pentru acast[a 
săj deei sa mă fnnainte lui Dumnă[zăuj, la 
înfricoşatul [illidel, căc pent[ru spurcajt[aj 
lăcomie lor trimitind [asuprja t[ăjrăi pen
tr[uj dobănda I[olr [câteva litere neînjelesej. 

Pentru încoronarea acestei resta urări, monu
mentul a lost înzestrat de către comuna Vama c u  
u n  teren împrej muitor de aproape 6.000 m 2 în 
scopul plantării unui parc natural, scutit de o 
trainică împrejm uire. 

Cheltuielile l ucrărilor de restaurare la acest mo
nument au necesitat, inclusiv împrejmuirea şi 
plantaţiunea, suma de 80.000 de lei, la care ş i  
Fondul bisericesc ortodox-roman din Bucoy ina a 
contribuit cu suma de 25.000 de lei. 

În cursul anului au fost visitate şi cercetate a-

Mănăstirea Putna. Zid şi turn de apărare 

mănunp.t de către membrii comisiunii aproape 
ţ?ate �onumentele care stau sub scutul şi îngri
JIrea e!, astfel că resultatul activităţii până la finele 
a�ul�I . 1 92Ş este în resumat acela că, exceptând 
blsenc:.lle dm Păt:ăuţ.i şi Părhăuţi lâng'ă Suceava, 
ale caror acopenşufl au fost înoite în cmsul 
anului 1?2�, r.Uciun monument din proprietatea 
FondulUI bIserIcesc ortodox român din Bucovina 
nu mai este periclitat în mod serios. 

Despre celelalte clădiri-monumente istorice tre
buie să mentionăm că fosta mănăstire armenească 
"Zamca" langă Suceava se află în stare de dără
pănare şi că va fi necesar de a se întrebuinţa şi 
fondurile Statului pentru restaurarea acestei aşe
zări atât de pitoreşti şi interesante supt raportul 

istoric mai ales având în y edere că pro[ rie Lara , 
., 

clădirilor acestora, comun i ta tea de culL  arJ i l eneasca 
din Suceava nu dispune nici de cele mai mo
deste m ijloace pentru astfel de scopmi. 

1924. 
La începutul anului acestuia, Secţiunea Hegi u 

nală Cernăuţi a încerca t o p ierdere ireparabi lă 
prin moartea prea timpmie a valoros ului ei se-

Putna . . ,Chilia lui Daniil Sihastrul" 

cretar d-l dr. Oreste Lutia, pro fesor de is10ri a ar
telor la Universitatea din Cernă uţi,  decedat în z i ua 
de 'IV  Februar '1 92 4.  

. 

În locul vacant a lost numit secretar d-nul dr. 
Petre Luta. 

Pentru im ul l Jd ugelar H )'i4 s'au pus la  d isposi�ie 
din fondurile comisiunii centrale suma de '1 jO.OOO de 

Biserica din Părhăuţi, judeţuL Suceava 

lei, iar elin mijloacele fond ului bisericesc ortodox 
român din Bucovina suma de 2.500.000 de lei, c::tre 
însă a fost u lteriorred usă la t .500.000 de lei . S u ma 
de 1 50.000 de lei afectată Sectiunii regionale Cernă
ll �i din partea Comisiunii Centrale a fost  cheltuită în 
modul următor : pentrn lucrări de conservare la 
Cetatea Suceava s'a cheltuit suma de lei 80.000. 
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::mtru lucrările de restaurare la foasta mănăstire 
"':amca" suma de 30.000 de lei ; pentru cumpăra
a unui album în trei volume conţinand fotografiile 

�lor mai importante monumente istorice şi obiecte 
el artă din Bucovina, suma de 14.000 de lei ; pen
u necesităţile secretariatului Secţiunii regionale 
ernăuti suma de 26.000 de lei . 

tn anul acesta s'a luat în vedere o serie de lu
-ări de restaurare şi conservare, care în cea mai 
_are parte au şi fost executate pe deplin. 

Aşa s'a terminat la mănăstirea . P utna m useul 
.ănăstiresc, care astăz;i, aranjat sistematic şi cu 
lţelegere, stă la disposiţia publicului visitator. 

Cu această ocasie trebue să relevăm cu deose
ită recunoştinţă activitatea rodnică a egumenului 
:)estei m ănăstiri P. C. S. părintele Volcinschi, 
ne cu o rară înţelegere a verificat ş i  aranjat 
laterialul atât de bogat care atrage asupra sa 
enţia oamenilor de specialitate, fapt remarcat 

elogii mai ales de membrii congresului de bi
mtinologie, ca şi de profesorii americani, cari în 
msul anului au visitat mănăstirea Putna. 

De altfel la această mănăstire s'au mai executat 
iferite lucrări mărunte de restaurare în c urte şi 
e-a lungul zidurilor de apărare, s'a controlat a
operişul de ţigle al bisericii, restaurandu-se 10 -

Suceava. Biserica Mirăuţilor 

:urile defecte. Afară de aceasta s 'au mai acoperit 
lin nou o serie de clădiri, care se află în afară 
le zidurile mănăslirii, căreia însă totuşi îi apar-

ţin, cum este de pildă între altele si ,rechea şcoală 
mănăstirească. . 

. 

Astfel "Chilia lui Daniil Sihastrul" a fost res
taurată, curăţindu-se de mărăcinii şi b W'uienile 
care o copleşiseră, iar accesul la ea a fost adus 
în stare de ordine şi din nou asigurat. 

Părhăuţi. Întrarea în biserică 

La mănăstirea S ucevita s'au executat la fel u
nele lucrări de amenajare şi s'au comandat insk'l
laţiile şi mobilierul pentru museu, astfel că şi a
cesta va sta în curând la disposiţia visitatorilor. 

La mănăstirea Dragomirna au fost continuate 
lucrările de reslamare la clădirea egumenului şi 
în aripa ei, în al cării etaj au tost amenajaLe 
două camere pentru scopurile mu 'eului mănăsti
resc. Mobilierul pentru aceste apartamente este 
şi terminat şi va li b'ansportat la faţa locului 
imediat ce va permite vremea, astfel că şi aci 
m useul va fi în curând deschis. Afară de aceasta 

Crişceatec. Biserica-schit 

s'a depositat materialul necesar pentru acoperirea 
turnurilor şi zidurilor de apărare. . 

tn Suceava, la biserica Sf. D umItru � fost  res
taurat şi tencuit din nou soclul tumul w de la clo-
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potniţă, şi căpriorii acoperişului tmnului schim
baţi din nou. Pentru îngrădirea din nou a bise
ricii s'a aprobat suma de 55.000 de lei. 

Biserica Sf. Ioan Bolezătorul din Suceava a 
fost redeschisă şi predată serviciului divin, după 
ce s'a îndepărtat de la întrarea în biserică prid
vorul de lemn, care fusese aşezat - fără nicio 
în�elegere şi gust din punct de vedere arhitecto
nic - în anii optzeci ai �ecolLllui trecut ; în locul 
acestui pridvor s'au aşezat trepte de piatră, insta
lându-se un portal nou. Din nefericire, şi �n acest 
an a trebuit �ă se renunte la reconstructIa aco
perişului. - --

' . La mănăstirea din Suceava s'au executat numm 
lucrări mărunte de conservare, şi �'a împrejmui t  
grădina mănăstirii în partea din spre Miazăzi c u  
un o-ard. 

D� oare ce se hotărase ca biserica Miră utilor să 
fie pusă la disposiţia serviciului divin pentru elevii 
şcolilor din Suceava, s'au instalat în interiorul a
cestei bise�ici păreţi portativi de scanduri în înăl
�ime de unul şi jum.  m. de-a l ungul zidului, pentru 
il scuti de deteriorări frescele acestei biserici. 

La biserica Maicii Domnului în Itcanii-Vechi se 
ivise în cursul toamnei 1924 o crăpătmă la absidă, 
cm·e a fost reparată imediat. 

La vechea biserică din Părhăuţi, zidită în anul 
-1522, de Gavril Totruşanu, precum şi acea din Pă
trăuţi pe Suceavă, clădită de Ştefan-ceI-Mare la 
- 1487, acoperi�urj!e au fost înoite cu şindrilă. 

La mănăstirea Homorului a fost înoită ten
cuiala, ce căzuse de pe partea din spre Miază
noapte, observându-se în cursul l u�rărilor toate 
precauţi unile necesare pentru conservarea vechii 
picturi. 

Turnul clopotniţei dela foasta biserică mănăsti
rească din Solca, clădită la anul '1623 de Voevo
dul Tomşa, il fost acoperit din nou cu ţigle mo
derne, iar materialul de ţigle vechi smălţuite, ră
mase întregi dela tmn, a fost depositat, pentru a 
servi la resta mările viitoare ale acoperişului bi-
sericii. -

Vechea biserică de lemn din Sucevita a fost 
aCQperită din nou cu şindrilă, din mij loâcele co
munei. 

Cel m_ai iOlportant monument istoric profa n din 
BucCJvina : cetatea l ui Stefan-Vodă din Suceavă, 
aflându-se într'o stare o de peric�tare din causa 
năruirii pantelor dealului, pe care e situată, ne
cesită atenţia - şi îngrijirea din partea Comisiunii 
noastre într'un şir de ani, întru cât lucră,rile de 

-consolidar� a pantelor prin pla:otaţiuni de salcami, 
p�e�wn . ş� ceţe pentru împiedecarea erosiunilor 
paral!lw Caca ma vor cere Lill timp mai îndelun
gat. I n  anul acesta s'a comandat materialul ne
s:esar pentru plantaţiunea pantelor expuse năruirii. 
Intru cât, din causa vremii secetoase, nu s'a pro
cedat Ia pIantare în toamna anului '1924 aceasta 
se va executa imeniat la începutul primăv�rii '1925 
când se vor începe şi lucrările pentru reg-ulare� 
părâului Cacaina ; la cetatea propriu-zisă s'a res
taurat şi asigurat o parte din zidăria căzută. 

în sfârsit mai amintim l ucrările de resta mare 
ale vechii biserici a Sf. Ioan Teologul din Criş
ceatec, pe malul Nistrului, ctitorie răZeşeâScă, 

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

datând din anul '1 765, pentru care Fondul bise
ricesc il acordat o subventie de 5000 lei. 

Ca încheiere mentionăm că SectiLillea regio
nală Cernăuti a Comisiunii Monume'ntelor I storice 
a obtinut în' anul acesta pentru instalarea secre
tariatului si arhivei sale un local în palatul ad
m inistrativ' din Piaţa G hica-Vodă, unde se ţin şi 
şedinţele. 

1925. 
În acest an au fost continuate înainte d e  toale 

l ucrările de plantaţiune pe pantele dealului care 
poartă ruinele Cetăţii Sucevii. Din nefericire însă, 
actiunea de re plantaţie, care a necesitat sume 
mari, a av ut un resultat foarte trist, de oare ce 
între lunile i\'1artie şi începutul l ui I ulie în această 
regi une nu a căzut niciun strop de ploae, aşa 

Clopotniţa bisericii din Solca 

în cat cea mai inare parte a plantelor sădite a perit 
din causa secetei. La toamnă însă plantatia va fi 
înoită, pentru a obţinea o vegetaţie care să înlă
rească terenul. 

Un efect excelent au avut în schimb l ucrările 
de scurgerea apei, care au produs o drenare at�lt 
de puternică a li:lierei, încât răcbiţile planta te pe 
locurile umede s'au uscat aproape toate ; fapt este 
că lunecări noui de teren nu s'au m ai manifestat. 
Causa principală a desfacerii părţilor de teren nu 
consista atât în  fenomenele de l unecare conditio
nate prin formaţia geologică a terenului, cat Înai 
mult în măcinarea de către vitele ce păşteau în 
mase mari în toate locurile dealului. De o peri
clitare a ruinei ca alare însă nu poate fi vorba, 
ftindcă ea stă pe stânci. 

u 
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Totuşi din punct de vedere al ordini i se vor 
continua l ucrările de plantaţiune şi se vor exe
cuta lucrările de regulare a păra ului Cacaim, în 
care scop administraţia construcţiilor hidrau lice a 
aprobat un credit de 60.000 de lei. 

Mai departe au fos t  continuate din mijloacele 
Statului acoperirea "cetăţuii Zamca" langă S u
ceava, terminându-se reconstruirea acoperişului, 
care era complect putrezit, aşa în cat cel p utin 
clădirea dela întrare a acestei aşezări pitoreşti' şi 
atât de interesante din p unct de vedere istoric a 
fost asigurată. 

S ub supravegherea Comisiunii Monumentelor 
Istorice şi în deosebi cu intervenţia consilierului ei 
tehnic, s'a restaurat şi biserica armenească " T ur
nul roş" în Suceava. La această biserică se ivi
seră crăpături îngrijorătoare în bolta care despăr
ţeşte naosul de pronaos, şi afară de acestea cră
pături produse în urma tasării pandantivelor. Re
presintanţa parohială armeneasca, pentru a evita 
ca biserica aceasta să aibă aceiaşi soartă ca şi cea
laltă biserică armenească din. S uceavă, al cării 
turn dela mij loc se surpase în anul '192 '1 , se p urta 
cu gandul de a îndepărta întregul turn situat de
asupra naosului, şi în locul lui să aşeze un turn 
uşor, construit din lemn. N u lllai cu cea mai mare 
greutate şi l uându-şi răspunderea îutreagă chiar 
faţă de sancţiunile codului penal, arhitectul a 
reuşit ca representanţa parohială să renunţe la 
acest plan şi să se asigure astfel biserica în forma 
ei existentă. Cu această ocasie s'au executat lucrări 
de întărire a fundaţiei la partea de �ord, precum 
şi la conhă, apoi a fost asigurată prin intercaJa
rea unei bolţi de întărire, una din cele patru bolţi 
ale bisericii, construită din material slab ; afară 
de aceasta au fost preschimbate şi pend.antivele, 
de oare ce erau construite din material inferior. 

Resultatul acestei acţiuni poate de asemenea ii  
calificat ca bine reuşit, biserica fiind folosită aCUlll 
diI} nou pentru scopurile serviciului divin. 

In contul mij loacelor puse la disposiţie de Fon
dul bisericesc ortodox român a fost aprobată suma 
de 500.000 de lei şi s'au execut lt : 

'1 .  Reparaţilmea unor defecte la zidăria contra
forţilor, precum şi astuparea unor crăpătw-i în 
zidăria foastei biserici mănăstireşti în Solca. 

2. Cu ocasia unor l ucrări de amenajare la egu
menia din S ucevita s'a constatat că mulura turn ului 
de intrare căzuse jos şi că alte părţi ameni nţă să 
cadă, astfel că viaţa trecătorilor este periclitată. 
S'a dispus imediat preschimbarea mulurii, cu care 
ocasie în locul mulurii largi purtate de larmiere 
construite din stâlpi de lemn moale, s'a dat noii 
muluri o structură mai puţin largă. 

3. La biserica de acolo, ferestrele de lemn s'au 
înlocuit cu ferestl'e de fier, de asemenea au fost 
neeesare şi s'au executat reparaţiuni în interiorul  
şi în exteriorul clădirii igumenului. 

4. La mănăstirea din Putna a fost nevoie să se 
facă din nou reparaţiuni la acoperişul bisericii, 
precum şi la cel al clădirii chiliilor din spre S ud. 
Afară de aceasta însă, mănăstirea a avut nevoie 
de un şir de lucrări de conservare la chilii şi 
locuinţe, cât şi în apartamentele destinate primirii 

visitat�rilor ;. a fa;ră de aceasta s'a mai controlat �i 
ac�pel"lşul �Idyr�lor de apărare. 

0. La manastirea Dragomirna s'a continuat cu 
ll:lcrările de acoperire l.a zidul de apărare, preclUll �� la c�le patru turr:tUrI de apărare, care acum pot fI conSIderate ca aSIgurate. 

. Locuinţa �gumellluui a �ost restaurată, încăpe
rIle museullU au fost prev3zute cu instalatiile si 
mobilierul necesar ; în deosebi s'au executat ·'şi re
paraţiuniIe în interiorul egumeniei mănăstireşti. 
Pentru viitor e proiectată restaurarea vechii clă
diri a egumenului, precum şi reconstruc�ia cori-

Biserica din Zahareşti, judeţul Suceava 

doarului de apărare, care l ucrări însă apartin pro-
gram ei de l ucru al anului '1926. ., 

6. La biserica din Zahareşti, care în mod cu 
totul nepriceput a fost la timpul său desfigurată 
printr'un acoperiş de tinichea, s'au executat repa
raţiuni la păreţi şi la acoperişul turnului, care a
vea unele stricăciuni. 

7. La biserica Sf. Ioan Botezătorul din Suceava 
s'a reparat mobilierul bisericesc. 

8. În fine s'au terminat unele lucrări mărunte 
de restaurare la biserica Sf. Ioan Teologul în Schit. 

Spre complectare mai relevăm că din îndemnul 
Secţiunii noa stre s'a reorganisat, cu concursul 
membrului în Comisiune, regretatu l  D. Dan, m useul 
diecesan din Cernăuţi, care ·a fost redeschis în 
nouă camere alEi palatului metropolitan din loca
litate şi p us sub conducerea răposatului domn. 

O altă chestiune, care preocupă încă şi în pre
sent Secţiunea Regională Cernăuţi, este întocmi
rea inventa riului monumentelor, precum şi al obiec
telor istorice şi artistice din B ucovina, în care scop 
s'au şi început l ucrăril e  de culegere a materialului 
necesar ; această vastă lucrare este încă în curs. 

În primăvara anului '1925, SeoţiuU!�a noastră, 
invitată de către Ministeriul Cultelor si Artelor, 
si-a dat concursul la reusita b ună 'a expozitiei de artă românească din' Paris. Pentru reali
sarea acestui scop, ea s'a adresat 1. P. S. S: M�
tropolitului B ucovinei, pentru a obţinea autonsaţIa 
ca delegatul Ministeriului C ultelor şi Art�lo!, . d. 
director V. Drăghiceanu, să poată alege ŞI ndic� 
din m useele mănăstirilor bucovinene, precum ŞI 
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cUn cel diecesan, diferite obiecte artistice de deo
sebită valoare, pentru a fi expuse la acea expo
si ţie. La stăruin ţa el-lui preşedinte al Sec�iunii 
nuaslre, I. P. S. S. Mitropolitul a admis ca obiec
tele amintite să poată fi ridicaLe din m usee, îo
sărcioându-se tot: odată membrul în Comisilme, re
gretatul consilier D. Dan, ca să plece împreună c u  
delegatul Ministerului l a  mănăstirile Putoa, Suceviţa 
şi Dragomirna, pentru predarea obiectelor dorite. 
Asttel admirabiJele şi bogatele aiere, acopereminte 
ele mormânt: şi celelalte obiecte de artă roma
nească din mănăstirile bucovinene au avut partea 

lor de merit la strălucitul succes al expusitiei, 
atât în Franţa, cat: şi în Elveţia. 

Ca încheiere, trebue să constatăm că resulLatul 
ilctivi Lă �ii Secţiunii regionale Cernăuţi în aceşti 
cinci ani a fost cat se poate de multumitor : cele 
mai multp, monumente istorice au fost  cu îngri
jire restaurate şi asigmate, şi avem toată încre
derea că şi lucrările ce încă nu s'au putut în
făptui şi  care ne aşteaptă pentru viitor vor f i  
aduse la îndeplinire cu aceiaşi stăruinţă şi acelaşi 
b un succes. 
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ÎNSEMNĂRI DIN GORJ 

BUMBEŞTI, CURTIŞOARA, TÎROUL-j IIULUI ŞI DE PE OILORT. 
de A L .  BĂRCĂCILĂ. --'0< --

Cu prilejul cercetării vechii biserici (')e cărămibă, 
bescoperite sub parboseala actualei biserici (')e lemn, 
fi l iala Sf. Voevozi (')in Stolojani, mi· am prelungit 
(')rumul În sus be Târgu-Jiiului până la Bumbeşti, iar 
in jos (')e TârguI Cărbuneşti, pe Gilort, până la 
Musculeşti . 

1 .  La castrul roman din Bumbeşti, aşezat Între 
albia Jiiului şi şoseaua naţională care (')uce în tara 
Hategului, apa răpezită a râului, abi a scăpat bin 
strâmtorile muntilor, rupe necurmat (,)in malul Înalt, 
clăbit numai pe bolovani şi pietriş (')e aluviune, u şor 
be târit la vale. Din şosea se impun veberii bouă 
laturi rămase ale zibului În conjurător, cea răsări
teană, În (,)irectia şoselei, păstrată pe o lungime be 
o sută cin cizeci metri, cea be Miazăzi pe o lungime 
be şaizeci metri Jiiul a smuls În Între gime laturile 
(')e Miazănoapte ş i  (')e Apus, şi parte <lin celelalte 
bouă, <leei mai mult be jumătate bin castru. 

Pri n săpăturile lui Gr. Tocilescu s'au <legajat În 
parte ziburile Înconjurătoare şi poarta pretoriană. 
I ntE riorul se înfătişează aproape nivela t, c u  o mo· 
vilită be ruine spre malul Jiiului, şi serveşte ca loc 
be fânete. Din bouă cărămizi, singurele pe care 
le- a m  smuls bin malul surpat al Jiiului, una este 
im primată cu laba (')e câne, (')es întâlni tă pe cără
mizile romane, alta cu stampila slab apăsată a 
legi unii V ma ce bonica : 

r··. I I .... , 1 .::::: 1... ... \/ �4 C :.'::� 1 
:... �.............. ; .... : 

Am luat aceasta ca bun augur pentru resultatul 
săpăturilor borite be frun taşii gorjeni, Între cari 
b·nii  avocat Şerban frumuşanu şi primar C . BăIă
nescu, cari cu multă bunăvointă mi-au ÎnlE snit mij
loacele (')e t ransport şi m'au întovărăşit În parte (,)in 
brum. 

Se ştie că acest castru a fost refăcut în piatră 
în anul 201 b. H r , <l upă ce zi(')urile (')e pământ be 
până atu nci (muri cespiticii) căzuseră <le vechime. 
D upă i nscri� tia be reclăbire bin 201 ,  castrul este  al 
Cohortei I Aurelia Brittonum Mi liaria Antoniana 1. 

* * * 

2. De şi întuner, cuI se lăsa, ne abatem la cula 
dela Curtişoara, aşezată pe un tăpşan <le-a stânga 
Ji iului, bupă Ştefulescu 2 cea mai frumoa'să Între 
cuIele gorjene. De supt cele cinci arca<le ale pri<lvoru-

1 Gr Tocilescu, Fotlilles et Reclterclzes arclziolol{iqlles, 
p. 137 şi A1'chaologisclt-Epigrajhische lvb lleiltt llgen, JahrgtHtg 
XIX, 1 896. 

2 Gorjtt l Istol'jc, pp. VIII şi 74-75. 

lui  in âbevăr frumos, care se <l€schibe (le· asupra 
zibului orb al primelor bouă rân(luri be cam ere, se 
(lesfăşoară priveliştea largă (lin munte până beparte 
în jos pe Valea Ji iului. Cula E ste bine păstrată şi 
be curân<l Întrată în proprietatea <l'lui C. Nea mtu 
bin C raiova , care be sigur o va transforma într'un 
abevărat m useu be etnografie gorjeană. Acum este 
goală, păzită (')e o păreche (le surbomuti simpatici 
prin graba cu care ne beschib peste tot. 

Pe acelaşi tăpşan, ceva mai jos, e ste bisericuta 
(')e zib a culei,  cu pri(')voraş par(losit cu cărămi(,)ă 
mare pătrată, nu romană ; În interior, (le  o parte şi 
alta a uşii (')e  Întrare sunt zugrăviti ctitorii : boierul 
lenache cu Ton şi Grigore, fiii, cocoana Bălaşa cu 
Catinca şi Polixenia, fiice. Pe funbul uşii (lin zibul 
(le stânga al  a ltarului este zugrăvit pomelnicul cii· 
torilor <lin  1 82 1 .  În graba şi întunere cul ce se l ă 
sase n ' a m  m a i  putut culege alte bate. 

* * * 

In Târgu-Jiiului am văzut Biserica Domnească, pe 
zi(')ul exterior al căreia, in (losul al tarului, Între cele 
(')ouă brâie be orna menta ţ ie În gips llintre straşină 
şi ferestre, s'au scos <le supt  tencuiala ce le aco 
peria (louă chipuri (le prooroci cu coroane Împă
răteşti. Aceste picturi (le toată frumuseta fac parte 
(lin seria (')e « prooroci şi si bile (')e pe păretii bin 
afară» cari, cânb «la 1 855 biserica a fost rezugră
vită bupă cum se vebe azi, În  stil rafaelic, (j) s'au 
suprimat » 3. 

fiinbcă se im pune problema (')esfacerii în între
gime a picturii exterioare, socotim n e cesar să re
()ăm în scurt, (lupă Ştefulescu, <latele asupra zi(lirii, 
picturii şi prefa ceri lor suferite (')e aCE astă biserică 4. 

Biserica actuală e ste zi(,)ită (,)in tE melie "be mai multi 
negustori (lin Târgul-Jiiului" « Întru slava şi hramu 
sfintilor şi mai marilor voivozi Mihail şi uavril şi 
sfintii şi mai marii mucenici uheorghe, Dimitrie, 
cu blagoslovenia Prea Sf. S. chirio chir uligorie, 
episcopu Râmnicului",  (')eci intre 1 748 şi 1 764. Data 
precisă lipseşte (')in pisania be zibire. 

Pe pie(lestalul prestolului sunt scrise numele 
popilor Costanbin Popescu, Costantin Runcanu şi 
al protopopului Gligorie, la  leat 7282 (1 774). 

La 1 829 "se procedează a se preface zidăria 
tâmplei bisericii, a se face locurile de cântăreţi În 
zidire, a se mări ferestrele şi a se pune fiare, a se 
aşterne pardoselele cu p iatră, Iăsându·se locul sfeş· 
nicelor mai înalt, iar unde ceteşte diaconul a se 
aşeza o piatră În patru muchi».  

3 VoI. Ştefulescu, Istoria Targtl.Jiillllli, p .  133. 
4 Ibid., pp. 126- 1 44. 
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,, [ a  1843, Sept. 14 s'a zugravlt şi înfrumusetat 
tâmpla" <>e zugravul S ava Petrovici <>in Timişoara, 
cu care contractează lucrarea " Marele Me <>elnicer 
Grigorie Bălteanu, unul <>in cei mai vechi ctitori " .  
în contract se specifică «să se zugrăviască tâmpla 
bisericii cu toate otverile (uşile) şi icoanele după 
planul ce l-am trimis Încă din leat 1834, zugrăvite 
şi poleite cu aur fi/răle ; iar celelalte marmuri să 
să se facă ; ... să se facă cu cea mai mare meşte' 
şugire după legea Răsăritului şi deosăbit să·; mai 
dau sfanti 150 pentru dregerea sfintilor după păreţi" .  

La 1 855 biserica a fost rezugrăvită, <>upă cum 
se ve<>e azi, în stil rafaelic (!) iar proorocii şi si bilele 
<>e pe păretii <>in afară s'au suprimat. 

Aşa <>ar vechea zugrăveală <>e pela mi j locul vea· 
cului a l  XI I I  'lea s'ar putea regăsi şi in interiorul 
bisericii, în afară <>e catapeteasmă, a cărîi ziMrie 
s'a prefăcut şi care s'a zugrăvit în prima jumătate 
a veacului al X I X - lea. 

Cre<>em <>e folos, pentru creşterea tesaurului 
nostru artistic, să se <>ea la  iveală <>eocam<>ată frisa 
<>e prooroci şi si bile <>e pe zi<>ul exterior al bisericii. 

* • • 

Biserica Domnească a avui insă înaintea actua· 
lului lăcaş un altul mult mai vechiu, amintit în 
hotărîrea ju<>ecătorească <>in 25 Maiu 1 7 1 7, <>ată <>e 
Banul Craiovei C.  Ştirbeiu \ în care se arată cum 
. 24 <>e oameni  <>in oraş", intre cari " popa Ghioca 
preot bătrân", "au mers <>ela ju<>ecată în sfânta 
biserică <>omnească <>in Târgu' Jiiuhii <>e au jura!...". 

La aceiaşi « biserică <>omnească» se rân<>uieşfe 
c prebt întru toată viata . • .  popa Danciul <>in Rămeşti " ,  
pentru care prin a ctul <>in l ·iu  Novem bre 1 723 inchină 
Mănăstirii Hurezi toată partea lui <>e moşie <>in 
Rămeşti 2. 

* * 

Tot in TârguI- J îiului am fost invitat <>e <>-1  primar şi 
<>e fruntaşi ai  oraşului să vă<> biserica Sf. Apostoli, 
pe care un comitet <>e constructie cere să o Mrâme 
avân<> să ri<>ice alta în loc. As�pra acestei chestiuni 
am referit osebit onoratei Comisiuni a Monumen· 
telor Istorice. 

• * * 

Din TârguI Cărbune şti, unoe am revăzut biserica 
SI. Ioan Botezătorul (Petreştii-de-sus), ctitorie a 
polcovnicului mihail Coltăscu bin 1 780, remarcabil 
monument istoric 3, am borit să văb şi numai in 
trecere 

.bisericile be pe valea Gilortului, ]upâneşti, 
Vlerşam, Petreştii-de-jos, Musculeşli. Dăm aici 
notele ce am putut lua, socotinb că vor fi be oare· 
care folos. 

]upâneştii �, unul bin satele vechi, apărânb in 
<>?c�m�nte bln �eacul al XV-lea, numărânb ca stă. 
pamtorl

� 
<>e moşie �e Roman şi Jitean, boieri ai lui 

Vlab C�lugă��1 
.
(hns?vul bin 30 Iunie 1 485), pe 

RaZlu ŞI fratu lUI (hnsovul lui Mihnea- VoM Zlin 1 0  

1 Ibid , p _  1 27. 
t Jbtd , p. 127 .  
3 V. ArhIVele - OUetliei, No. 1 0  din 1924 · Insem11 - . 

de drllm prin Gorjin de AI. Bărcăcilă. 
' ar, 

4 V. Ştefulescu, Gorj/ll Istoric, pp. 62, 65. 337. 

I ulie 1 576), pe Stamate Aga şi Dumitru Postelnicu 
(hrisovul bin 10 Maiu 1 627), pe Crăsnari, Pârâie ni 
(hrisoave bin 1 729, 1 742, 1 745), n u-şi văbE şte 
azi acest trecut în monumentele sale, care probabil 
s'au Zlistrus şi ingropat unul bupă altul  fără să se 
tie sama la cel bin urmă Zle ce va fi fost 
înaintea lui. Acea stă imagine tristă, bar clară, o 
înfătişează vechea biserică be lemn prăbuşită Zle 
putregaiu l  bârnelor şi îngropânZl sub ea tot ce cu
prinbea. înaintea intrării o lespebp be mormânt cu 
slove cirilice închise în chenarul format be verigile 
a bouă lanturi alăturate. După ce a servit (')e aş· 
ternut pentru picioare, acum stă îngropată sub 
bârnele putrezite, până ce u n  plugar, curătinb terenul, 
îi va ba o altă întrebuintare. A tari lespezi cu ace
iaşi soartă am văzut acum şi în Târgu-Jiiului, altă 
(')ată în alte părti, căci e plină tara be ele unele (')e 
abâncă vechime, cu numele celor ce şi- I puteau 
trimite in slovă săpată veacurilor viitoare. 

Pe aceasta mi  s'a părut a besluşi (')ata 1 8 1 8, 
fapt care se va controla l a  Clegajarea ei. Pe cata
peteasmă, în parte prăbuşită, mai stă un rest be 
icoane ; un S f. Ion Clin cele patru mari şi alte bouă
zeci ş i  cinci mai mici în rânburile be be asupra uşilor; 
În altar am găsit alte trei i coane mici şi patru mari, 
între care a Fecioarei Maria, (,)in care însă nu se mai 
păstrează becât capul  şi coltul Zlrept _cu Arhanghelul 
Mihail. De şi (')eteriorate, aceste icoane sunt bin cele 
mai frumoase exemplare Cle pictură bizantină, cu che
nare, nimburi şi veşminte aurite, cu numele sfin' 
tilor şi versete biblice în limba slavonă. Sunt oboare 
care, se ve(')e, bupă conceptia populară, trebuie să 
se întoarcă şi ele în pământul bin care au if  şit, 
cânb noi le· am Clori în tesaurul sufletului şi €uIturii 
no astre bin trecut. Cu ('). primar al  comunei am 
luat icoana Fecioarei Mari a  şi am bepus·o spre 
păstrare în localul primăriei, recoman()ânb ca îm 
preună cu preotul să se iea măsuri be conservarea 
tuturor celorlalte icoane şi obiecte ce s'ar mai găsi 
în biserica prăbuşită. 

Biserica ocupă 1 2 X 6  m. Comuna are altă biserică 
nouă, cJăbită înaintea războiului monbial, în cătuna 
Bozlana, pe valea cu acelaşi nume. 

Trec prin Vierşani, iarăşi sat vechiu, care în Clo· 
cumentele publicate be Ştefulescu 5 apare in 1 6 1 6, 
vechimea a()âncin(')u+se Cle sigur în întunerecul 
mai bepărtat Are biserică Cle zi(,) recentă, cu prib· 
vor sprijinit pe coloane prea scunba ce ; este făcută 
"în zi lele prea·înăltatului 'nostru Domn Carol 1 ", 
episcop al Râmnicului fiinb Callinic. N'am putut 
veClea interiorul, care prin cărti şi oboare ar  tre bui 
să ni  vorbească şi (')e alt tre tut. 

în Bărbătesti, pe care Ştefulescu il găseşte în 
bocumente bela 1 6 1 9, văb biserica scunM be lemn 
pe temelie be cărămiM bin cătuna Socu, e zibită 
(')e nou» în 1 882, cum se citeşte în pisanie, beci 
in locul alteia mai vechi, ale cării materiale însă 
par să fi întrat în cea be azi. 

În comună mai este Cuvioasa Paraschiva, con· 
structie proastă be zib bin 1 865, cu p i c  t u r  ă 
barbară. 
• Mă opre sc la  fântâna mare �in marginea şoselei. 
In  preajma ei sunt bouă cruci bătrâne be piatră cu 

5 Go,.jlll Istcl'ic, pp. XLIV, 59, 1 78, 330. 
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numele celor ce le-au ribicat, una bin 1 838, alta 
cu bata îngropată în pământ. Şi aici se vebe cum 
pietatea poporului pentru cele sfinte nu se aso
ciază şi cu n evoia sufletească be a le vebea bine 
păstrate şi ingrijite. 

Petretii-de-jos, care apare in bucu mente be la 
1 504 1 şi care in secolul al XVI I-lea se numeşte şi 
Petreştii S curtului, are biserici nouă c>in 1 89 1 ,  c>ar 
cu zic>urile crăpate şi în reparatie. 

La poalele beai ului c>in s tânga Gilortului, se vebe 
bin şoseaua be pe malul brept al apei, biserica be 
zib a coperită cu şită a boierilor Musculeşti, cari au 
bat şi numele comunei, înlocuinb, bupă Şte fulescu, 
pe acela a l  cătunei Sărăcinfşti .  Boierii Muscă apar 
în bocumente a bia la  sfârşitul veacului al XVI I I · lea. 
Au avut şi o culă, care nu m ai este. Chipul lor 
este zugrăvit în bise rică în frunte cu jupan Costan
bin Moshu, biv Vei Armaş, care nu m ai trăia la 
zibirea bisericii, cu Elisaveta monahia, apoi fii i :  I on, 
Barbu, Ghe orghe, nicolae, o fiică Dumitrana şi 
nepotii Armaşului . Bise rica este clăbi!ă în anul 1 8 1 7  
b e  fiii Armaşului Constantin Moscu, care în bocu
m entul bin \ 7 I ul ie 1 797 este biv treti Armaş. 
Pisania be funbatie este scriM , pe piatră, ornamen
tată cu chenarul be vregi a bou� lanturi paralele 
şi flori b e  crin în spatiile goale. 

În pribvorul îngust sprijinit pe patru stâlpi şi Împo· 
bobit cu o pictură mec>iocră, sunt bouă le spezi be 
mormânt, una bin 1 845. Î n  curtea bisericii atrage 
privirea mormântul rEcent al 1 in� rei be şaptesprE zece 
ani Alice S chileru, moartă la  30 Novembre 1 920, 
împobobit cu u n  frumos monument se mnat " sculp
torul Severin, 1 922, Bucureşti".  

D ru mul acesta,  în răsti mpul bintre c>ouă trenuri, 
bacă nu mi -a  îngăbuit o re coltă mai bogată şi m a i  
precisa be intuitii  şi bate, mi-a vorbit b e  m unca 
şi jertfele ce se cer pentru apărarea şi stubiE rea 
a c�ia ce ni-a mai lăsat trecutul. 

1 1 . 
La belegatiunea bv. No. 600/(, M . 1 ,  1 926, aVEm 

onoarea a vă reff fi : 
Visitânb În ziua be 2 1  Novembre 1 926 .  în pre

senta părintelui paroh şi a primarului comunei, 
biserica filială be lemn Sf. Voevozi bin comuna Sto· 
loja n i  Gorj, am constatat  o săpătură făcute În naos,  
în fata tâmplei la o aMnci me be 1 m. 1 5  sub p a r  
boseala actuală be cărămiM. La această aoâncime 
s'a bescoperit O parboseală m ai veche be cărămibă 
mai bine arsă, bar be formă m a i  putin regula t ă ,  
ş i  boi stâlpi t o t  be cărămioă,  p rismat ici c u  basă 
pă trată  be o m.60/0m.60, tencuiti cu var fără nisip. 
Pe fiecare bin cele patru fete ale stâlpilor este zugră 
vită, în culoa re be apă o braperie ribicată În p 3tru 
puncte între care se Iasă trei sânuri ; pe cârn pul bra
periei sunt zugrăvite flori stilisate. motivul oraperiei 
ocupă partea inferioară a stâlpilor, abecă cea păs
trată ; m ai sus, pe stâlpi şi pe părE'tii inte riori, se 
continuau be coratiuni florale  şi  chipuri be sfinti, 
cum reiese bin fragmentele aflate print re bărâm ături. 
Unul bin stâlpi este la stânga uşii împărăteşti. cel
laII către extremitatea breaptă a tâmplei. Ei se 
răzimau pe o ba să mai lată bin şase rânburi be 

1 Ibid,. pp. XXXV, 347-9. 

cărămizi, Iăsânbu-se în trei mici treptE', fiecare be 
o m. I O  lătime. Vechea parboseală be cără miOă era 
aşternută pe pământul bătut. 

. 

Aşa bar pe locul a ctualei  biserici be lemn a 
fost o biserică b e  ziC> ,  rioicată probabil către mij
locul veacului a l  X V I I I-lea şi care se va fj bărâ m a t  
bin causa slabei contructii Dărâm ăturiie vechii bi
serici, zi bită bin  cărămibă şi bolovani be gârlă au 
fost nivela te pe loc, Înăltânbu- se terenul cu circa 
1 m 20 peste vechea pa rboseală  oe cără miM ; be.a·  
supra ac'estor C>ărâmături s'a aşternut intâiu un 
strat be pământ, apoi  a l tul  be nisip, apoi parClo
seala be cărămiC>ă a actualei biserici be lemn. Ve
chea biserică pare să fi fost mai mare ca actua la .  
CE i boi  stâlpi păstrati. găsiti intre Mrâmături pe o 
inăltime be O m.90. trebute să fi fost l imita bespărti· 
toare a bisericii femeilor be aceia a bărba tilor. 
Dacă presupunem că bistanta bintre păretii latera l i  
ş i  stâlpi e r a  egală cu bistanta bintre stâlpi, care 
este be 1 m 60, grosimea lor liinb be o m.60, obtinem 
Iătimea vechii biserici be zib : 3X 1 60)+(2XO 60, 
= 6m• Aceasta s'ar putea verific a l a  inlocuirea ac· 
tualei biserici be lemn cu alta Cle zib .  

D a te precise asupra vechii ş i  actualei  biserici 
n'am putut afla nici bin Însemnări, nici be la  pre otul 
şi sătenii abunati la bise rică Unele conclusiuni se 
pot trage bin Însemnările be pe cărţile vechi aflate 
în bise rică. bintre care mi ·  am notat : 

1 .  Un Triob tipărit be Inochenlie, episcopul Râm· 
nicului.  la 1 73 1 ,  Iulie 20, avânb la sfârşit Însem
narea be mână : «A cest sfânt şi dumnezesc Triod 
ce / -am dăruit pop(aj Vasile ot St% j. Ia biserica 
lui ce au făcut el ... , unde iasfe hramul ... Sfântul Ion 
Pudltici şi l-am legat eu Filip Danul 01 Stoloj. sin 
popi Vasile şi ostăneala dela mine . . . » ;  

2. U n  Antologhion t ipă r i t  la  episcopia Râ mnicului 
la 1 776, avânb la sfârşit o preOoslovie semnată 
Cle Grigorie, Mitropolitul U ngrovlahiei ; 

3. U o  Pc nticostariu ieşit  bin tipografia lui I oan 
Barl bin Sibiiu, in 1 805 ; 

4 .  Un Liturghieriu cu o Însemnare ()e mână bin 
1 83 1  asupra l e gării căr tii ; 

5 ·  Alt  Lilurghieriu i e şit  bin tipografia lui B a r l  
b in  Sibiiu, În 183 / .  

Actua la bIserică ( ste c1ă C>ită b i n  bârne be lemn 
pEste  u n  soclu scunb be z ib  şi acoperită cu şită ; 
in biserică se Întră pr intr'o tinM Îngustă, râ zi mată 
in fotă  pe p a tru st âlpi be lemn sculptati Cele pa tru 
icoane mari oe pe tâmplă,  infăţişânCl pe Sf. N i col a e, 
F�cioa ra cu Pruncul, Isus H ristos şi Sfintii VOt vozi,  
. .  au fost zugrăvite de preofu Dumitru zllgravu ot 
Comeşti, 1865, Iulia 2 " . Acd aşi I r � b uie să f ; e  şi 
bala ribi cării actualEi  biserici be lemn.  Pe icoana 
lui Hristos m a i  este Î nsemnarea «Zamfir Paicu » .  
Tăbliile b e  lemn () e  supt aceste pa tru i coane sunt im· 
pobobile cu câte u n  vas cu oouă loarte incărcat 
cu pere, be bra � ; aceleaşi fructe atârnă oe ramu· 
ri i e  ce iese bin vas. 

Pe păretii naosului, la Îmbinarea cu catapeteasma, 
se af lă  la  stânga icoana Si. I m părati C onstantin şi 
elena, la breapta icoana cu ce tele Îngereşti, a cea�ta 
cu Însemnarea : « 1 8 1 8. A ceastă sfântă icoană s au 
făcut cu toată osteneala şi che/fuiala acestor : 
Coslandin Stolojanu cu soţia lui ... .  , 1 logofătul 
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Mateiu Stolojanu cu sotia ... . , [i] Gheorghe Coicheci 
cu sofia Ilinca». 

Trebuie să conchi(lem că a ceastă i coană, Împreună 
cu cărtile vechi amintite, sunl păstrate (le la  vechea 
biserică (le zi(l. 

În altar (le remarcat este prislolul a l căIuit bintr'o 
lespebe be piatră aşeza tă pe un stâlp gros, lot  
be piatră. 

În jurul bisericii este ci mitirul. 
Cu o zăbavă mai în(lelungată În S toloj ani, s'ar putea 

culege (late mai  bine b asate şi poate mai  precise. 

I I I. 

Cu prilejul în(lepl inirii belegatiunilor bate be bv. 
cu orbinul No 600 şi 747/926 cu privire la biserica 
(lin S tolojani şi Târgui Cărbuneşti Gorj, am fosl 
invitat în Târgu Jiiului b� (1. primar şi a l ti fruntaşi ai 
oraşului să văb biserica Sf. Apostoli, a cării bărâ 
mare a fost cerută be " co mitp.Iul pentru const ruirea 
bisericii Sf. A postoli bin Târgul- )iiului " cu raportul 
No. 9/926, răspins (le bv. cu orbinul No. 6 1 1 / 1 0 
Iulie 926. 

Biserica nu este un monument istoric be valoare 
artistică, spre a se opune un veto hotărît la C>ărâ 
marea ei, în casul cân b comitetul care cere aceasta 
ar presinta garantii le suficiente că va ribic a în locul 
ei un m onument şi be valoare artistică şi cores 
punzân(l cerintilor be higienă şi spatiu,  cu m se 
a rată că boreşte în cererea No. 1 8/926 către Prea 
S f. Episcop be Râmnic, alăturată în copie. Pentru 
aceasta suntem (le părere să se ceară acestui co
mitet planurile nouei constructii, cu bevisul (le eva
luare şi cu bovezile be asigurare a fonburilor ; tot 
obată să se facă o nouă constata re l a  faţa locului 
be către o belegatie a Comisiunii monumente lor I s ·  
torice (l i n  care s ă  facă pârte ş i  u n  bomn arhilecl 
al acestei Comisiuni. 

Părtile be valoare istorică be l a  actuala constructie 
se pot păstra şi  impune la noua onstructie .  Aces · 
tfa  sunt : 

1 .  Cuprinsul a ctualei inscripţii be fun(latie (lin 
1 853, zugrăvită pe zib, bin care se vebp. cum bi
seri ca « s'a înce put la 1 747", şi «s'a zugrăvit vrin 
osteneala lui Dobre Sârbll şi Nedelcu Sârbu şi a 
altora .. , la anul 1 755», cum «prefăcându-s' au şi 
infrumusefatu-s' au după cum se vede la anul 
1852 · .  În inscripţie se ()ă numE:le ctitorilor, bomni ·  
t orilor ş i  episcopului b e  Râmnic. Toate aceste bate 
şi nume n u  trebuie să l ipsească bin noua inscriptie 
care se va săpa aMnc şi frumos pe pia ll'ă, cu 
abausele i m puse (le refacerea bin temelie l 

2 .  Următoarele obiecte be valoare istorică în-

semnate c>e Stefulescu, 2 trebuie să se păstreze la 
noua biserică : 

a) Cazania (lin 1 748, cu scrisul lui Rac>u Cupetu, 
unul  bin primii ctitori ; Mindul bin 1 778, cu scri
sul biaconului Pătru Pojogeanu bin 1 779 ; Pentico3'  
tariul bin 1 743 cu înse mn area bin 1 8 1 7  a lui Mateiu 
al popei Nitu Ubrea « S corta nu " ; Mi neiul cu scri
su l " popii  An brei protopop, 1 790 " ; 

b) Canbela " de argint cu inscriptiile din 1 78 / şi 
1819" ,  C>ăruita be S toian şi Preba, " meremetisită de 
protopopu Andrei" : canbela «dumneaei Mariia 
protolJ�peasă Târgu- Jiului, leat 1814» .. can(lela « Pi
tăresei Mariia Mărdăreasa " .  

c )  Potirul be argi n t  c u  scene biblice în relief. 
cu numele l ui "Manolache Prădişteanu Vei Vomic, 
care a fost ispravnic aicea - e ra c1ucer în 1 785-, 
cu numE l e  mortilor şi viilor bin familie în 1 8 1 3, in 
cap cu S carlat Vei Logofăt şi ispravnic "  ; 

b) Crucea be argint cu inscriptia : "popa A ndrei 
protopopu oI Târgu - Jiului. Noe/miv., 1 794". 

d Brâul c>e stih�r bin 1 793 cu Mp. (:)o.lc·Xc. 
f) Uşile împărăteşti bin 1 805, care « s'au făcut şi 

Împodobit de Sf. Sa protopop Andrei Schevofilax ' ,  
g) Pom elnicul c>in 1 846, Maiu 25 
h) Clopotul mic bin 1 756, turnat în VI ena ; clo 

potul mare bin 1 74 1 ,  « dăruit de Spiridon arhiman
dritu, egumenu Tisman;; şi scos din A ustria prin ... 
Ioan Sretco din Cemeti la liatul 1841 » .  

i) Următoarele pietre c u  inscriptii funerare bin 
curtea bisericii : a lui Consl. Frumuşeanu c>in 1 839, 
care ' şi Iasă l a  m ormânt un testament la fel cu al 
lui Ie năchită Văcărescu " Viata-mi furtunoasă În 
suferintă am trăit ; nădejdea În Domnul singura mea 
mângăere, şi de a trăi În urmaşi buni. Las lor de 
moştenire a Patriei iubire şi În faceri de bine multă 
sporire" ; inscriptia bin 1 846 a " Ecaterinei Săvoiu, 
născută Frumuşanca şi fie'sa Etrosina "  .. cea bin 
1 858 a lui Grigore Frumuşanu, a cărui nevinovă
tie şi moarte prema tură autorul e pitafului ni o C>ă 
în cuvintele : "Am fost, n'am fost, în floarea vârstii 
am pierit .. neştiută Împrejurarea mortii .. dar am 
pierit nevinovat, iubite lector". Grija unei vieţi morale 
se constată ca o tra(litie în această familie. 

Trebuie să se vabă b a că mai E xistă toale aCEste 
obie cte înregist rate be ŞtefulE scu şi  cine ribică va
loarea istori!:ă a bi sericii, mai mult  ca ziC>ăria ma
sivă, bar lipsită be simţul artist ic  şi beparte be 
buna trabitie. 

Comitetul sus numit are ac>unate pe locul bise
ricii parte bin materia leie ne cesare noii constructii . 
Socotim că s e  impune o cercetare la faţa locului. 
aşa cum am propus mai sus· 

---- � -

1 Is/ol'ia Trîl'gul-JiiIl1Ili, p. 1 4'f - 1 46. 2) E o epocă destul de bună. şi clădiri din cuprinsul ei 
nu merită să fie dărâmate. N. lor,gn. 
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C O M U N I C Ă R I  
de VIRG. DRĂGHICEANU. 

--+--

SCHfTUL RUGI-BASARABIA. 
Pisania. 

t BO H�I� :XPAMA npC1'� l POH�H H CTA� 
XCl'BA N HK O A A� COG>P�C� XPAM CEH BO 
AN b I  BArOl.fI1[C]TbIBArO rOCnOA rpyrO
PIH AAEaAHAPOBHqH, lA EJlArOCJlOBEHIE
Mb ErO nPEG>CijlEBA J<IP 1H0J<EHTI4 EQCJ<
nA r�wcJ<AfO, TlJIAHlEM )I{E H)I{AIBEHIEM 
6J1)I{EHArO J<TITOP � AHAPOHAJ<L4- P�AA 
J<AnITAHA H 6J1)I{EHArO J<TITOP� CY
MEOHA AOLISJlA J<Sff�A G> MOrHJlE[B). 
AHA MSWWBH�PELIEHArO AHAPOHIJ<I4 
PSA1:> H ErO EPATA 8EOAOPA PSA 1;\ . PSJ< 
60)I{ A i!J'G>3 MC� IsHIA A AHI1. 

In altar la prOscomidie. 

t BO HM� XP AMA npYCT A TPOI�A CO
[P ?)G>)I{bIC4- BO AHb EJlrOLICTIB(A)rG> rp1:> 
rPIrOPIA AJlEaAHAPG>B1:>LIA A1:>J<A BOAb 
lA 6J1rOCJlOBEHlEM ErO nPEG>CB�IJIEHCT
BA J<HPb lHOKEHTH EnCJ<nA J<SWJ<AfO H 
)I{ţ(HBEHlEM EJlA)I{HbI J<THTG>PEI AHţ(PO
HAJ<E J<AnITAHA PSA1:>, 8EOţ(OPA nETPA 
CHHII . . .  ţ(OLI�JlA. PK� mKI 1 777, MC�A 10H. 
1 ţ(I1H. 

ATACHI-BASARABIA. 
Pe o piatră. 

lţ(HECb nOJ<OVTC5I np AXb J<H5IrHHH 
EJlEHbI MHXAHJIOBHbl J<AHT AJ<YZHHOR 
PO)I{ţ(EHHO, J<H1i)I{HbI rOPl.fAJ<OBOH po
DHJlACb 2 0J<T6P5I 1 799 rODA, CJ<OH
lJAJlACb 28 OJ<T AEP5I 1 854 r06A. 

BISERICA SĂPATA DE SUS 
Cătunul Lipia-Argeş. 

Inscriptie la biserica de lemn : 

nOM1:>HH r AH nbTP�, BAT 3PHE (= 1 647). 
Pe o piatră de mormdnf : 

[1P1:>CT ABHCE P A6A E)I{IA )I{8nAHI1�A 

H1:>J<WA [ME)�A rEl10YAPIE IA ... Bb A1:>TO 
3PMA (= 1 633), B1:>lJNAH nAMETb. 

Pe grindă : 

nonA PAA'd MEPHWAH. 

BUDEASA ARGEŞ. 

Pe o cruce : 

cu INCEPT[Ă)TURA TAT[Ă)LUI ŞI cu SĂVÂRŞIREA SVÂ[N)TULUI 
D[U)HU AMIN, RIDICATU-S'AU Al:AST[Ă) CINSTIT[Ă) ŞI DE VllAnĂ) 
FĂC[Ă)TOARE CRUCE ÎNTRU CINSTEA ŞI IN LAUDA CINSTIT PRO
ROC MAI DINAINTE ŞI BOTEZĂTORUL ION ŞI S'AU RIDICAT IN 
ZILELE CREŞTINULUI MATE[l) VOIVOD ŞI S'AU TRUDIT ROBll LUI 
DUMNEZEU ARSENIE ŞI A LUI jUPÂNEASA ILlNCA, ŞI FECIORII LOR 
IOAN, IV AN, ARSENIE, CHIRANA, GHERGHINA, STANCA ŞI THANASE. 

Bb MC� OJ< ţ(IH EfI A1:>T 3pHE (= 1 646) 
[10[1 BAA6'dA ţ(E Eb)I{ElJIH. 

Biserica. Inscriptie : 

ÎNTRU SLAVA SFINTEI CEI DE O FIINŢĂ ŞI NEDESPĂRŢITEI 
TROIŢI ŞI iNTRE CINSTEA ŞI LAUDA PREA STĂPÂNI NOASTRE DE 
DUMNEZEU NĂSCĂTOARn ŞI PURUREA FECIOARn MARIA, S'AU 
ZIDIT ACEASTĂ BISERICĂ DIN TEMELIE DE RĂPOSATUL ŞĂRBAN 
BUDIŞTEANUL BIV-VEL-ARM[A)Ş ŞI DE RĂPOSAT POSTELNIC NI. 
COLAE BUDIŞTEANUL, LA LEAT 1796, ÎN ZILELE RĂPOSATULUI 
ÎNTRU FERICIRE DOMNUL NOSTRU ALEXANDRU MURUZ V. V., CU 
BLAGOSLOVENIA PREA SFINŢll SALE RĂPOSATUL CHIR, CHIR IO
SIF lNTÂIUL EPISCOP ARGEŞ . . . . •  SFÂNTUL MARELE MUCENIC 
DIMITRIE FUND FOST ACEST HRAM ŞI LA CEALALTĂ DEINAINTE 
BISERICĂ DE LEMN A CĂRUI JERTFELNIC CE S'AU • . • .  

Pe o piatră : 

INTRU NUMELE DOMNULUI S. HS. PREST Ă VITUS-AU ROBUL 
LUI DUMNEZEU MITREA (?) VTORI PITAR, SNU STANCIUL ISPRAV
NICUL OT BRÂNCOVENI, ŞI S'AU PRISTĂVlT PRIN UCIDERE DE OM 
IN ZILELE DOMNULUI CONSTANTIN VOIVOD, VLEAT 7212 (=1744) 
ŞI S'AU ÎNGROPAT SUBT ACASTĂ PIATRĂ DUMNEALUI ŞI COCONII 
DUMNE.�LUI, CONSTANTIN, ENE, PĂUN, ION. AU INFRUMUSEŢAT 
ACEASTĂ PI TRA jUPÂNEASA DUMNEALUI MARIA, ŞI S'AU • . .  

7257 (=1749). 

Pe un policandru. 

LEAT 1813 IUNIE, CU AJUTORUL SFINTEI TROIŢE S'AU FĂCUT 
ACEST POLICANDRU CU CHELTUIALA DUMNEALUI BOERILOR BU
DIŞTENI ŞI ALTOR IPOCHIMENI, ŞI S'AU ÎNCHINAT LA SFÂNTA BI
SERICA DIN BUDEASA. 

Pe o Evangelie. 

ACEASTĂ SFÂNTĂ EVANGELIE E DATĂ DE DUMNEAEI CO
COANA MARIA A DUMNEALUI HAOI CONSTANTIN. 

Pe " piatră spartă. 

ŞI S'AU OSTENIT ŞI TRUDIT LA CEST SFÂNT LĂCAŞ RĂPOSAT 
. . .  BUDIŞTEANU CU FACEREA TURLEI 1810 • . •  FII RĂPOSATULUI 
RADU BUDIŞTEANU, CÂND S'AU SCRIS ACEASTĂ PISANIE, 1824. 
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RE D A C Ţ I A : 

SECRETARIATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

BUCUREŞTI. - STRADA GENERAL BERTHELOT No. 26 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele librării din Ţară. 

Studenţii, profesorii şi preoţii, au 45 % reducere, adresându-se Secretariatului. 

Fiecare fasciculă apare în două ediţii : 

Ediţia pe hârtie chromo Lei 120 - Ediţia pe hârtie velină Lei 90. 

La Secretariatul Comisiunii se poate procura Buletinul Comisiunii pe anul 1923 

consacrat Curţii Domneşti din Argeş. Exemplar de lux cu text francez Lei 1 . 100, 

fără text francez Lei 1 .000. Exemplar pe hârtie velină cu text francez Lei 600, 
fără text francez Lei 500. 
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CÂTE·VA OBSERVAŢIUNI ÎN PRIVINŢA BOLNIŢEI COZlEI 

În naosul micii biserici - bolniţa -
de la Cozia, Petru Voievod, mai cunoscut 
supt numele de Radu Paisie, este zugrăvit 
ţinând în mână modelul ctitoriei sale. 

Această representare a bisericii este 
foarte exactă, precum reiese din compa
raţia ei cu vederea actuală a monumen
tului şi cu planul său. 

Fig. 1 .  

Arcadele oarbe sunt şi în acelaşi număr 
şi la fel împărţite. Ferestrele sunt aşezate 
în acelaşi fel ca acele de acuma ; numai 
una, cea de Ia stânga absidei laterale, 
care acuma nu se mai vede, a existat, 

1 ) Cf. Influence du plan serbe sur le plan des eglises 
roumains ; 2-e congres d'etudes byzantines. Belgrade. 

de G. BALŞ 1). 
precum reiese din plan şi din examinarea 
zidăriei care apare refăcută în acest loc. 

Pe modelul bisericii înfăţişat pe frescă, 
se vede în fiecare arcadă oarbă o deschi
zătură circulară. Aceste deschizături sunt 

Fig . . 2.  

acuma zidite, dar au existat şi ele, pre
cum se vede din disposiţia circulară a 
cărămizilor supt aceste arcade. Tencuiala 
rezidirii opreşte acuma să se vază, dar 
o cercetare mai de aproape le regăseşte. 

O altă deosebire este frontonul zidului 
de Apus care se vede pe frescă şi nu mai 
există acuma ; dar şi aici putem afirma că 
a fost, căci cornişa puternică în zimţi care 
înconjoară biserica, lipseşte pe această faţă, 
ceiace se explică foarte bine prin faptul 
că ea se urca după panta frontonului. 
Când acest fronton a fost dat jos pentru 
a se face un acoperiş cu pantă şi spre 
apus, şi cornişa a dispărul. Altmintrelea 
nu s'ar explica lipsa ei. 

Vedem, deci, că această representare a 
bisericii de pe tabloul votiv este foarte 
exactă şi o putem, fără greş, lua drept 
modelul bolniţii în vremea zidirii ei . 
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50 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

Dar sodul turlei pe tabloul votiv are 
două arcade suprapuse cu câte o deschi
zătură, pe când actualmente nu se vede 
decât o singură arcadă. 

Sunt două ipotese de făcut aici : 
Sau partea superioară a acestui soclu, 

împreună cu turla, au fost dărâmate la un 
moment dat, şi reconstruite, rămânând o 
singură arcadă, sau arcada inferioară mai 
există, ascunsă supt acoperiş . 

Cornişa actuală se compune din două 
brâuri de zimţi de câte două rânduri de 
cărămizi, care este cornişa veche, şi de 
un adaos de mai multe rânduri de cără
mizi drepte sau în zimţi, care este de o 
altă factură mai proastă şi de un alt fel 
de cărămizi. 

Partea aceia superioară este deci adăo
gată ulterior, şi se poate ca refacerea con
comitentă a acoperişului care l-a ridicat 
astfel mai sus să fi ascuns arcada inferL 
oară a basei turlei. 

Dacă trecem acuma la examinarea pla
nului şi a secţiei longitudinale, vom cons
tata presenţa în interior, în dreapta şi în 
stânga absidelor laterale, a unor arcade 
oarbe pe zidurile Nord şi Sud. 

Dar, aceste arcade oarbe, aceste firide 
înalte sunt o caracteristică a planului sâr
besc din bisericile în care naosul este 
fără stâlpi. 

Originea acestei disposiţiuni e uşor de 
găsit. Dacă în planul cu stâlpi îi apropiem 
de zidurile exterioare până când se li
pesc de ele, obţinem planul cu arcadele 
oarbe. 

O altă caracteristică este presenţa aici 
a "planului simplu" , adică cel unde absida 
mare este direct alipită arcului mare de 
Est al naosului, pe când în "planul com
plex" se intercalează alte boltiri sau ar
curi între aceste două elemente. 

D. G. Millet 1) a arătat că planul sim
plu, vechiu şi întrebuinţat mai cu seamă 

1) G. Millet. L'ecole grecqlle dans l'archilectllre by;:antim, 

p. 59. 

în Asia şi în alte regiuni periferice ale 
domeniului bizantin, este aproape necu
noscut la Constantinopol şi la Athos, dar 

Fig. 4. Bolniţa mănăstirii Cozia. Planul. 

că e foarte răspândit în Grecia ; este răs
pândit şi în Macedonia şi în Serbia, mai 
cu samă în planul şcoalei de la Morava ; 
(e foarte rar în Bulgaria) . 

Planul complex este acel al Constanti
nopolului, cel de la Athos, de la Salonic. 
Îl găsim şi într'un număr oarecare de bi
serici sârbeşti din epoca anterioară a şcoa
lei de la Morava, în Bulgaria şi mai cu 
seamă în ţările române. 

Examinăm acuma faţadele. Etajarea pe 
două rânduri a arcadelor soclului turlei 
este foarte caracteristic sârbească şi nu
mai sârbească. O regăsim la Cruşevaţ, 
la Calenici în Serbia. 
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CÂTEVA OBSERVAŢIUNI IN PRIVINŢA BOLNIŢII COZIEI 5f  

Deschizăturile circulare în arcadele oarbe 
ale faţadei sunt de asemenea de caracter 
tipic sârbesc. 

una din deosebirile lor cele mai de seamă 
faţă de bizantinul obişnuit. 

Tabloul votiv ni arată acoperişul cu 

'o o 

Fig. 3. Bolniţa Mănăstirii Cozia. Secţie longitudinală. 

Frontonul din partea de apus nu se 
găseşte aproape niciodată în Ţara Româ
nească, dar e foarte frequent în Serbia. 

Iar _ înălţarea neobişnuită a clădirii o 
regăsim şi la bisericile sârbeşti, constituind 

pantele lui în două caturi, astfel cum se 
obişnuieşte la bisericile sârbeşti ale Mo
ravei. 

În ceia ce priveşte paramentuI, este cel 
bizantin cu rânduri de zidărie şi rânduri 
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de cărămizi orisontale, reunite din când 
în când prin alte verticale. 

Îl vedem şi în Macedonia sârbească şi 
la bisericele Moravei, iar împodobirea 
faţadelor prin aceste lungi firide oarbe este 
aceia de la Cotmeana lui Mircea, precum 
şi cornişa în dinţi de fierestrău. 

Toate aceste caractere ni arată deci 
că avem a face cu o construcţie sârbească. 

O c onfirmare a acestei păreri o găsim 
în inscripţia din pridvor : 

"Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiu
lui şi cu săvârşitul Sfântului Duh celui 
întru Treime slăvit Dumnezeu, s'a început 
şi s'a săvârşit această sfântă biserică cu 
hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel în zi
lele lui 10 Petru-Voievod şi ale fiului său 
Marco-Voievod şi ale preasfinţitului Mitro
polit chir Varlam şi supt egumenul iero
monah llarion; aşijderea eu robul lui Hristos 
ieromonahul Maxim maistorul, care am 
fost învăţător, ca să-mi fie spre odihnă. 
Şi am scris eu mult-greşitul David şi fiul 
meu Radoslav în anul 7051 ( 1542-3) 1 ) . 

D. Al. Lăpedatu, comentând această 
inscripţie, arată 2) că numele acestui " Maxim 
maistorul care a fost învăţător" , adecă ar
hitectul clădirii, este un nume sârbesc. 

Nu e de mirare că înrâurirea sârbească 
aşa de însemnată în vremea lui Mircea 
cel-Bătrân să fi fost încă efectivă în vre
mea zidirii bolniţii, când Domnul era gi
nerele Despinei 3) princesă sârbească 
şi într'o vreme în care marea influenţă a 
clerului sârbesc se afirmase, puţin înainte, 
prin alegerea ca Mitropolit al ţărei a lui 
Maxim Brancovici, nepotul de fiu al lui 
Gheorghe Brancovici şi unchiu sau văr al 
Doamnei lui Neagoe 4). 

* 

O problemă rămâne încă de deslegat 

1) N. Iorga, Inscriptii din bise,'icile Româl�iei, I p.  1 73, 
2) Al.  Lapedatu, Cercetări istorice cu privil'e la meşterii 

b isericilor din Ţara Rom!mească i11 sec. XV şi XV J, în Bul. 
Corn, Mon Ist. 1912. p. 182. 

3). N. Iorga. "Istoria Bisericei t Omâl1eşti", 1. p. 1 37 .  
4) p. 1 22-123. 

şi anume care poate fi originea deschiderilor 
ce fac din pronaos un fel de pridvor 
deschis. 

Nartexe sau exonartexe deschise se 
găsesc în multe părţi în ţările bi'zantine 
mai sudice. În regiunile însă mai apropiate 
de noi sunt rare. 

În acelaş loc unde vedem pe faţadele 
Sud şi Nord ale bisericii noastre aceste 
două deschizături, unele biserici sârb eşti 
ale Moravei (Cruşevaţ, Calenici) au câte 
o mare fereastră bigeminată. Sunt însă 
închise ; acum cel puţin. La ' Vraceşvniţa 5) 
vedem un pridvor cu trei deschizături, una 
pe fie care latură. La Calenici, pe partea 
de Nord a pronaosului a fost o deschidere 
(uşă sau fereastră) acuma zidită. La Ru
deniţa este de asemenea în pronaos, pe 
lângă intrarea de la Apus, şi o deschidere 
pe partea de Miazăzi. La Sf. Roman 6) 
(sec. XIV) pronaosul are deschizături la 
Nord şi la Sud. La Pavlovaţ 7) , (sec. XV) 
a fost un pronaos deschis în cele trei părţi. 

Această construcţie se regăseşte deci 
în Serbia, într'o epocă imediat anterioară 
acelei a bolniţii din Cozia. 

În acelaş, moment când se construia 
această bolniţă se ridicau în Moldova 
bisericile lui Petru Rareş,  din care unele 
au un pridvor deschis (Humor, Baia, Mol
doviţa) cu deschizături înalte până aproape 
de straşină. Dau însă toate într'un pridvor 
- un exonartex - şi nu în pronaos ca 
la Cozia, sau - într'alte cuvinte -- biseri
cilor lui Rareş nu li lipseşte, pronaosul care 
lipseşte bolniţii ca şi bisericii din Pavlovaţ 
şi multor biserici sâtbeşti. 

Având în vedere această simililudine 
mai mare cu modelele sârbeşti, şi având în 
vedere că toate caracterele bisericii sunt 
sârbeşti, cred că şi presenţa deschizăturilor 
nartexului trebue atribuită înrâuririi sâr
beşti. 

.5) G_ Millet, L' ancim ari serbe p. 242. 
G) K. Ioanovici, Stal'inar, 1907 p. 153. 
7) Starinar, 1908 p. 195. 
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Fig. S.'Uvlănăstirea Caz ia. 
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ARGINTĂRIE MOLDOVE N EA SCĂ DIN VEACUL AL XVII I-lea 
BI SERICA ARMENEASCA DIN FOCŞANI 

-- + -- de N. IORGA. 

La Focşani, în biserica Naşterii Maicii 
Domnului (Săpunari), o Evanghelie din 
Bucureşti, 1 780, poartă o interesantă legă-

Biserica armenească din Focşani 
Legătură de Evanghelie. 

h.lră în argint, de un caracter arhaic, sp::!.
tele având asămănări cu motivele florale 
caracteristice pentru epoca lui Constantin 
Brânc�veanu. 

Pe atunci în Focşani trebuie să ii fost 
o breaslă a argintarilor, căci icoane me
diocre, de mai multe ori r�făcute sau dis
truse cu totul, au remarcabile coroane de 
argint aparţinând întâii şi celei de-a doua 
jumătăţi a acelui veac a l  XVIII-lea. 

Lămuririle cuprinse în cunoscuta carte 
a lui D. P. Caian, Istoricul oraşului Foc
şani arată (pp. 1 19-20) că biserica arme
nească din Muntenime a fost clădită după 
1 733 de "jupânul Gaşpar şi toţi Arme
nii" pe locul dăruit de căpitanul Ioniţă 
Popa, şi pc o hartă austriacă, a luptelor cu 
Turcii în 1789, ea apare ca neterminată. 

Zidirea ar avea mai mult caracterul ce
lor din veacul al XVII-lea. Aceasta atât 
din causa turnurilor - cu aurite cupole 
moderne în vârf - dintre care unul[poartă 

în jurul fereştilor niş te sp:i:lcene cu zimţi 
ca in bisericile târgoviştene. pe când ce
lalt, cu aceiaşi decoraţie la basă, dar cu 
alte cadre ia fereşti, e în stilul veacului 
următor, cât şi din causa ornamentaţiei 
orientale, ca în epoca orâncovenească, 
din jurul fereştilor laterale. 

Cu totul neobişnuită e bolta cu spriji
nirile ei laterale, repetate, în semicercuri 
para lele. Ciudate sunt şi, b altarul de o 
hrmă particulară, picturile în stil apusean. 

Adaug icoana Maicii Domnului, în care 
ar fi oriental numai veşmântul cu flori cele 
pe fond deschis al Pruncului . Ea poartă 
însemnarea : "h.  ITI). lOWPl()-(p'lo'fI)<;" )  1 773. 

Biserica Armenească din F ocşani. 
icoana _din 1 773. 
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Biser:ca Armenească din Focşani. 
Cadru de fereastră. 

Biserica Armenească din Focşani. 
F aţada bisericii. 

Biserica Armenească din Focşani. Biserica Armenească din Focşani. 
Deta1i<asupra turlelor. Icoană )erecată. 
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Biserica A rmenească din Focşani. 
Faţada laterală. 

Biserica Armenească din Focşani. 
Detaliu interior asupra arcurilor bolţilor. 
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DESPRE ÎNVESTITURA DOMNILOR ROMÂNI  
de CONSTANTIN 1 .  KARADJA. 

-- + --

Reproducem azi o gravură necun oscută 
la nOI, înfăţişând pe Grigore Ghica
Vodă (t 1 777), in costum de 
" bimbaşă"  al ienicerilor, rang pe 
care Turcii îl acordau Domnilor 
noştri. Gravura n'a fost reprodusă 
decât în anul 1822, în voL III p. 
488, al lucrării Contelui de Choi
seul-Gouffier : Voyage pittoresque 

de La Gre.ce, l3 voL in, folio, Paris 
1 782-1822) , din care lucrare toc
mei voI. III este foarte rar, ceiace 
explică de ce gravura n'a fost cu
noscută până acum la noi în ţară. 

Placa de aramă a fost executată 
în anul 1 79 1  de Francesul L. M. 
Halbou, care ni-a lăsat şi diferite 
gravuri , lucrate după Fragonard, etc. 
Artistul s'a luat de sigur după un 
desemn din anul 1 774, când Chois
seul-Gouffier aduna materialul căr
ţii sale, fiind atunci ambasador al 
F ranciei la Constantinopole. 

Acest portret este cu atât mai 
interesant, cu cât este mai singurul 
chip de Domnitor român care s'a 
păstrat în costumul său de Înves
titu!'ă, descris astfel de Recordon 
(ef. Lettres sur La VaLachie, Paris 
182 1 ) : "On lui met une espece de 
"casque ou bonnet d'argent nomme 
" couca, dont la partie superieure 
"est garnie de plumes d'autruche, 
"qui sont arrangees en forme de 
"croissant dont les extremites retom
"bent l'une en avant et l'autre en arriere ' , 
"on lui met aussi une petite pelisse ap-
" pelee cabanitza, qui est une marque de 
"distindion, accordee seulement au grand-

"vezIr, au pacha de Bagdad et du Caire 
et aux deux princes de Valachie et de " 

Le Pl'inc.e 

Grigorie Ghica-Vodă în costum de "Bim-başi" 
al ienicerilor. 

" Moldavie" . 
A doua din planşele noastre represintă 

cortegiul unei astfel de ceremonii din 
1802. Jos, la stânga, în fig. 2 , vedem pe 
Vodă Constantin Ipsilanti înfăţişat în exact 

2 

http://patrimoniu.gov.ro



http://patrimoniu.gov.ro



DESPRE INVESTITURA DOMNILOR ROMÂNI 59 

acelaşi costum, ca cel purtat de Ghica 
mal sus. 

Planşa este reprodusă după o fotografie, 
în posesia Academiei Române, după un 
original pictat în acvarelă de un arhitect 
grec, restaurator al clădirilor Înaltei Porţi 
în 1802, Marco Calfa. Originalul aparţinea 
încă în anul 1904 nepotului acestuia ,  Ianco 
Ioanidi, arhitect din Constantinopole. 

Socotim inutil să revenim ici cu amă
nunte asupra învestiturii Domnilor noştri, 
de oare ce posedăm multe descrieri cunos-

eute ale unor astfel de ceremonll. Putem 
aminti următoarele : Cantemir, Beschrei

bung der Moldau, ed. 177 1 pp. 130- 164 ; 
Thornton, ed. l-a, Londra 1807, p. 4 1 0 ; 
investitura lui Nicoţae Caragea din 1782, 
descrisă de internunţiul H e r b e r t în 
Hurmuzaki, VII, p.  354. Am vorbit despre 
aceia a lui Constantin D. M oruzi în 1777 
in  Revista Istorică, n-rele 1- 2 ( 1920) , după 
suedezul Bj6rnstahl, iar aceia a lui Ioan 
Vodă Carage.a a fost descrisă de Contele 
de Lagarde în « Voyage», ed. 1824, p. 2 141 •  
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BUCUREŞTII VECHI 
HANUL MANUC, DUPĂ ° FOTOGRAFIE DIN ANUL 1856 

de HORIA TEODOnu. 
-- +--

Toate oboselile cercetărilor nefructuoase mosfera pitorească a curţii Hanului Manuc 
sunt uitate când, din vraful de gravuri în- Fotografia (fig. 1) - 268 mm. X 208 mm. 

Fig. 1 .  Hanul Manuc după o iotografie din 1 856. 

ghesuite în cartoanele antivcarului basc de 
pe Strada Vaugirard, apare o fotografie 
din "Orient" .  Înainte de a ceti indicaţiile 
din jurul cadrului , şi îndrumaţi numai de 
reminiscenţa unei cunoscute litografii a 

· lui Bouquet 1) am şi recunoscut în ea at-

1 Michel Bouquet, Album Valaque. Vues et costumes 
piltoresques de la Valachie, dessines d'apres nature par 
Muhel Bouquet et lithographies par Eug. Ciceri, Ferogio 
et M. Bouquet, Goupil et Vibert, Paris 1 843. 

prăfuită, zgâriată şi murdărită a fost fă
cută cu un obiectiv excelent : detaliile 
cele mai minuţioase, cum sunt de exemplu 
ornamente le de stuc de-asupra uşilor şi 
ferestrelor de la etaj, apar cu cea mai 
mare claritate ; timpul de posă a fost în
delungat, căci în diferite puncte se văd 
personagii care au mişcat : fantome în do
sul cărora trec liniile arhitecturii. lipită 
pe carton, îngrijit presintată cu un cadru 
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BUCUREŞTII V ECHI 

desemnat de mână, această preţioasă şi 
fidelă representare a trecutului poartă ur
mătoarele indicaţii scrise 
cu cerneală neagră şi imi
tând caracterele tipogra
fice : în colţul stâng, data : 
, .Photographirt 1856"; supt 
fotografie, locul : -"Buka
rest" ; în colţul drept, nu
mele fotografului : "V. Lud
wig Angerer" .  

De altfel acesta nu este 
singurul document ce ne-a 
rămas de la acest fotograf, 
care probabil că alcătuise 
un întreg album asupra 

Neasămănările ce se observă între lito
grafia lui Bouquet, transpusă pe piatră de 

Bucureştilor. In anul 19 1 1 , Fig. 2. Hanul Manuc după un desen de M. Bouquet. (Colecţia Sion a 

d S C n � Bibliotecii Universităţii din Cluj. Clişeu Cultura Naţională). . p. . e5aneanu a 
publicat în "Buletin" o vedere generală a 
Bucureştilor care are acelaşi format şi ace-

Ci ceri (fig. 3), şi fotografia luată şaisprezece 
ani mai târziu ne-ar fi îndrumat spre două 

Fig. 3. Hanul Manuc după o litografie din albumul lui M.  Bouquet, gravată de Ciceri. 

leaşi indicaţii ca fotografia ce publicăm 1 ) .  
1) Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 191 1 , an. 

1 V, p .  48. Vezi în acelaş an, p. 1 50.  O scriso01'e cu ţ-ri1Iil-e 
la Bucureşti, rie la 1856, de Sp. C. Haret. 

conclusii diferite, dar de-o-potrivă de falşe : 
că litografia nu reproduce cu sinceritate 
realitatea sau că fotografia represintă un 

61  
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62 BULET INUL COMISIUNII  MONUMENTELOR ISTORICE 

alt han, pana acum necunoscut. Din feri
cire actualul Otel Dacia păstrează,  cu 
toate preschimbările şi adausurile ulteri
oare, disposiţia generală a fostului han 
(fig. 4), încât cu uşurinţă mare se poate 
recunoaşte la faţa locului că litografia lui 
Bouquet represintă laturea răsăriteană a 
curţii hanului, pe când fotografia, unghiul 
Nord-Vest. 

Dar ceia ce dă un deosebit interes a
cesteia este faptul că 
în preţioasa colecţie 
de desemne a lui Mi
chel Bouquet, pe care 
d. G. Sion a dăru
it-o Universităţii din 
Cluj 1) se găseşte o 
altă vedere decât cea 
din litografie : "Le 
Khan Manouck (Bu
carest) , 20 cm. X 47 cm. 

exact din acelaşi punct) dar cele mai mă
runte detalii . Ca document, nici nu se 
poate compara acest desemn a lui Bouquet 
cu litografia publicată în Album Valaque ;  

de şi nu cunoaştem desenul originalf sim
ţim totuşi că Ciceri care l-a transpus pe 
piatră a fost mai puţin fotografic decât 
Bouquet. 

După ce am observat atenţia cu care 
a copiat prima arcadă a corpului de case, 

(fig. 2) 2 şi care cons
tituie o replică uimi
toare a fotografiei. 
Cu multă perspicaci
tate d. Oprescu, în 
studiul său despre 
Bouquet, "judecând 
după desemnele ce se 

Fig. 4. Hanul Manuc, actualmente Otelul Dacia, după o fotografie recentă. 

rapoartă la pejsagii personal cunoscute" f 
remarcase că ele au fost f ire date cu cea 
mai mare exactitate" .  Fotografia ce publi
căm dă cea mai vie confirmare conclu
ziei la care ajungea : că f f lucrările lăsate 
de Bouquet sunt un document de primul 
rang pentru cunoaşterea aspectului ţăriif 
al oraşelor şi al costumelor de la noi 
în preajma lui 1 840" 3) . 

E uimitoare sinceritatea cu care Bou
quet a redat nu numai proporţiile gene
rale (trebue să facem abstracţie de faptul 
că fotografia şi desemnul n'au fost luate 

1) G. Oprescu, Ţările Române văzute de artişti francesi 
(sec. XVIII şi XIV), Cultura Natională, 1 926, p. 22. 

2) Ibid. p. 29, tabela XVllI. Clişeul ce public mi-a  fost 
împrumutat de d. Oprescu, căruia îi aduc m ulţumirile mele 
pe această cale. 

3) Ibid. p.  34. 

proieminentf mai mare decât cele-I-alte ; 
grija cu care a reprodus în spatele arca
delor ornamentele de stuc de-asupra uşilor 
şi ferestrelorf scrupulul cu care a numă
rat pănă şi baluştrii de lemn ai parapetelorf 
căpătăm convingerea că micile deosebiri 
ce observăm la dispunerea ferestrelor par
terului nu sunt neglijenţe din partea de
semnatorului, dar schimbări reale suferite 
de clădire între 1840 şi 1856. 

Şi ce orientalism în scara portativăf 
transformată în element permanent cu 
ajutorul unei simple propteli : cine şi- ar 
fi putut închipui căf la un interval de 
şaisprezece ani, desemnatorul şi fotograful 
au s'o găsească neclintităf în acelaşi loc 1 !) 

Vezi adeuarela lui C. Popp Szathmary, publicată în Artă 
şi Arheologia Anul r, fascicolul r, 1927. 
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PICTURA BISERICII ŞUBEŞTI DIN CÂMPULUNG. 
d e  I .  MIHAIL. 

-- + --

Vechiul ş i  pitorescul oraş Câmpulung 
din Muscel, cu aşezămintele sale tot aşa 
de vechi, a avut în trecut un 
rol destul de important şi pen
tru istoria ş i  pentru începuturile 
artelor noastre plastice. 

Documente şi inscripţii ni 
arată că din cea mai depărtată 
vreme, dela începutul fiinţării 
noastre ca Stat, aci, în Câmpu
lung, primii noştri Voevozi 
au ridicat primele biserici şi 
palate domneşti. Din neferi
cire niciuna din clădirile acelei 
vremi îndepărtate n'au durat 
până la noi. 

Săpăturile recente făcute a
colo au dat la iveală urmele 
vechilor zidiri. Astfel, în săpă
turile făcute de d. V. Drăghi
ceanu, la Mănăstirea Negru
Vodă, s'au descoperit urmele 
fundaţiilor şi planul bisericii 
primitive care a fost ridicată la 
începutul secolului al XIV -lea, 
de Basarab-V oievod. 

În decursul vremii, pe rui
nele acestor vechi biserici, 
Domnii următori au ridicat al
tele noi, cum de pildă e Mă
năstirea Negru-Vodă, pe care 
Matei-Voevod Basarab a zidit-o din nou. 

Mai târziu, luând pildă dela aceştia, 
boierii şi negustorii bogaţi şi pioşi au zi
dit şi ei la rândul lor lăcaşuri de închi
nare, care bine înţeles nu se asamănă, şi  
nici nu sunt la înălţimea şi bogăţia ce
lor d'intâi. 

Bisericile Sf. Gheorghe, Fundenii, FIă-

mânda (dărâmată), Sf. Ilie, Sf. M arina, Pa 
raclisul din curtea Mănăstirii , Biserica 

Fig. 1. Biserica Şubeşti. 
Vedere generală a bisericii. 

Domnească (dispărută), Biserica Şcheilor şi 
Biserica Şubeşti sunt construcţii care toate 
au fost ridicate între secolul al XVI-lea 
şi al XIX-lea. 

Din nenorocire, însă, puţine dintre a
ceste biserici nu au suferit radicale trans
formări, atât în ceia-ce priveşte arhitec
tura, cât şi pictura lor. 
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64 BULETNUL COMISIUNIl MONUMENTELOR ISTORICE 

Renovările şi transformările acestea au 
făcut aşa încât cele mai multe dintre aceste 
biserici să-şi piardă caraderul lor originar. 

Din causa aceasta ele nu mai presintă 
interesul ce ar fi meritat pentru cerceta
rea trecutului nostru artistic, şi cu atât 
mai regretabil este lucrul acesta, cu cât 
se ştie că, în trecut, în Câmpulung, se for
mase o adevărată şcoală de meşteri lCO
nari şi zugravi de biserici, cari . 
imprim au operii lor o notă lo
cală şi deosebită de a celorlalte 
regiuni. 

Tocmai această coloare şi 
notă locală, care face să se deo
sebiască o icoană dintr'o re
giune a ţării de o alta din a ltă 
regiune, este ' interesantă de 
ştiut pentru a putea urmări 
firul evolutiv. 

Din cercetările ce le-am 
făcut la mai toate bisericile 
mai sus amintite, resuItă că 
mai toate păstrează pictura lor 
veche în frescă, acoperită fie 
de tencuieli ,  fie de straturi de 
colori în uleiu .  Peste tot, unde 
am făcut sondagii, sau am cu
răţit, am descoperit urmele, 
mai mult sau mai puţin con ser
vate ale vechilor picturi ; nu ne 
putem însă da sama de starea 
lor de conservare decât dacă 
am curăţi p�rţiuni m ai mari : 
în tot casul la biserica Sf. 
Gheorghe, se găsesc fresce care 
aparţin prin sti lul lor seco-
lului al XVII-lea. La biseri-
cile Sf. I lie, Sf. Marina, Şcheilor, Şu
beşti sunt fresce din al XV!II-lea secol, la 
Fundeni, Flămânda 1 şi Mănăstirea Ne
gru-Vodă din al XIX-lea s. 

Da că unele din aceste biserici m'!i păs-

1 Pentru Biserica FIămânda există in colecţiile Com
Mon. Istorice o acvarelă de N. Grant, cari ne arată o 
vedere a faţadei cu zugrăveli le ei. 

trează zugrăvelile lor ve chi care merită să 
fie scoase la iveală, apoi la vechea Mă
năstire N egru-Vodă, în afară de pictura 
care se vede la suprafaţă şi care este fă
cută pe la jumătatea secolului al XIX-lea, 
nu se mai găseşte alta mai veche dede
supt, ast-fel că se confirmă şi prin mijlo
cul acesta că vechea biserică a lui Matei 
Basarab a fost în întregime şi complect dă-

Fig. 2. Biserica Şubeşti. 
Tâmpla bisericii. 

râmată Ia începutul secolului aU XIX-lea, 
iar în locul ei ridicată cea actuală. 

Dintre toate aceste biserici, pomenite 
mai sus, singura care s 'a păstrat în între
gime, atât ca arhitectură, cât şi ca pictură 
este Biserica Şubeşti, din mahalaua cu 
acelaşi nume. 

De fapt această biserică are ca hram 
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"Intran�a în Biserică a Maicii Domnului" ; 
numele de biserica Şubeşti, supt care este 
mai cunoscută, cred că se datorează fap
tului că ea se găseşte aşezată în vechea 
mahala a negustorilor de şube, a "Şuba
rilor" ,  de unde cred că vine şi numele ei 
de Biserica Şubeşti . 

Breasla aceasta, ca şi mai toate bres
lele negustoreşti, în trecut, erau aşezate 
în această parte a oraşului Câmpulung. 
Se ştie prin tradiţie că această parte 
a oraşului era locuită numai de negus
tori şi meşteşugari, pe cân d protipen
dada locuia în împrejurimile imediate ale 
Mănăstirii, unde se ridicau odinioară ve
chile clădiri ale Domnului ţării. 

Biserica Şubeşti a fost ridicată la anul 
1 779, pe temeliile altei biserici mai vechi. 
Ctitorii ei sunt "chir Dosotei arhimandrit 
şi egumen al Mănăstirii ot Câmpulung, şi 
Trandafir logofăt al Sfintei Mănăstiri ot 
Dolgopol, cu jupâniţa sa Maria" 1 .  

Iată c e  glăsuieşte ş i  inscripţia de p e  pi
sania în piatră ce se găseşte deasupra 
l1şei de intrare : 

În numele Tatălui şi al Fiiului §i al Sfân
tului D(u)hu, amin. 

Din răvnă dumnezeiască indemnat fiind 
eu, robul lui Dumnezeu Dositheiu ariJiman
drit, năstavnecul sfintei mănăstiri Cămpu
lunga, cu Trantafir impreună, Logofi.(l) s(fin) 
tei mănăstiri, am inceput şi am zidit acastă 
sf(ăn)tă biserică dj;i temelie intru cinstea şi 
prăznuirea intrării in biserică a prea sf(in)tel 
de D(u)m(ne)zeu Născătoarii şi pururea fe 
coaril MarieI şi CII sf(ăn)tului părinteluI nos
tru Spiridon şi a Sf(in)ţilor Împăra{f Con
stantin şi Elena, pentru că, fiind altă bise
rică afara de acasta, făcui(ă) de !1n Oprea 
i Stancul Boja c:e(n) leat 7060 (1551-2), şi 
foarte s(a) in vechise, şi să stricase de tot, 
s-au făcut şi s'au infrumuseţat acastă cum 
se vede, în zilele prea-inălţatului Domnu Ion 
Alixandru Ipsilant- Voievod, cu blagosloveniia 
Preosf(in)ţii Sale părintelui Mitropolitu Gri
gore, la leat 1779, lun(a) Noem(vrie) 21 2). 

1 Ins�ripra de pe portretele murale ale ctitorilor. 

2) N. Iorga, Inscripţii din Bisericile României. 

Inscripţia depe o lespede din pridvor 
ni arată că aici se află mormântul unuia 
din ctitori, al lui Trandafir Logofăt. 

Alte lespezi şi cruci cu inscripţiuni, 
unele slavoneşti, se găsesc, atât în inte
riorul bisericii, cât şi risipite prin curtea 
bisericii. Unele din aceste pietre cu ins
criptii provin de sigur dela biserica cea 
vechie, de care pomeneşte pisania că a 
fost făcută la 155 1 .  

După cum vedem din pisanie, ştim cine 
au fost ctitorii acestei biserici. Portretele 
lor se găsesc zugrăvite în biserică pe pă
retele de apus al pronaosului. Unul din 
aceste portrete represintă pe "Trandafir 
Logofătu sfintei mănăstiri" ,  îmbrăcat în 
costumul ce se purta în acea vreme, de 
tagma negustorească mai chiabură , şi care 
se asamănă şi cu îmbrăcămintea boie
rească de atunci. 

Origina acestui port se ştie că este de 
provenienţă fanariotă, ca de altfel şi multe 
din obiceiurile straturilor sociale mai ră
sărite din acel timp. 

Biserica Şubeşti, construită în felul ce 
se cbişnuia în acea vreme, adecă cu si
nuri şi pridvor deschis, este un exemplar 
tipic şi representativ al stilului bisericilor 
mai mici din epoca zisă a lui Brânco
veanu". Dar unde caracteristica aceasta 
o vedem mai pronunţată este în pictura 
acestei biserici, care e de o bogăţie de 
scene şi ornamentaţie ce abundă cu pro
fusiune atât în exterior, cât şi în interior, 
(fig 1) .  Stilul acestor picturi, care sunt fă
cute în frescă, ni aminteşte stilul pictu
rilor dela Hurez şi al altor biserici din 
aceiaşi epocă. În Câmpulung, singura bi
serică Şubeşti ni dă o imagine fidelă a 
stilului bisericilor epocii acelei înfloritoare 
a secolului al XVIII-lea. 

Gelelalte biserici mai vechi, ca Sf. Gheor
ghe, Fundeni, SI. Marina, etc . ,  au alt plan, 
sunt fără sin uri şi fără pridvor (la Bise
rica Fundeni actualul pridvor este adăo
gat mai târziu) . 

3 
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La Rucăr, găsim un alt exemplar, iden
tic ca plan cu biserica Şubeşti. Biserica 
aceasta din Rucăr, asemănătoare bisericii 
Şubeşti , este construită cu un an mai târ
ziu, în condiţii însă mult inferioare, ş i  mult 
mai sărăcăcioasă, mai ales în ceiace pri
veşte pictura. 

Se poate spune că, pentru părţile aces
tea ale Câmpulungului, biserica Şubeşti 
este un exemplu tipic al stilului înflorită 
al epoci lui Brâncoveanu , păstrată din 
fericire în starea ei dela început. Pictura 
acestei biserici nu a fost niciodată retu
şată, sau acoperită cu tencuieli ; în schimb 
era complect invisibilă din 
causa fumului de lumânări de
pus pe pereţi, iar pe alocurea 
stricată de umezeală. 

În urma unui raport al mieu 
asupra stării în care se găsia 
pictura acestei biserici, Comi
SlUnea Monumentelor Isto
rice a luat disposiţia ca să 
o cureţe ş i  să o consolideze. 
Cu conducerea lucrărilor am 
fost însărcinat subsemnatul : lu
crările s'au început în luna 
August şi s'a sfârşit în Novem
bre 1926. 

S'a procedat în modul ur-
mător la curăţirea picturi i : Din 
causă că anumite colori nu 
suportau spălarea chiar cu 
apă simplă, s'a renunţat la sistemul acesta 
de curăţire, şi s'a adoptat curăţirea cu 
miez moale de pâine, astfel că întreaga 
pictură a bisericii a fost curăţită astfel. 

În modul acesta s 'a putut păstra intactă 
pictura cea veche în întregime în interior. 
Tâmpla , cu icoanele (prăznicare) este pic
tată pe zid ş i  în frescă. Curăţirea cu miez 
de pâine nu dădea resultate destul de 
satisfăcătoare, de-oare-ce stratul de fum 
al lumânărilor şi candelabrelor era aşa 
de fixat încât nu se putea face nimic 
pnn curăţirea aceasta. 

S'a recurs la anumite soluţii chimice 
inofensive, care să disolve stratul de fum 
gras depus în atâta vreme, s'a avut grijă 
după aceia să Se spele bine, ş i  resultatul 
a fost bun. Tot · aşa s'a procedat ş i  în 
părţile de jos ale păreţilor, unde fumul din 
causa contactului şi. atingerii închinătorilor 
de păreţi se fixase, şi nu putea fi uşor luat. 

La pridvor, din causa intemperiilor, u
nele tencuieli la coloane, erau, fi e coşcovite, 
fie căzute. Ele s'au consolidat şi s 'au ten
cuit din nou , unde trebuia. 

De asemenea basa coloanelor din inte
rior, prin reparaţiuni posterioare, fiind de-

Fig. 3.  Biserica Şubeşti. 
Turla cu Pantocratorul. 

formate, s 'a căutat să li se dea forma lor 
primitivă. 

În uneie locuri , unde pictura era cojită 
şi rămâneau pete albe, în urma curăţirii ei, 
se atenuau aceste pete prin tonuri neutre. 

Descrierea picturii. 
Pictura curăţită şi scoasă la iveală re

presintă următoarele scene : la altar pe 
boltă : Maica Domnului şi Arhanghelii 
Mihail şi Gavril (fig. 1 2, no. 17 pe plan) , 
Împărtăşania Apostolilor (fig. 12 ,  no. 18  
pe plan) j în partea de jos a altarului se găsesc 
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Fig. 4. Biserica Şubeşti. 
Pictura sinului de Nord al bisericii. 
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Fig. 5. Biserica Şubeşti. 
Pictura sinului de Sud al b:sericii. 
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zugrăviţi zece arhierei şi anume : Sfinţii 
Silvestru, Grigorie Decapolitul, Atanasie cel 
mare, Kiril, Ioan Zlataust, Vasile cel Mare, 
Grigore Bogoslovul , Spiridon, Nicolae, Ha
ralambie şi Sf. Arthidiaconi Ştefan şi Lav
ren ţie (fig. 1 2 ,  no. 19  pe plan) . 

În spatele tâmplei se găseşte zugrăvit 
sacrificiul lui Avram ; sus la arcul despăr
titor al naos ului de altar se găsesc pictate următoarele scene : Naşterea Maicii 
Domnului, Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, (fig. 12, n-Ie 20 -2 1 pe plan) . 
Mironosiţele la  mormântul 
Domnului, Duminica Samari
tencei, Duminica Orbului, Isus 
Hristos în casa lui Simion ' 
(fig. 1 1 , n-Ie 40-41 pe plan), 
iar în jos Sf. Ana şi Iosif .  

La tâmplă se găsesc pictate 
tre isprezece prăznicare şi două
zeci şi unul apostoli şi prooroci 
(fig. 2). 

Uşile din dreapta ş i  din 
stânga altarului sunt cele vechi, 
şi pe ele sunt zugrăviţi Arhan
ghelii Mihail ş i  Gavril. Uşile 
împărăteşti cele vechi lipsesc 
şi sunt înlocuite cu altele noi 
fără valoare. Basa tâmplei este 
de zid şi frumos decorată cu 
ornamentaţii de gust. 

La turlă sus, la boltă, este represintat 
Pantocratorul încunjurat de cetele înge
reşti (fig. 3) ; urmează apoi mai jos 
opt profeţi ş i  opt apostoli în mărime 
naturală, zugrăviţi în spaţiul dintre fe
restrele turlei, în două rânduri supra
puse (fig. 1 1 , 3-4) pe plan. La basa turlei este 
represintată Liturghia îngerească şi o se
rie de medalioane cu prooroci, precum 
şi cei patru evanghelişti în pendentive. 

Din pictura turlei se remarcă , în deo
sebi,  bolta cu Pantocratorul, care e redat 
în veşminte frumos şi bogat aurite, încon
jurat de gloria lui şi de corul îngerilor. 
Un prea frumos ornament încadrează ş i  

separă de restul turlei această minunată 
pic tură. 

La naos, găsim represintată la bolta si
nului de Nord (fig. 4) Învierea lui 
Isus Hristos şi Coborîrea în iad (fig. 1 1  
no. 33  pe plan). 

Urmează apoi o serie de patru scene ce 
represintă : Când tămăduieşte Isus Hristos 
pre femeia care curveşte, Isus Hristos 
înviază pe fata lui Iair, Isus Hristos go
neşte pe zarafi din templu, Isus Hristos 
şi Apostolii (fig. 1 1 ,  n-Ie 34 - 37 pe plan) . Un 

Fig. 6. Biserica Şubeşti. 
Adormirea Maicii Domnului. 

brâu lat şi frumos ornamentat cu me
dalioane de sfinţi, intercalate, separă aceste 
scene de partea de jos a păretelui , unde 
sunt represintaţi Maica Domnului cu co
pilul Isus Hristos în braţe, şezând pe tron, 
şi având la dreapta şi stânga sa pe Ar
hanghelii Mihail ş i  Gavril. Urmează un 
număr de sfinţi mucenici-ostaşi, ca Sf. 
Dumitru, Nestor, Teodor Stratilat, Mercu
rie, Iacob Persul şi Sf. Petru (fig. 1 1 , no. 
38 pe plan). 

La sinul de Sud al naosului (fig. 5) 
găsim zugrăvite următoarele scene din 
istoria religioasă : Schimbarea la faţă a lui 
Isus Hristos (fig. 12 ,  no. 9 pe plan). Când 
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Fig. 7. Biserica Şubeşti din Câmpulung. 
Portretele ctitorilor : Dosotei Arhimandrit şi Trandafir Logofăt, cu jupăneasa Maria. 
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au tămăduit Isus Hristos pe soţia lui 
Petru (fig. 12, no. 10  pe plan) , Isus Hristos 
lecuieşte un om (fig. 1 2  no. 1 1  pe plan). 
Spărgând învelişul (fig. 1 2  no. 1 2  pe plan), 
Isus Hristos tămăduieşte pre cei cu draci 
(fig. 12,  no. 13 pe plan). Mai jos pe 
p ăreţi găsim represintaţi pe Isus Hristos 
pe tron în veşminte de arhiereu, având la 
dreapta şi stânga pe maică-sa 
şi SI. Ioan BotezătoruL Ur
mează şi aci o serie de sfinţi 
ostaşi ca Sf. Gheorghe, Pro
copie, T eodor Tiron, Eustaţie 
Plachida, Pantelimon (fig. 12  
no. 1 5  pe plan) . 

La arcul dintre naos şi pro
naos sunt zugrăvite opt scene 
ce represintă : "Patimile lui 
Isus Hristos : Cina cea de taină, 
Spălarea picioarelor, Rugăciu
nea lui Isus Hristos, Spălarea 
pe mâni a lui Pilat, Batjo
curirea lui Isus Hristos, Săru
tul lui Iuda şi Isus Hristos 
înaintea Caiafei ; mai jos sunt 
representaţi Arhanghelii Ga
vril şi Mihail, SI. Ermolau 
şi SI. Cristofor, care este re
presintat de zugravi cu cap 
de câne şi trup de om, repre
sint are pe care o găsim rar la 
bisericile noastre şi este atri
buită legendei acestui sfân( 1 . 

Răstignirea lui Isus Hristos ' 
Adormirea Maicii Domnului, 
(fig. No. 6) şi încă două scene 
din viaţa Maicii Domnului, sunt redate 
pe păretele despărţitor al naosului de 
pronaos.  

La pronaos sunt pietaţi la boItă Maica 
Domnului, încunjurată de heruvimi, iar 
la pendentivi Sf, Ioan Damaschin, T eofan 
Teologul, Iosif (fig. 12 ,  n-le 22-23 pe plan). 

1 Vezi Vieţile sfinţilor, de Episcopul de Argeş, Ghe
rasim Timuş. 

Timpanele sunt zugrăvi te cu patru scene 
mari ce represintă Icoasele Maicii Pre
ciste (fig, 1 1  şi 12 ,  n-Ie 25 şi 44 pe plan) . 

Aceste scene care represintă glorificarea 
Maicii Născătoare de Dumnezeu, de toată 
suflarea îngerilor şi sfinţilor sunt rar re
presintate în bisericile noastre. La Bise
rica Şubeşti o �mare parte a zugrăvelii 

Fig. 8. Biserica Şubeşti. 
Vedere asupra privdorului. 

este consacrată vieţii Precistei, mai muIt 
ca de obiceiu. 

Explicaţia o găsim în faptul că Biserica 
este închinată Născătoarei lui Dumnezeu, 
şi chiar hramul ei este " Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică" .  

Ca şi la  naos şi aci un brâu orna
mentat şi medalioane cu sfinţi separă spaţiul 
de sus de cel de jos, unde vedem zu
grăviţi următorii sfinţi mucenici : Eftimie, 
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Sava, Onufrie, Trifon, Sf. Constantin şi 
�lena, Efrem şi Sf. Maria Egipteanca, 
fig. 1 1 , 12 no.  26 pe plan) . 

Pe părete le de Apus al pronaosului 
mnt zugrăvite portretele ctitorilor, Dosotei 
A..rchimandritul şi Trandafir Logofăt, cu 
;;oţia sa Mar.ia , cu copiii (fig. 7) . 

La pridvor avem bolta cu Isus Hristos 
Emanuel, apoi cele patru simboluri evan
�helice : îngerul, vulturul, leul 
?i boul ; pe timpanul de Sud 
este zugrăvită !1unta de la Cana 
Galileii ; la Nord, Pilda viei ; Ia 
Apus, Sfatul j idovesc ; iar la 
Răsărit, Judecata cea înfrico
şată şi cei doisprezece apcs
toIi, iar mai j os ,  ca de obice iu 
Raiul şi ladul . 

Tot aici în pridvor mai gă
sim zugrăvite şi următoarele 
scene mici : Zidirea lui Adam, 
Greşeala lui Adam, Izgonirea 
lui Adam şi Adam munceşte 
pământul. 

De asemenea întreaga faţadă 
a bisericii , în exterior, este 
bogat ornamentată şi pictată 
cu figuri de sfinţi (fig. 8) 
aici găsim zugrăviţi pe păreţii 
laterali o serie de prooroci : 
Solomon, Moise, David, Aron, 
Ezechiel, Iona , Isaia , Daniel 
şi Iacob. 

De asemenea stâlpii pridvo
rului sunt zugrăviţi în întregime 
cu motive ornamentale va-
riate. 

Caracteristica picturii bisericii Şubeşti 
este bogăţia şi mulţimea, atât a scenelor, 
cât şi a ornamentelor ce abundă peste 
tot în chenare şi brâuri, care acopăr atât 
veşmintele figurilor, cât şi păreţii. 

De altfel acest lucru se găseşte repetat 
în toată pictura acelei epoci, în detri
mentul construcţiei figurilor şi a compo
ziţiilor scenelor. 

Fără îndoială că, dacă din punct de ve
dere al spiritului decorativ-ornamental , 
în această epocă pictura bisericii noa
stre este strălucită, nu este mai puţin 
adevărat că decadenţa ei se învederează 
tocmai prin acest lucru, întru cât caută să 
ascundă lipsurile de desemn şi composiţie. 

De fapt stilul picturii bisericeşti din epoca 
aceasta, cu toată strălucire"!. şi bogăţia ei apa-

Fig. 9. Biserica Şubeşti. 
Sf. Ermolau şi Arhanghelul Gavriil. 

rentă, este inferioară şi în decadenţă :ca stil 
faţă de picturile anterioare acestei epoci . 

Pictura bisericii Şubeşti din Câmpulung 
din punctul acesta de vedere este tipică. 
Într'adevăr, dacă ansamblul ei prin bogăţia 
înflorituri lor şi a scenelor impresion ează 
plăcut ochiul, apoi la o analisă mai amă
nunţită vedem că desemnul este rău 
făcut, iar, din punct de vedere tecnic, 
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atât coloritul, redus, cât şi execuţia, lasă 
mult de dorit, în comparaţie cu picturile 
mai vechi. 

Explicaţia o găsim în deca
denţa spiritului religios, ce se 
accentuiază din ce în ce şi face 
să decadă şi să se piardă la 
începutul secolului al XIX-lea, 
vechiul şi frumosul meşteşug 
al picturii bisericeşti de obârşie 
bizantină. 

Biserica Şubeşti, făcută la 
1 779, este poate una din ul
timele biserici ce se mai z u
grăvesc, când stilul brânco
venesc era în apogeu , şi din 
acest punct de vedere ea pre
sÎntă interes, 

Numele meşterilor cari au zu
grăvit această biserică nu s'a 
găsit _ nicăiri scris pe păreţii , 

sfinţi din altar şi naos, iar cele din pro
naos şi pridvor le-a lăsat pe seama uce
nicilor săi, afară bine înţeles, de portretele 

Fig 10. Biserica Şubeşti, 
Maica Domnului cu copilul Isus Hristos. 

40 
17 

l@y fI 19 

Fig. 1 1 . Biserica Şubeşti din Câmpulung. 
Tabloul de repartiţie a scenelor pe păretele de Sud. 

totuşi se disting mai multe mâni în exe- ctitorilor, care sunt făcute tot de el ; ce 
cuţia picturilor ; aşa, de pildă , se vede că deosebire mare este între execuţia unor 
meşterul a zugrăvit scenele şi figurile de composiţii ca aceia din bolta altarului şi 

4 
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a turlei, precum şi a unor scene din naos, şi 
a celor din pridvor, de pildă ; la cele dintâi 
se vede o mână sigură şi cu experienţă 
îndelungată în meşteşug e meşterul ; la 
celelalte se ghiceşte începătorul, ucenicul, 
nesigur în mânuire a penelului, şi aceasta se 

20 

bisericilor mari, domneşti, iar, mai târziu� 
când ei erau formaţi, luau pe seama lor 
lucrări mai mici şi le executau. Aşa se 
lămureşte că la mai toate bisericile mici şi 
în special la acele zugrăvite între veacul 
al XVII-lea şi al XIX-lea se găsesc aproape 

Fig. 1 2. Biserica Şubeşti din Câmpulung. 
Tabloul de repartiţie a scenelor pe păretele de Nord. 

poate vedea privind mai ales scenele ce 
represintă ciclul vieţii lui Adam, din prid
vor, represintare naivă, rudimentară a 
învăţăcelului. Evident că meşterii noştrii 
zugravi din trecut lucrau ca ajutoare la 
început şi făceau ucenicie la meşterii zu
gravi greci sau slavi, cari veniau ei sau erau 
aduşi de Domnii noştri, pentru zugrăvirea 

numai nume de zugravi romam, iscăliţi 
pe păreţi. Începând din veacul al XVII-lea ,  
meşteşugul zugrăvirii bisericilor noastre 
se transmite în mânile meşterilor autoh
toni, cari, la rândul lor, imprimă acestei 
arte o manieră personală, cari face să se 
deosebească pictura noastră bisericească, 
de aceia a vecinilor noştri de rit oriental. 
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DISTRIBUŢIA SCENELOR PICTUREI BISERICII ŞtlBEŞTI 

DIN CÂMPULUNG. 
--+--

TURLĂ 

1 Pantocratorul şi Cetele Îngereşti. 
2 Ornament. 
3 Profeţi. 
4 Apostoli. 
5 Liturghia Îngerească. 
6 Medalioane. 
7 Evangelişti. 
8 Ornament. 

NAOS 

9 Schimbarea la faţă a lui Isus Hristos 
10 Când a tămăduit Isus Hristos pre soţia 

lui Petru. 
1 1  Isus Hristos tămădueşte un om. 
12 Spărgând învelişul. 
13 Isus tămădueşte pe cei cu draci. 
14 Medalioane. 
15 Sf. Mucenici Ostaşi şi Isus Hristos Ar

hiereu. 
16 Draperie. 

ALTAR 
1 7  Maica Domnului. 
18 Impărtăşania Apostolilor. 
1 9  Sf. Ierarchi. 
20 Naşterea Maicii Domnu!ui . 
2 1  Întrarea în Biserică a Maicii Domnului. 

PRONAOS 

22 Maica Domnului şi Heruvimi. 
23 Prooroci. 
24 Ornament. 
25 Icoase către Maica Precis ta. 
26 Sf. Mucenici. 

PRIDVOR 

27 Isus Hristos Emanuel. 
28 Simbolurile Evangheliştilor. 
29 Ornament. 
30 Nunta dela Cana Galileii. 
3 1  Zidirea lui Adam. 
32 Ornamente. 

NAOS 
33 Învierea lui Isus Hristos. 
34 Când tămăduieşte Isus pe femeia care 

curveşte. 
35 Isus Hristos înviază pre fata lui Iair. 
36 Isus Hristos goneşte pre zarafi din 

templu. 
37 Isus Hristos cu Apostoli. 
38 Sf. Mucenici ostaşi. 
39 Medalion. 

ALTAR 
40 Mironisiţele la mormântul Domnului ? 
4 1  Duminica Samaritencei. 

PRONAOS 

42 Maica Domnului şi Heruvimi. 
43 Prooroci. 
44 Icoase către Maica Precista. 

PRIDVOR 

45 Pilda viei. 
46 Greşala şi Izgonirea lui Adam din Raiu, 

Adam munceşte pământul. 
Ctitorii : Dosotei Archimandrit şi Trandafir. 
Petele mai închise din planul bisericii Şu
beşti (Fig. 1 1 , 12) arată locurile unde 
pictura a fost restaurată. 

------. ....... _-
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de MIR. POPESCU. 
-- + --

Credincioşi sistemului mongolic de a-şi 
;;apăra graniţile înconjorându-le cu ziduri, 
lurcii, neputând face acest lucru, din pri
-cma prea marei întinderi a stăpânirii lor, 

Nu numai principatele române au avut 
de îndurat această greutate ci chiar şi aşa 
numitul imperiu roman, de naţiune ger
manică. Liniştea ŞI siguranţa provinciilor 

Fig. 1 .  Cetatea Hotinului. 

au găsit cu cale să le apere prin ridicare 
de cetăţi. 

Acestea, în special în Europa, unde te
merea era mai mare. Cetăţile stăteau de 
streajă, de la o parte la alta a imperiu
lui, înşirate ca nişte mărgele. 

Menirea acestor cetăţi nu era numai să 
apere imperiul împotriva năvălirii "ghiau
rilor" ,  ci comandanţii lor aveau şi însăr
cinarea să supraveghieze pe conducătorii 
ţărilor înconjurătoare, ce erau sub suze
.ranitatea turcească. 

Din causa aceasta, politica şi liniştea 
ţărilor vecine era în strânsă legătură cu 
rapoartele de prietenie dintre conducătorii 
ţării şi comandanţii cetăţilor. 

acestuia dinspre stăpânirea turcească era 
în strânsă legătură cu raportul de priete
nie dintre comandanţii turceşti din Buda, 
Raab, Komoron etc. şi guvernatorii pro
vinciilor austriece. 

Supraveghietori ai Ţării româneşti erau 
Paşii de la Orşova, Vidin, Lom, Nicopol, 
Rllsciuc, Silistra, Rârşova şi Brăila , iar ai 
Moldovei, Paşii de Ia Ismail, Chilia, Ce
tatea Albă, Bender şi Rotin. 

Cei din urmă mai aveau, primul, însăr
cinarea să supraveghieze. pe mârzacii Tă
tarilor, iar cel de al doilea pe Poloni şi 
Cazaci. 

Cetăţile acestea erau bine întărite, pre
văzute cu material şi provisii, pentru un 
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asediu mai îndelungat şi lor li s'a mai 
adăogat şi teritoriul dinprejur "Hinterland" 

/ ? 

flictul dintre aceste două puteri creştine 
ŞI Semilună deveni mal acut, cetăţile ridi-

/ �  fi ."1" ,, ; r , '[ . 

C,), u ,.r,U(" 
d' • ""', .' VOI L (\c.r ,'hJtLlItg uLO:f.\".I'IL. 

Q\\fpc..nMUn.. \'O1l "t.ll(R·J\C\�ISc.r\ 
.'ltq[. .. (.scllt!- Il · J";H.:"li cu .. ,-... • 

Fig. 2. Cetatea Hotinului. Planul. 

Fig, 3. Cetatea Hotinului : Perspectivă. 

pentru întreţinerea trupelor şi a coman
dantului , pe turceşte, "raia" .  

După planurile ridicate de diferiţi ingi
neri austrieci şi ruşi în veacul al XVIII-lea 
şi începutul celui de al XIX-lea, când con-

cate împrejurul Principatelor române se 
presentau' în modul următor : 

Hotinul (fig. 1 )  1 ) aşezat în partea de Nord-

1) B-=i Loschen Kohls Wien, 
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est a Moldovei era cetatea cea mai nouă 
fiind ridicată în 17 13  1. 

cetatea Hotinului se presenta astfel (fig. 2) 
Punctul principal îl forma vechiul castel 

Fig. 4. Cetatea Benderului. 
Părăsirea ei de către Turci la 1789. 

' .... . f ,.... �: Il 

�� " . �,---- ,/ �_.-��--

" -

Fig. 5. Cetatea Benderului. Planul. 

.. . ',. 

I 
_ .  

După u n  plan, ridicat de inginerii ruşi, A, înăuntrul căruia se afla o vechie bise-
1 N. Iorga : Istcrria Românilor Bucureşti 1920, pag. 350. rică ortodoxă . B transformată în moscheie 
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şi un deposit de muniţiuni C. Zidul cas
telului avea două turnuri rotunde şi două 

casărmile artileriştilor, în H locuinţele in
ginerilor, în 1 căsărmile ienicerilor, în M 

Fig. 6. Cetatea Chiliei. Perspectivă. 

porţi , una :Ia Sud şi alta la Nord, toate 
mai visibile în fig. 1 .  

o fântână, în N locuinţele Grecilor, Arme
nilor, Evreilor şi Turcilor, �ce aveau drep-

Fig. 7.  Cetatea Ismailului. Asediul Cetăţii de trupele ruseşti. 

Împrejurul castelului erau în D locu
inţa comandantului cetăţii, în E maga
siile cu provisii , în F o moschee, în G 

tui să locuiască în cetate, Ş1 în O băile 
turceşti. 

Toate acestea erau înconjurate cu un 
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zid gros de patru pietre şi înalt de şase klas
tre \ prevăzut cu trei bastioane rotunde şi 
trei dreptunghiul are. 

\ 

",J;i,. ./ ---

aşezat pe locul vechiului oraş moldovean 
Tighina . 

Cetatea 

J.)miLi.{ 
" /7.9IJ.; � \ . 1 ' ./ , ---

aceasta a fost făcută în 1438 1 ,  
cu ocasia expediţiei lui Soli
man cel Mare împotriva seme
ţului domn moldovean Petru 
Rareş. 

Planul cetăţii Bender se pre-

Fig. 8. Cetatea Ismail. Planul. 

În cetate se intra prin trei porţi : poarta 
principală 2, ce ducea în oraş, poarta a
pei 10 ,  prin care se mergea şi spre târ
guI Atachi şi poarta 9, prin 
care se mergea spre ruine 13 ,  
În faţa porţilor erau gropi între 
opt, douăsprezece klastre, peste 
care erau punţi ce se ridicau. 

În faţa zidului cetăţii era 
apoi un şanţ adânc de un klas
ter şi larg de patru klastere, fără 
val de pământ având doar o 
redută triunghiulară în faţa 
bastionului 4. 

\ 
senta astfel (fig. 5) , după cum 
este făcut de inginerul frances, 
HauHer în 1 796. 

Punctul principal al cetăţii 
îl alcătuia castelul d-d, ce 
era înconjurat cu un zid puter
nic şi servia drept arsenal , 
adăogându-i- se partea e-e, în 
care se afla ,  la punctul f-f, 
magasiile cu pulbere şi în g 
o cisternă .  

Forma castelului era patrun-
ghiulară având o singură poartă 

A înspre Sud. 
Imprejurul castelului se aflau, în s lo -

cuinţa Paşei Seraschier, în h magasiile cu 
provlsll, în i casărmile artilerişti1or, în k 

O vedere generală a Hoti
nului o avem în fig. 3 2) în care, 
ese în relief vechea cetate. 
Aceasta represintă retragerea 
trupelor turceşti la 29 Septem Fig. 9. Cetatea Brăilei. Atacul cetăţii în 1828. 

brie 1 788, când Hotinul capitulă Austrie
cilor conduşi de prinţul Coburg, aici în
semnat cu No. 1 .  

O altă cetate era apoi Benderul (fig. 4), 
1 Klaster, 1 .8967 ffi. 
2 I. Markin fecit, Wien. 

casărmile ienicerilor, în o moscheie şi 
în f locuinţele particularilor, care aveau 
voie să locuiască în cetate. 

Toate acestea erau înconjurate cu un 

1 N. Iorga, htvritl ROII/âuilor, Bucureşti 1920, p. 1 79. 
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zid puternic a :  a al cărui profil se poate 
observa în liniile C, D, E, F, I, K, G, 
H şi A, B ;  înaintea zidului mai avea a-

.1 ;'·h/.t� fI./ �, ,� . , � 'Il. I J 
- 1 - --� 

(fig. 8), în care avem planul acestei cetăţi 
făcut în 1 790. 

Castelul aici nu-l mai avem în mijlocul 
cetăţii, ca la celelalte cetăţi, 
ci în partea de N.E. în punc
tele E, F, G. 

În castel şi aici se aflau : 
magasiile cu muniţiuni, casăr
mile ienicerilor şi artileriştilor 
şi o mos cheie. 

În spre Dunăre castelul avea 
şi un basin pentru vasele de 
comerţ şi de războiu. Acestea 
se aflau aşezate pe un teren 
mai ridicat de cât restul cetăţii 
(vezi fig. 7) .  

În partea mai nouă mărginită 
prin punctele A, B, C, D, 
se aflau : locuinţa comandan-

Fig. 10. Cetate'l Brăilei. Planul şi împejurimile. tului, magasiile CU provisii, 10-
poi un şanţ prevăzut cu numeroase re- cuinţele orăşenilor, aici oraşul făcea parte 
dute b-b de formă triunghiulară . integrantă din cetate. Zidul înconjurător 

Cetatea mai avea trei porţi : m, poarta avea opt bastioa ne de diferite forme şi mă
lui Soliman, n ,  poarta apei şi 
1, poarta prin care se merge 
la Varniţa. 

Casele oraşului propnu ZIS 
erau în afară de cetate în g şi 
erau şi ele apărate de un şanţ 
primitiv r r. 

Figura 4 represintă părăsi
rea cetăţii de către Turci la 
13  Decembrie 1 789, când fu 
ocupată de Ruşi. 

La rând urmau apoi Ceta
tea Albă şi Chilia (fig. 6), cheile 
comerţului moldovean cu Ră
săritul pentru recăpătarea că
rora eroul de la Războieni a 
fost nevoit să presteze jurământ de credinţă 
regelui Casimir al Poloniei. 

. 

Împrejurul acestor două cetăti s'au dat 
nenumărate lupte între Ruşi şi

' 
Turci. 

După acestea venia cheia Dobrogei, 
Ismailul (fig. 7), care se presenta ca în 

Fig. 1 1 .  Cetatea Hârşova. Perspectivă. 

rimL Turnurile erau aşezate dealungul zi
durilor nu numai în bastioane. 

Cetatea avea trei porţi care aveau nu
mele oraşului către care pornia : a Chiliei, 
a Benderului şi a Hotinului şi a Brateşului 
prin care se mergea spre Galaţi şi Brăila. 

5 
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Ismailului urma apoi vestita cetate a şi o singură poartă, cu"'punte ce se ridica 

Fig. 12. Cetatea Silistrei. Perspectivă. 

Brăilei lfig. 9) ) ,  schela principală a Ţării 
Româneşti la Dunăre. 

Cetatea Brăilei, care era 'prevăzută şi 
cu o raia se presenta ca în 
(fig. � 10). 

Pivotul cetăţii - castelul -
este înconjurat cu un zid de 
formă patrată, având o sm
gură poartă. 

Zidul avea la colţuri bas
tioane rotunde prevăzute cu 
câte trei tunuri mari fiecare. 
În castel se aflau în 1 ,  maga
sia cu pulbere, în 2, 4, ma
gasiile cu provisii, în 3, casăr
mile ienicerilor şi în 5 moscheia. 
Tot aici se mai aflau şi trei 
fântâni. 

în 10 şi patru bastioane triunghiulare fără 
tunuri. 

În spaţiul închis de această întăritură 

După această întăritură, la Fig. 13. Cetatea Silistra. Luarea Silistrei de către Ruşi, la 30 Iunie 1829. 

O distanţă nu tocmai mare, 
se afla o a doua făcută din şanţ cu para
pet zidit, având deasemenea forma patrată 

1 Kissler, deliniavit. Windcr fecit Niirenbeg. 

se afla locuinţa comandantului ienicerilor 
şi a celorlalţi ofiţeri, în 6 .  

Acestor două întărituri - asemănătoare 
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castrelor romane - le urma o a treia fă
cută din şanţ şi parapet sprijinit pe gard 
de nuiele, în formă pentagonală având 
două porţi : 7, poarta principală, 8, poarta 

Fig. 14. Cetatea Rusciucului. Perspectivă. 

apel, pe care se mai mergea şi la Ghecet 
No. 16.  

Întăritura aceasta, deşi pare mai rudi
mentară, era foarte bine apărată având cinci 
bastioane, trei dreptunghiulare 
şi două rotunde, unul prevăzut 
şi cu şanţ pentru mine ; fiecare 
bastion având câte zece tunuri. 
Apărarea aceasta mai avea o 
redută mare cu şapte tunuri 
şi una mică cu două tunuri 
lângă poarta principală. 

În spatele acestei întărituri 
nu se afla nici o locuinţă, 
acesta servind pentru exerciţii. . 

Locul pe care au fost aceste 
trei întărituri este în partea 
cea mai ridicată a oraşului şi se 
numeşte până astăzi Cetăţuia. 

Acestor trei întăriturile urma 
apoi o a patra, ce pornia 
chiar din malul Dunării şi se ispravla 
la fel, aceasta era făcută din şanţ cu pa
rapet d� nuiele şi era străbătută de două 
porţi : 9, a Pandurului şi 8, a apei. 

Ruşii ocupând, Brăila în 1 772, au pre-

lungit această întăritură până jos în port, 
făcându-i în partea despre Galaţi şi o re
dută lângă poarta pe care eşia drumul 
Galaţilor, ce trecea prin vadul Gher

ghişan. 
Împrejurul acestor patru în

tărituri, ce formau cetatea Brăi
lei, se întindeau casele locuito
rilor printre care se afla în 
pundul 14, casa comandantului, 
în 15 ,  a Nazirului, iar în 1 8, 
magasii cu provisii. 

Casele locuitorilor erau aşe
zate în mod neregulat şi erau 
sărăcăcioase. 

În timpul răsboiului din 1 788 
s'a ridicat o altă întăritură 
- a cincea - tot din şanţ şi 
val de pământ, având menirea 
să apere şi pe locuitori. 

Ultima întăritură avea o formă aproape 
semicirculară şi era prevăzută cu şapte 
bastioane rotunde , fiecare cu câte cinci 
tunuri. Între bastioane se mai aflau pa-

Fig. 15. Cetatea Giurgiului. Perspectivă. 

trusprezece redute CU câte trei tunuri. 
Prin ultima apărare se intra. pe trei porţi 

în 1 1 , poarta Pandurului, în 12,  poarta 
mare sau a dracului, şi în 13, poarta mică 
sau Măxineni. 
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Pentru o mai bună orientare se poate 
urmări profilul A .  B. 

ce servia ca legătură între Silistra şi 
Brăila şi în acelaşi timp ca schelă pentru 

Fig. 16.  Cetatea Giurg:ului. Planul. 

Astfel se presenta vestita cetate a Brăi
lei pe care fig. 9 ne-o represintă atăcată 
de Ruşi în 15 Iunie 1828. 

bogăţiile Dobrogei şi ale bălţilor Dunării. 
Tot pe malul d�ept al Dunărei mai sus 

venia renumita cetate a Silistrei (fig. 1 2) ,  

Fig. 1 7. Cetatea Nicopolei. Perspectivă. 

Mai în susul Dunării, pe malul dobro
gean, se afla apoi cetatea Hârşova (fig. 1 1) ,  

renumită încă din timpul Imperiului Bi
zantin. 
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Raiaua Silistrei se întindea şi peste Du
năre, pe pământul Ţării-Româneşti. 

Fig. 13 represintă luarea Silistrei de 
către Ruşi în 30 Iunie 1829. Cu această 
ocaslUne s'au capturat douăsute douăzeci 

,.....-. ...... �. --- ---'" 
> 

-- �. -

�-- �--
___ o r 

Fig. 18 .  Cetatea Nicopolei. Planul. 

tunuri, doi Paşi, trei tuiuri, optsprezece mii 
de" prisonieri şi o sută de " drapele. 

Mai departe iarăşi pe malul drept al 
Dunării venia cetatea Rusciucul (fig. 1 4) 
martoră a ridicării Statului muntean. A
ceasta avea cap de pod, pe malul stâng 
al Dunărei, cetatea Giurgiu 
(fig. 15) contemporană cu el. 

Cetatea Giurgiu se presenta 
ca în fig. 16. Castelul se afla 
pe o insulă, din braţul Dunării, 
şi era legat cu câte un pod 
atât cu insula vecină cât şi cu 
ţărmul românesc, pe care se 
afla oraşul Giurgiu . 

În castel erau două deposite 
cu muniţiuni , o casarmă a ie
nicerilor şi o moscheie. 

Împrejurul acestora era un 
zid puternic ce se prelungia 
în partea de Sud-vest pănă la 
marginea insulei, iar în cea de Nord-est 
pănă la jumătate, formânt două curti mari 
deoparte şi de alta a castelului B . . 

Pe maJul românesc se afla o a doua 
întăritură A, de formă neregulată, făcută 
din zid şi prevăzută cu cinci bastioane 

triunghiulare, fiecare cu câte zece tunuri . 
În interiorul acestei întărituri se afla lo

cuinţa comandantului , magasii cu provisii 
şi două moscheie. 

Casele locuitorilor erau înafară de ce
tate, întinzându-se de la malul 
Dunării pănă la fortul Soliman. 

- -

O vedere minunată a aşe-
zării acestei cetăţi o avem în 
schiţa mică din stânga (fig. 16) , 
unde avem aşezarea Giurgiului 
faţă de Rusciuc şi de cele trei 
insule după Dunăre. 

În susul Dunării-în faţa ora
şului Turnu-Măgurele, urma ce
tatea Nicopoli (fig. 17 1 mar
toră a primei lupte a creşti� 
nilor uniţi împotriva Semi-Iunii. 
Nicopolul avea cap de pod 

în cetatea Nicopolul mic şi se presenta 
cum se vede în (fig. 18 2. Castelul avea 
forma patrunghiulară , iar cetatea ocupa 
numai partea cea mai înaltă de pe ma
lul Dunării, avea zid foarte puternic în
tărit cu numeroase bastioane. În cetate se 

Fig. 19.  Cetatea Lomului. Perspe�tivă. 

intra prin două porţi. Una venia dinspre 
Nord prin care intrau cei ce veniau dinspre 
Constantinopol, alta dinspre malul Dună
rii şi se mai numia şi poarta apei , 

1 Spaar fecit în 1743. 
2 Spaar fecit în 1745. 
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Locuinţele orăşenilor erau aşezate deo-

Fig. 20. Cetatea Lomului. Planul. 

Fig. 21 .  Cetatea Vidinului. Perspectivă. 

Fig. 22. Cetatea Vidinului. Planul. 

parte şi de alta a cetăţii. Jos, la cheiul 
Dunării era o altă întăritură. 

Ca legătură între Nicopol şi Vidin era 
apoi Lomul (fig. 19) 1 ,  care 
mai avea menirea să supra
vegheze atât valea Jiului cât 
şi drumul ce lega Bucureştii 
cu Craiova . 

Planul cetăţii Lom se pre
senta ca în fig. 20 2• Aici 
castelul este iarăşi la mar
ginea cetăţii, lângă malul Du
nărei, avâ�d forma pătrată, 
cu opt bastioane, patru ro
tunde şi patru dreptunghiu
Iare. În castel erau : locuinţa 
comandantului, casărmile ie
nicerilor şi magasii cu pul
bere şi provisiuni ; de aici 
mos cheia lipseşte. Din faţa 
cetăţii peste Dunăre, pleacă 
drumul Craiovei din care se 
desparte cel al Orşovei. 

Cetatea are două porţi : 
una a Nicopolului şi alta a 
Vidinului. 

La cotitura ce o face Du
nărea spre a-şi lua drumul 
spre mare era cetatea Vidin 
(fig. 2 1) , renumită din tim
puri vechi, atât ca cetate 
cât şi ca reşedinţă epis
copală. 

În vechime noi o numiam 
Dii şi pe aici trecea drumul 
comercial ce mergea spre 
Egeea şi Adriatica. 

Cetatea se presenta ca în 
fjg. 22. Aici castelul, ce for
mează pivotul cetăţilor tur
ceşti, lipseşte, în schimb 
întăriturile cetăţii erau peste 
măsură de fortificate, bas
tioanele şi redutele se su
prapun, iar gurile de tun 
mergeau dintr' o parte în alta 

1 Spaar fecit în 1745. 
2 Spaar fecit 1 745. 
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a cetăţii aşezate în baterii 
Vidinul era, după Brăila 

şi Silistra, cea mai puternică 
cetate îndreptată atât îm
potriva Olteniei cât şi a Ba
natului. 

Pe cursul Dunării, mal 
sus de Porţile de fier, ve
nia apoi cetatea Orşova (fig. 
23) cu menirea de a face 
legătura cu cetatea Belgrad 
şi Temişoara şi în acelaş 
timp să pazlască drumul 
Transilvaniei. 

Situaţia acestei cetăţi era 

isolate. 

ca aceia din planul de la fig. 24. O insulă 

Ast-fel se presentau inelele lanţului stă-

Fig. 23.§Cetatea Orşovei. Perspectivă. 

pânirii turceşti , ce a încătuşat Principatele. 

Fig. 24. Cetatea Orşovei. Perspectivă. 

în care clocotia un vulcan de distrugere 
omenească. Nu era întărită numai insula ci 
şi ţărmurile Dunărei deoparte şi de alta. 

române, de la un capăt la altul , timp 
mai bine de patru secole. 
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VASELE MOLDOVENESTI AFLĂ TOARE IN SALA ARMELOR , 
DIN MOSCOVA -

(ÎNCERCAREA UNEI EXPLICA ŢII ARHEOLOGICE) 

de THEODOR USPENSCHI. 
Traducere din "Semin3.rium Conda'wvianum-, --oOc--

In Sala Armelor, printre numeroasele vase, se 
află câteva obiecte care, după forma şi desemnul 
ornamentaţiilor lor, se deosebesc fundamental de 
restul colecţiei vaselor ruseşti şi celor de pro
ducţie străină. Obiectele ce m'au interesat da
tează din secolul al XVI-lea şi patru din ele poartă 
o inscripţie cu numele Ţ aruilli Ioan Vasil ievici j 
ele sunt aşezate într'o vitrină şi aparţin donaţii
lor mai vechi : de aceia sunt pomenite în inven
tariul Sălii Armelor, tipărit în anul 1 884. Vasele 
acestea sunt : "bratina" supt no. 683 . "Ciara" 
no. 1805. Doi "covşi" 1) no. 733 şi no. 734. 
"păhar sau cupă" no. 1805. Mai adaog la aces
tea o "podoabă" de argint a unei iconiţi mici, 
cu "Tăierea capului SI. Ioan Botezătorul",  apar
ţinând unei arte dintr'o epocă mai târzie (ln
ventariul, no. 4000): pe podoabă e săpată o inscrip
ţie slavonă din secolul al XVI-lea, despre care 
voiu pomeni câteva cuvinte mai departe şi o 
"solniţă de piper" de argint cu o inscripţie ce o 
arată ca proprietatea ţareviciului, Teodor 1 vanovici. 

Provenienţa ei nu este cunoscută. Această sol
niţă este acoperită pe de-asupra cu o ornamentaţie 
de frunze ciselate fin, care aduce foarte mult cu 
aceia a "bratinei" , lucru ce mă face să presupun 
că ele sunt producţiile aceluiaşi atelier. Pe par
tea din afară a fundului se află săpat titlul (sem
nul de control) însemnat în scrierea veche prin : 
Griv. 2 1  (2 1 )  zol. şi în cea nouă prin - iI. 1 7261 . 
Până la explicarea şi stabilirea stilului de orna
mentaţie a acestei "solniţe" îmi permit s 'o PDumer 
printre obiectele mai sus citate. Alătur fotografii 
depe 1 "bratină" (desemnul no. 1 ,  tab. II) 2) "c iaTa" : 
(des. no. 2, tab. II) "covşa" cu stema MoldoveI 

(des .  no. 3, tab. 1 )  "solniţa de piper" a ţareviciu_ 

lui Teodor Ivanovici (des. no. 3 ,  tab. 1) şi "covşul" 

cu inscripţii în formă de benzi (des. no 4, tab. 1) 

Un singur păhar sau c upă, din această colecţie 

nu se deosebeşte prin forma sa de păharele ce au 

un fel de scobitură ieşită pe marginea gurii lor j 

1 )  Brabna, ciara, covş sunt cuvinte vechi însemnând di
ferite vase de băut. 

restul obiectelor, însă, au formele cele mai ori
ginale, care nu  se asamănă întru nimic cu ace
lea al obiectelor destinate aceleiaşi întrebuinţări 
din tot cuprinsul Sălii Armelor. 

Această constatare generală asupra formei tu
turor vaselor le grupeaz

·
ă aparte, arătând în ace

laşi timp o cultură cu totul specifică a ţinuturilor 
de unde provine o astfel de formă, ce nu se po
triveşte cu niciuna din cunoscutele produse apu
sene, şi nici cu cele ruseşti. 

Ornamentaţia neobişnuită a celor cinci vase le 
evidenţiază şi mai mult. 

Încep cu "bratina" . Forma ei se îndepărtează 
vădit, atât de "bratinile" ruseşti, cât şi de a ace
lora lucrate în Germania şi Elveţia (cunoscute 
depă marcă), pregătite fără îndoială numai pen
tru exportul în Rusia, de oare ce în Apus, după 
cât se ştie, nu se întrebuinţall. Bratina nu este 
aurită, ea n'are nici suport, ca toate bratinile ru
seşti, care reliefează vasul de-asupra suprafeţei 
p1ane pe care este aşezat. Bratina aceasta pare a 
se confunda cu planul , cu atât mai mult că par
tea de jos, fiind puţin bombată, nu re dă întoc
m'li masivul vasului. Corpul vasului are două rân
duri de umflături ciselate j umflăturile rândului 
de sus sunt în formă de inimă, cele de jos în 
formă de linguri. Jos de tot sunt siselate câteva 
cercuri de la care pornesc crenguţele de flori sti
l isate şi care sunt aşezate între linguri. 

Partea mijlocie a vasului, între ambele umflă
turi, este împodobită în zigzag cu un fel de dan
telă de flori şi frunze. Cu toată îngrijirea ce o 
depusese argintarul ,  ornamentul e greoiu, şi în
treagă înfăţişarea "bratinei" lasă mult de dorit, 
ca eleganţă de formă şi de ornamentaţie, alături 
de splendidele ornamentele ale , .bratinelor" ru
seşti lucrate în stil vegetal, ca acelea ce aparţi
neau celor doi sfetnici ai Divanului. Danilov şi 
T retiacov şi, pe care le găsim în tabela 1 88 din in
ventariul Sălii Armelor. Pe partea superioară a 
vasului reiese în relief o inscrip ţie ciselată în 
patru părţi : "Cu mila lui Dumnezeu, Ţar şi 
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marele cneaz Ivan Vasi'ievici, Domnul a toată 
Rusia" . Unele litere din această inscripţie sunt 

legate câte două sau trei la un loc. Intervalele 
dintre inscripţii sunt umplute cu ornamentaţii din 
crenguţe de plante. Fondul acestui ornament şi 
inscripţiei este lucrat în pătrăţele prin săpă
turi fine şi paralele. Cele patru vase, cu numele 
lui I0an cel Groaznic, au titlurile �ăpate pe fund, 
pe când "bratina" afară de acestea mai e însem
nată prin două ştampile ; una din ele represintă 
un vultur cu două capete, având săpate sub el 
literile "CITE" iar alta, cu data anului 1 737, a
vând literile rw, după aceia cu scrierea veche 
este semnată greutatea "bratinei" 

legături din câte cinci litere iată conţinutul ei : "Cu 
mila lui dumnezeu, Tar şi mare cneaz Ioan Va
silievici domnul a toată Rusia al Vladimirului, 
al Moscovei şi Novgorodului, Tarul din Cazan şi  
Astrahan, domnul Pscovului şi multor altora". 
Ambele capete ale inscripţiei sunt separate printr'o 
rosetă şi nişte cârcei. Pe fund este săpat cu scrie
rea veche CJIO BOJI şi greutatea în "grivne" şi 
cu cea nouă greutatea în "funturi" . Niciodată 
nu mi s'a întâmplat să văd o altă "ciară" asă
mănătoare acesteia prin desemn şi formă. La va
sele descrise mai sus se mai adaugă, datorită 
formei lor originale, încă doi "covşi" , cari poartă 

în "grivne" şi cuvintele "CJIO şi 
BOJI", iar cu scrierea nouă No. 
1 0 1 5  OTII.BOI<aH (din cancelaria 
curţii). Pentru ca să c1arific lucru
rile mai mult, alătur desemnul cu 
toate inscripţiile de pe fundurile 
celor patru vase. 

-- � A ( A O  ffH g ye-
QD �-

Nu mai puţin decât "bratina" 
se evidenţiază prin formă şi or
namentul său " ciara" care aduce 
foarte mult cu "covşul" .  Numai 
părţile ciselate al acestui vas sunt 
aurite, restul rămânând simplu. 
Ea are o formă ovală. Pe partea 
cea mai largă se află mânerul 
incrustat, lucrat in stil vegetal : 
dela tulpina principală se rami
fică o mulţime de crenguţe car(:: 
!Oe împletesc între ele, având fr�n
zuliţe înguste, cârcei mici şi nu
mai după flori. Partea superioară 
e terminată prin capul unui ani
mal (n'ar fi al unui zimbru ?). 

( .1 0  gOIt 
!:fO r o � �  64Go:· /� a. ;,-{ . 

� A 

r .  rr � . � H  
� ). A r� J1 fi I  5 O (11 0 g O  

Pela marginele mânerulu i  trece un şnur de fire 
răsucite sfârşindu-se prin capetele a doi balauri. 
În partea de desupt, pe Ia mijlocul mânerului, este 
alipită o mică bentiţă, capătul îndoit al căreia 
dă impresia părţii principale din corpul balau
rului, care şi-a strâns aripile. Două benzi cise
late, cu modele reuşite dintr'o combinaţie de no
duri împletite cu frunze, trec pe partea exteri
oară a "ciarei". Capetele benzilor se razimă pe 
două mari şi rotunde ştampile, ce represintă câte 
un bou, puternic reliefat pe un fond "camfaren". 

Înăuntrul "darei" este bătută o ştampilă for
mată din patru semiovale, cu o rosetă în mijlo
cul lor, şi încadrată cu patru peşti. 

De jur-împrejurul marginilor se întinde o in
scripţie din litere legate câte două sau trei la 
la un loc, în unele locuri ajungând chiar până la 

inscripţia cu numele lui Ioan-cel-Groaznic. 
Unul ,  de formă cam semisfe ric-ovaIă, are un 

mic mâner alipit, în formă de frunză, pe care c 
săpată, în mijlocul unui desemn de frunze, o pa
săre ; după toate probabilităţile e un papagal, ale 
cărui pene, precum şi desemnul mai păstrează 
urmele smalţului de albastru întunecat. Pe o ri
dicătură a părţii exterioare a fundului, pe o mică 
marcă, ce presintă stema Moldovei, pe un scut 
un ca:-> de zimbru, având în ambele părţi câte o 
rosetă, iar între coarne o stea cu cinci raze. 
Stema mai păstrează urme de smalţ cărămiziu. 

Partea interioară de jur-împrejurul margeni
lor are următoarea inscripţie săpată pe un fond 
dungat : "Cu mila lui Dumnezeu Tar şi mare cneaz 
Ioan Vasilievici, domn a toată Rusia, al Vladi
mirului, al Moscovei, al Novgorodului ţar al Ca-

6 
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zanului şi altora". Mai jos de inscripţie, în direc
ţia mânerului, pe de o parte, iar pe de alta, în partea 
cu totul opusă, ce vine în dreptul unei margeni 
ceva mai pronunţate, sunt săpate două desemne 
identice. Ambele presintă câte două păsări ase
mănătoare cu papagalul, stând spate la spate, cu 
capetele întoarse în aşa fel încât se ating cu cio
curile, supt care este aşezată o frunză stilisată. 

Între aceste motive sunt aranjate alte două în 
formă de bandă, compuse numai din frunze. Toate 
ciselările acestui "covş" sunt aurite. Fundul ei 
poartă semnătura greutăţii în "grivne" cu scrie
rea veche CJlO BOJl, şi de asupra în parentese un 
semn nelămurit cu scrierea nouă e semnat Jl 99. 

Alt "covş" are o formă semi-sferică, ale cării 
margini însă nu presintă un perfect cerc, de 
oare ce partea opusă a mânerului se ridică în 
formă de unghiu. Mânerul e format dintr'o fă
şie masivă, puţin lărgită la un capăt, şi acoperită 
cu smalţ de coloare albastră închisă, având în 
lung o adâncitură puţin pronunţată. În fund pe 
o mică umflătură sunt ciselate două coroane, iar 
supt ele un vultur cu două capete j de jur-împre
jurul ei este o inscripţie : "Cu mila lui Dumnezeu 
Ţar şi mare cneaz Ivan Vasilievici, domnul a 
toată Rusia". 

Mijlocul mărcii este acoperit cu smaltuI verde, 
iar fundul inscripţiei cu albastru închis. Unele 
dintre cQvintele înscripţiei sunt formate din le
gături a două litere. Cele două benzi de înscripţii 
de pe; ambele suprafeţe ale cofei care vin în jurul 
margenii, cât şi cele depă mâner, împreună cu 
alte patru benzi după suprafaţă, presintă , pe un 
fond săpat în linii oblice, amănunţita descriere 
a demnităţilor lui Ioan-cel-Groaznic. Ca să pot găsi 
în adevărată ordine de pe aceste fragmente arun
cate pe suprafaţa "covşului" enumerarea tuturor 
stăpânirilor ţariste, a trebuit să mă conduc după 
textul destul de amănunţit al tuturor demnităţilor 
lui Ioan al IV-lea, scrise pe bula de aur alipită 
de pactul cu Danemarca, din 7 August 1 562 : "Cu 
mila lui Dumnezeu, Ţar şi mare cneaz Ioan Va
silievici Domn a toată Rusia, al Vladimirului, al 
Moscovei, al Novgorodului, Ţar al Cazanului, al As
trahanului, domnul Pscovului şi mare Cneaz al 
Smolenscului, Tverscului, Iugorscului, Permului 
şi Viatcăii, al Bulgarilor, domn şi mare Cneaz al 
Novgorodului - de - jos, ţinuturilor Cemigovului, 
Riazanului, Kostovului, Iaroslavului, Belozo
vului, Udorului, Obdorului, Candinului şi  al în
tregilor ţinuturi siberiene, poruncitorul ţărilor nor
dice şi domnul multor altora" .  

Toate inscripţiile sunt aurite. Pe  fund e ciselat 
în scrierea veche greutatea în "grivne", iar cu 

cea nouă : J( 103 şi greutatea în "funturi". Cele 
patru vase descrise, prin caracterele şi tehnica 
lor comună, dau de bănuit că toate, dacă nu sunt 
produsele aceluiaşi maestru, sunt cel puţin ai a
celuiaşi atelier această bănuială e întărită şi mai 
mult prin semnele de control săpate pe fundurile 
acestor vase. Afară de greutate, primele trei vase : 
au aceleaşi semne prescurtate a două cuvinte 
CJlO şi BOJl, tăiate în scriere veche j tot din ace
iaşi epocă putem socoti şi semnele greutăţii, res
tul semnelor, împreună cu cifrele arăbeşti, aparţi
nând secolului al XVIIl-Iea şi, judecând după data 
de 1 737 dela ştampilă a bratinei, putem să cre
dem că sunt de pe timpul Împărătesei Ana. 

Însă cercetările originii acestor vase sunt în
greuiate foarte mult prin lipsa oricării notări, care 
să ni arăte maiestrul sau oraşul de unde provin. 
Oare nu poate să ni servească drept un indiciu 
bun acea stemă a Moldovei depe cofa no. 733, 
atât de neaşteptată pe un lucru care poartă in
scripţia Ţ arului rusesc ? 

Această stemă pe un singur obiect mă face 
să. presupun că atât "covşul" cât şi celelalte 
obiecte sunt produse moldoveneşti sau valahe. Prin 
secolele al XV-lea şi al XVI-lea tot ce se raporta 
la obiecte sau fiinţe din Moldova purta numele 
în Rusia de vaLahice : de exemplu în 1 480 
cneazul 1. 1. Zvenţa, trimis în solie la Mengli-Ghirai, 
a avut următorul ordin : "Cneazul cel mare mi-a 
poruncit să-ţi spun că Ştefan, Voievodul Valahiei 
trimesese cu afacerile, etc . . . .. , sau ,, (în anul 6990) 
Marele Cneaz peţia pe Elena, fiica lui Ştefan Voe
vodul Valahiei, pentru fiul său ... " ori , , (în anul 
699 1), înainte de Crăciun, a fost adusă şi dată 
după Marele Cneaz Ioan fiica lui Ştefan, domniţa 
din Valahia . . .  ", pe când însuşi Ştefan în toate 
actele oficiale se intitula aşa : "Spre veşnica po
menire. Cu miLa Lui Dumnezeu, noi. Ioan Ştefan 
Voevod şi DomnuL Ţării MoLdoveneşti, cu ştiinţa 
poruncit-am, etc.". 

Vom vedea mai târziu că solii Moldovei din 
secolul al XVI-lea se numiau Valahi. Acuma, după 
ce am stabilit destul de problematic provenienţa 
acestor vase, ar fi trebuit să trec la aprecierea 
părţilor lor artistice, arătând în acelaşi timp le
găturile lor cu alte mqnumente asămănătoare j 
dar, din caus a lipsei materialului analog din toate 
colecţiile moscovite şi a literaturii respective apu
sene, mi se presintă un lucru foarte greu de în
deplinit. A. 1. Iaţiminschi, care studiase mult mo
numentele vechi româneşti, mai ales în domeniul 
literar, într'una din lucrările sale numită "Vechea 
artă românească", se ocupă cu monumentele ma
teriale ale civilisaţiei moldoveneşti. 
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Astfel, povestind desp�e cel mai mare teS3.ur 
al antichităţilor româneşti, la Museul din Bucu
reşti, el spune "Prin unele vitrine se păstrează 
obiectele cultului religios : cruci, podoabe de 
Evanghelii în argint, potire, talere de împăr
tăşanie, etc.".  Despre lucrurile casnice de prima 
necesitate în gospodărie el nu pomeneşte nimic, 
nici în schiţele sale, unde se ocupă în rândul prin
cipal cu. arhitectură şi pictură. Se vede că pe 
vremea aceia Museul din Bucureşti nu poseda 
astfel de obiecte. Insă obiectele cultului religios 
semnalate de autor ca : îmbrăcăminţi de Evan
ghelii, panaghiere nu ne pot ajuta măcar întru 
câtva la aprecierea stilului în care sunt lucrate 
vasele din Sala Armelor. 

Dar oare trebuie să căutăm negreşit monumen
tele analoage numai în România ? Evident nu 
putem afirma aceasta. Moldova a avut multe le
gături cu Ungaria, Polonia şi cu alte ţări, de unde 
ar fi putut să vie vre-o influenţă asupra meşte
rilor moldoveni, sau chiar aceste obiecte ar fi 
putut fi aduse gata din ţările mai sus pomenite. 
Alt autor care se ocupase de aproape de aceiaşi 
chestie, N. 1. Petrov, în articolul "Monumentele 
artistice româneşti în Rusia şi posibilitatea influ
enţei lor asupra artei ruseşti", enumeră toate o
biectele de origine românească, cunoscute lui din 
secolele al XV-lea şi XVII-lea, fără să li dea vre-o 
apreciere artistică. Sunt descrise de dânsul : 1 )  
Crucea mănăstirii Fraţilor din Chiev (Chievo
Braţchi), sculptată în anul 1600 din lemn de chi
paros din porunca Doamnei Valahiei, Neaga ; 
2) panaghirul de artos al lui Ştefan Tomşa, Dom
nul Moldovei, lucrat în 1623, şi care se găsi a în 
colecţia lui Gr. Uvarov, acuma trecută la Mu
seul Istoric şi 3) Crucea Mitropolitului T eoctist, 
care datează după părerea lui Cociacoschi din 
secolul al XV -lea, în present proprietatea Museu
lui din Jitomir. Autorul însă insistă foarte mult 
şi amănunţit asupra . vestitului taler moldovenesc 
de aur, studiat pentru întâia oară de C3.ramzin. 
Afară de lucrurile descrise, ni mai pomeneşte 
despre aierul brodal din 1 545, acum proprietatea 
uneia din bisericile Chievului. Autorul e foarte si
gur că niciuna din colecţiile ruseşti nu mai po
sedă obiecte moldoveneşti ciselate în metal. Pe 
de altă parte se ridică întrebarea dacă aceste 
vase n'au putut fi lucrate în Rusia ? Gândul a
cestami-a fost suggerat de următoarele constatări : 
în primul rând forma literilor, care, cel puţin pen
tru mine, nu presintă niciun fel de îndoială : a 
fost bătută sau săpată, dacă nu de un argintar 
rus, atunci de un maiestru străin după indiciile 
vre-unui Rus. 

Acest lucuru se observă mai cu seama 10 urma 
comparaţiilor făcute între inscripţiile acelor obiecte 
care sunt cunoscute ca adevăratele produse mol
doveneşti ; de exemplu cum sunt cupa lui Lupea 
Huru şi "podoaba" dela icoana lui Alexandru şi 
Ruxandra Lipuşneanu. În al doilea rând textul 
înscripţiilor, adecă titlul Suveranului, la a cărui pre
cisie Ioan al IV-lea, fără îndoială, ţinea foarte 
mult, nu puteau fi scrise sau dictate decât de o 
persoană adânc cunoscătoare a tuturor titlurilor 
ţariste sau foarte apropiate de centrul de iniţiare 
solilor (un fel de instituţie rusă de unde solii 
primiau ordine). Îndeplinirea celei din urmă con
diţii ar fi fost aproape imposibilă pe pământul 
moldovenesc, atât de îndepărtat de Moscova, şi 
mai cu samă pe timpuri atât de negre pentru 
Domniile moldoVf�neşti, încât totul face să mă 
apropiiu de părerea că vasele ar fi fost executate 
la Moscova. 

Oare n'ar fi fost pe atunci la Moscova vre-un 
meşter moldovean sau unul din Valahia care ar 
fi făcut după ordinul Domnului moldovenesc, 
aceste vase în stilul ţării sale, pentru a le dărui 
lui Ioan al IV-lea cel Groaznic ? 

După toate cele spuse nu-mi rămâne decât 
să mă ocup de partea arheologică a obiectelor 
din Sala Armelor, fără să ating şi pe cea artistică. 
Voiu căuta să explic inscripţiile săpate pe fundul 
vaselor, despre care am vorbit mai sus, cât şi 
cele ce sunt ciselate pe corpul şi în jurul gurii 
vasului. Fundurile multor vase din Sala Armelor 
şi a fostului "Vestiar patriarhal " ,  unit cu aceasta, 
cât şi al celor de prin alte ţări, se acoperiau cu 
inscripţii săpate, care jucau rolul semnelor de 
control, încât în ori, şice cas, servindu-te de ele 
poţi să stabileşti originea acestui obiect. Aduc 
câteva exemple din inscripţii de acest fel : pe 
cupa 816, afară de greutate, este săpată şi pro
venienţa acestui obiect, dăruit de regele SU2diei. 
Pe cupele no. 85 1-854 inscripţiile ni arată că 
sunt daruri ale Cristinei a Suediei. Pe cupa no. 
857 că este adus de prinţul de coroană danes, 
Valderman. Dar, a'ături de aceste daruri dom
neşti, mai găsim şi darurile unor categorii de 
funcţionari ruşi, sau ale persoanelor particulare ; 
de exemplu avem darul unor ţârcovnici (poddia
cih) ; o cupă no. 884, o alta cu no. 896 păs
trează numele demnitarilor dela mănăstirea Troiţa
Serghevschi , sau pe o cupă din fostul Vestiar 
patriarhal vedem că Germanii : David Micalov 
cu camarazii s 'au ploconit Ţarului, iar cupa no. 
9 ne arată că Ioan Gavrenev, sfetnicul Divanului 
s 'a ploconit Ţarinei. 

Toate inscripţiile arătate se rapoartă la seco-
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luI al XVII-lea şi arată că persoanele Însărcinate 
cu averea Ţarului găsiau necesar să însemne pe 
obiecte greutatea şi provenienţa lor. În urma 
părerii presupuse ar trebui să întâlnim şi pe 
vesela lui Ioan ('el Groaznic, afară de greutatea 
însemnată pe toate cele patru obiecte, şi însemnă
rile asupra provenienţii lor, ceia ce nu întâlnim 
del oc. Însă, în acelaşi timp, pe trei din ele găsim 
în locul unde ar fi trebuit săpat numele regelui 
din ţara care trimisese acest dar, două cuvinte 
prescurtate : CJlO şi BOJl. 

Însă cum pot fi complectate aceste cuvinte 
prescurtate ? 

Steaua Moldovenească de pe "covşul" no. 733, 
dovedind o provenienţă «valahică», aceasta mă 
îndeamnă să cred că prescurtarea cuvântului al 
doilea ar fi un adiectiv : "valahă", mai cu samă 
că, după cele spuse mai înainte, pentru Ruşii 
din secolul al XV-lea şi XVI-lea Moldova era pă
mântuI valah, iar ei Valahii, aşa încât prescurtarea 
" voi" poate fi complectată cu multă uşurinţi şi 
adevăr prin "valahă".  Dar prescurtarea cuvântu
lui "slo" presintă multe greutăţi în îndeplinirea sa. 

Această întrebare voiu căuta s'o dezleg prin 
următorul fapt : 

Caramzin, într'un pasagiu despre relaţiile Po
lone, în care descrie darurile primite de Boris 
Godunov în urma strălucitei sale izbânzi asupra 
hanului tătăresc din Crimeia, care fusese silit să 
pă.răsască ţinuturile ruseşti, dă această citaţie : 
"Boris a fost dăruit din partea gospodarului cu 
o şubă scumpă cu bumbi de aur în valoare de 
o mie de ruble, acea "slovet" rusească pe care 
Domnul i o dăduse depe umerii săi, cu un lanţ 
de aur foarte scump de la gâtuI său şi cu o 
"sudno" (un vas) de aur "slovet" , Mamai (po
reclit aşa, fiindcă probabil era pe dânsul repre
sintată bătălia de la câmpul lui Mamai, unde a
cesta a fost bătut de marele cneaz Dimitrie de 
la Don.) 

Se vede că expresia "slovet" întrebuinţată pe 
lângă obiecte de îmbrăcăminte şi veselă era o
bişnuită în secolul al XVI-lea şi ar fi  însemnat, 
în vorbirea actuală, ceva în felul : "cunoscut sub 
numele de . . . .  " sau altceva în acest fel . 

Sreznevschi, în Materialul pentru dicţionariul 
limbii arhaice ruse, supt numele "sluti", "slovu" 
înţelege "a fi numărat" sau "socotit" si de asemenea 
"a te numi": pentru această ultimă constatare el dă 
câteva exemple. Aduc unul dintre ele "marea 
pontică. . . . "sloveti" rusă, şi altele. În acest 
chip expresia "slovet valahică" apare ca o singură 
şi posibilă reconstituire a prescurtărilor "sIa" şi 
"voL". 

După ce am stabilit ţara sau mai bine zis pe 
meşterul străin ce lucrase cele patru vase des
crise cu numele lui Ioan Vasilievici, se naşte 
întrebarea :  prin ce împrejurări au ajuns vasele a
cestea la Ţarul rusesc ? Sunt aduse ele de soli, 
sau au ajuns prin alt mijloc ? La aceasta, numai 
izvoarele scrise pot da vre-un răspuns sigur. E 
prea posibil ca despre legături moldo-ruse în se
colul al XVI-lea să existe unele menţionări în 
această privinţă prin redactările româneşti, din 
care am putut să cunosc numai articolul profe
sorului 1. Bogdan, "Letopiseţul lui Azarie", tipă
rit în "Analele Academiei Române" (seria V, 
tomul XXXI, 1909), unde autorul plasase "Po
vestiri SCUl te despre darurile Domnilor Moldo
veni"), alcătuite după ale Bibliotecii naţio
nale i însă în aceste scrieri ale lui Azarie n'am 
găsit niciun indiciu necesar. Astfel nu-mi ră
mâne altceva decât să mă conduc după hisvoa
vele ruseşti. Legăturile moldo-ruse au început 
pe timpul marelui cneaz Ioan al III-lea, bunicul lui 
Ioan cel Groaznic, încă din anul 1482, prin peţirea 
Elenei, fiicei Voevodului Moldovei Ştefan, de către 
Ioan cel Tânăr, legături care s 'au păstrat în tot 
timpul domniei lui Ioan al III-lea. 

Spre marea mea părere de rău epoca lui Ioan 
cel Groaznic, carE! mă interesează atât de mult, 
e foarte săracă în izvoarele scrise. 

Prima însemnare de cronică în care ni se po
vestesc relaţiile moldo-ruse de pe timpul lui 
Ioan al IV-lea datează 8 Noembre, anul 705 1 ,  
1 542. În ziua aceia "venisei î n  Moscova la 
marele cneaz, solii valahi din partea Voevodului 
Ioan Petru Ştefanovici : pârcălabul Crâsteadovici, 
logofătul Petru Corcovici şi notarul Ioan Stepan. 
I-au adus plecăciuni din partea Voevodului, ca 
marele gospodar să-I miluiască, dându-i posibili
tatea să se răscumpere dela Sultanul turcesc ce-l 
alungase depe pământurile moldoveneşti. I-au 
adus veste că însuş Vodă a vrut să vie perso
nal la marele gospodar, însă, ţara sa fiind ocupată 
de Sultanul turcesc şi cel din Crimeia, n'a putut 
să străbată până la Moscova şi, fiind certat cu 
Regele, a fost nevoit să plece prin ţinuturile Un
gariei, ca să se închine Sultanului, ca acesta 
să-i redea ţara moldovenească. Sultanul, dându-i 
două părţi din ţară, ceru partea a treia, afară 
de birul ce se plătia din an în an, o răs
cumpărare de 300.000 de . . . Solii se rugau 
ca marele gospodar să binevoiască a da ajutor 
cu care Domnul lor ar putea să se răscumpere, 
cât şi sprijinul pe viitor". 

În acest hrisov găsim pomenite 
personagii : Voevodul Ioan, Petru 

următoarele 
Ştefanovici 
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Domn al Moldaviei, din familia lui Dragoş, care e 10 
Petru Rareş, fiu natural al lui Ştefan ; pârcălabul 
Crestovladovici, Sârb : Christo - Vladovici (co
mandant al cetăţii), Petre Corcovici, logofăt este 
gradul unuia din marii funcţionari moldoveneşti, 
Originea acestui cuvânt e probabil bizantină. În 
Moldova erau trei logofeţi : cel mai mare, al 
doilea şi al treilea ; Marele Logofăt e analog cu 
supremul cancelar. Sultan era pe atunci Soliman 
al II-lea cel Măreţ. Starea critică a Moldovei, redată 
pe scurt şi clar de acest hrisov, nevoise pe Petru 
Rareş să ajungă la Ţaru! rusesc, care, după ·cum 
se spune mai departe, luase toate măsuriie ,  prin 
Sigismund al II-lea August, pentru libera trecere a 
solilor. Astfel, în ziua de 1 1  Februare 1 543, ei 
plecaseră împreună cu Simion Dan Batiuşcov, du
când Domnului moldovenesc "binevoinţa sa" . 
Nu poate să încapă nici-o îndoială că solii din 
1 542 nu s'au presintat cu mânile goale, şi e prea 
posibil că printre darurile aduse să se fi aflat şi 
vasele descrise, dar ele nu pot fi socotite cu nici
un preţ din timpurile acelea, de-oare-ce pe atunci 
Ioan Vasilievici încă nu se intitula cu toate ti
tlurile ţariste pe care le primeşte abia în 1 547 : 
"Tn anul 7055, 1 6  Ianuarie ,  Duminecă, a fost în
coronat ca domnitor · a toată Rusia (urmează 
titlul) Ioan Vasilievici de către preasfinţitul Ma
carie". Obiectele care s'ar fi păstrat în urma a
cestei solii din 1 542, şi care n'ar fi avut nici un 
fel de inscripţii, nu se află în întreaga sală a 
armelor, afară doar de un cocoşel de argint, no. 
1 936, care aparţinuse lui Ioan al III-lea. Această 
cupă splendidă, în formă de cocoş, nu fusese 
studiată pănă acuma. Nu se ştie de unde pro
vine ea!; în orice cas nu pot s'o socot printre 
produsele ruseşti. Forma păsării, bine redată, 
cât şi îngrijirea cu care sunt lucrate penele, 
pledează pentru mâna unui meşter apusean
realist. Poate că în viitor problema acestui "co ' 
coş", care n'are păreche asemănătoare în toată 
Sala Armelor, va fi deslegată de un cercetător 
al colecţiilor ruseşti. Cocoşul e trecut în condica 
anului 1 663, printre tot felul de obiecte a căror 
origine nu se cunoaşte. Pe formatul acestei cupe 
sunt săpate la un loc greutatea şi numele, iar 
ceva mai la o parte supt o aripă e tăiată li
tera "B", pe când pe gâtuI lui se află o ştampilă 
puţin ovală cu litera "K" în mijloc ; o astfel de 
ştampilă tot cu litera "K", însă de o formă ro
tundă, a oraşului Kiingen din Bavaria, a fost 
descrisă şi studiată de Rosenberg. Poate că li
tera depe "cocoş" arată acelaşi oraş, însă Ro
senberg găseşte că cea mai veche ştampilă "K" 
de pe vasele oraşului Kiingen datează din 1 595. 

Înăuntrul capului ce se poate ridica, se vede 
o mică ridică tură acoperită cu smalţ verde a
vând o inscripţie aurită : "Marele cneaz Ioan Va
silievici". Unele din aceste litere sunt legate câte 
două. Lipsindu-i acestei inscripţii titlul ţarist, s 'a 
crezut că este vorba despre Ioan al III-lea şi 
nu despre nepotul său, dar şi acest Ioan al 
IV-lea purtase titlul de mare cneaz până'n 1 547. 
Numai în urma cercetărilor paleografice se va putea 
stabili precis dacă această cupă datează din ultima 
jumătate a secolului al XV-lea sau din prima jumă
tate a secolului al XVI-lea. Dacă se va demonstra 
că şi pe timpul lui Ioan al IV-lea, există obiceiul 
de a semna numai de câte o literă, atunci vom 
putea să presupunem că acest "cocoş" ar fi fă
când parte dintre darurile solilor din 1 542. 

D. D. lvanov, directorul Sălii Armelor, socoate 
acest "cocoş" de pe vremea marelui cneaz Ioan 
al III-lea, presupunând că-i acea pasăre care se 
pomeneşte în vesela cneazului Dimitrie I. Jilchi , 
fiu lui Ioan al III-lea. Ivanov se întemeiază pe 
testamentul cneazului Dimitrie, care din greşeala 
redactorului "Analelor" fusese mult timp atribuit 
lui Ioan al IV -lea. 

Un alt izvor al cronicilor ruseşti ni dă urmă
torul exemplu de relaţii între ambele ţări : fn 
Ianuarie al anului 7062 ( 1555) veniră solii lui 
Alexandru, Domnul Moldovenesc : Ştefan pârcă
labu! Romanului şi Micula pârcălabul Soroci 
şi, aducând ploconeli, cereau în numele creştinis
mului ajutor de la marele gospodar pentru răs
cumpărarea dela Turci. Ţarul şi marele cneaz 
i-au ajutat şi i-au lăsat să plece după toate ve
chile obiceiuri" .  Însă istoricii nu pomenesc nimic 
despre această solie şi hrisovul rămâne singurul 
document care arată legăturile lui Ioan al IV-lea 
cu Moldova. 

Cronica pomeneşte foarte sumar despre sco

pul soliei ; nu se ştie ceiace a îndemnat pe Dom

nul Moldovei să ceară ajutor (probabil bănesc) 

pentru creştini de la Ţar, spre a se "răscumpăra" 

dela Soliman al II-lea. Se vede însă bine că ce
rerea a fost satisfăcută. Acest Domn, pomenit în 
cronică supt numele de Alexandru, se numia Lă
puşneanu mai înainte, după cum spune profeso
rul I. Bogdan (LetopiseţuL 69) : el era căpetenia 
boierilor ce luptaseră împotriva lui Ştefan şi Ilie, 
urmaşii lui Petru Rareş. llie dispăruse în curând din 
numărul pretendenţilor asupra tronului moldove
nesc trecând la islamism, iar Ştefan fusese omorît 
în 1 552. Petru Lăpuşneanu, căsătorindu-se cu fiica 
lui Petru Rareş, Ruxandra (al cării nume după 
părerea lui Palariza, ar fi provenit dela roma

nul lui Alexandru) şi·a luat numele de Alexandru. 
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El fu nevoit să fugă din ţară în vremea răscoa
lei dela 1 560, dar revenind, în 1 564, reluase câr · 
muirea cu îndoit despotism şi, în cele din urmă, 
datorită tiraniei sale, care devenise insuportabilă 
fu otrăvit în 1 566. Fiul său, Bogdan, în vârstă de 
cincisprezece ani fu, declarat Domn supt regenţa 
mamei sale. Am insistat foarte mult asupra amă
nuntelor privitoare la Alexandru şi Ruxandra 
pentru ca să pot lămuri mai bine o inscripţie 
de pe un obiect moldovenesc din Sala Armelor. 
E vorba despre o mică iconiţă : "Tăierea capu
lui lui Ioan Botezătorul (no. 4000), care, împreună 
cu podoaba sa de argint, suflată în aur, nu pre
sintă nicio importanţă artistică, fiind o pic
tură relativ recentă, ceia ce mă interesează însă, 
este inscripţia de cinci rânduri, săpată pe dosul 
podoabei : « t  Rugăciunile robului lui Dumne
zeu 10 Alexandru Voievod, Domn al ţării Mol
doveneşti şi al Doamnei sale Ruxandra (scris 
Roxa.)>>. Literele " cl "  şi "r" ale acestei inscripţii 
sunt legate. Iar sunetul " cs"  este semnat prin 
caractere greceşti. Fără să esităm câtuşi de puţin 
putem să presupunem că aceste nume de pe ico
niţă, sunt ale lui Ioan Alexandru Lăpuşneanu şi 
ale soţiei sale, cari trimiseseră în anul 1 555 o so
lie către Ioan cel Groaznic. Sunt sigur că solii 
lui Alexandru au adus ceva daruri, încât nu voiu 
face mare greşală dacă voiu socoti "bratina",  
"ciara" şi "covşul" cu stema Moldovei ca făcând 
parte printre ele. Nu pot să cred însă acelaşi 
lucru despre celalt "covş" ,  care are o ştampilă 
cu vultur ; faptul care mă împiedecă, este că în 
inscripţia de pe acest vas Ţarul este considerat 
ca stăpân al tuturor ţinuturilor siberiene şi nor
dice. 

E posibil oare ca Ioan cel Groaznic, că de prin 
1 555 să se considere oficial ca stăpânitor al 
ţinuturilor siberiene ? Cronica anterioară anului 
1 555 povesteşte că, în Ianuarie, Ţarul primise plo
coanele solilor din partea cneazului Siberiei lui 
Edigher, cari-l rugaseră să-şi ia toate ţinuturile 
şi pe cneazul lor supt ocrotirea sa, supunându-i 
în acel aş timp şi la un bir anumit. Ţarul Ii-a 
îndeplinit dorinţa, însă luarea Siberiei a fost 
întărită definitiv abia în 1 569. Cu toate acestea 
vedem de pe ştampila de aur atârnată de pactul 
făcut cu Danemarca că, încă din 1562, Ioan Va
sili evi ci se intitula stăpânul acestor ţinuturi. 
Acelaşi lucru-l întâlnim în două scrisori ale lui 
Filip al TI-lea Spaniolul şi ale soţiei sale Maria Tu
dor, trimese ca din partea regelui şi reginei An
gliei către Ioan al IV-lea ; ambele au fost scrise 
din palatul Westminster, de lângă Londra şi 
poartă aceiaşi dată de 28 Aprilie 1568. O scri-

soare scrise în englezeşte, unde Ioan Vasilievici 
este intitulat drept : " Gouverner over alI the 
Land of Siberia" ,  iar în alta scrisă, în spaniolă : 
"Goevernatore delIa Siberia" . Se întâmplă însă 
ca Ioan Vasilievici încă prin anul 1 554, într'o 
scrisoare a sa către Eduard al VI-lea cu mult ma.i 
înainte de venirea solilor lui Edigher, se intitu
lează stăpânul Siberiei : " Commander of aII Si
beria" .  

Dar, cu toate exemplele aduse, îmi pare că ar 
fi un lucru prea grăbit să fie intitulat astfel pe 
un " covş " ,  care, probabil, fusese lucrat cu mult 
mai înainte de 1 555. Ar fi mai drept poate să 
considerăm "covşul" acesta de o dată mai târ
zie, cu atât mai mult că-i lipsit de semnele de 
control "CJIO şi BOJI" pe care le posedă cele
lalte trei vase. 

Sfârşind cu observările asupra obiectelor mol
doveneşti din Sala Armelor trebuie să mai amin
tesc despre un păhar sau o cupă de argint de 
a cării origin� moldovenească nu mă îndoiesc 
judecând după inscripţiile ce poartă. Inscripţiile, 
aranjate în formă de panglici ca şi pe "covşul" 
no. 734, atrag atenţia. 

Acest fel de a aranja inscripţiile pe panglici 
n'am întâlnit pe niciun obiect al altor ţări ; pro
babil că asta-i o particularitate a artei româneşti. 
Acest ornament al cupei se apropie foarte mult 
de cel al "covşului" , ceia ce mă îndeamnă s'o 
văd ca produsul unui argintar moldovean. Pe 
panglica acestei cupe, esăpată o inscripţie al cării 
conţinut îl reproduc : "Această cupă făcută de 
Lupea Hurn şi soţia sa Cristina şi dăruită fiicei lor 
Grozava să închine, în anul 7088 ( 1580) luna 
August "ziua 8". Pe partea opusă a cupei se află 
săpate două scuturi mici : unul semnat cu litera 
"L" arată probabil inţiala familiei, pe alt scutişor 
e o stemă cu o cruce formată din trei încrucişări 
paralele. Această stemă poate fi a lui Lupea Hurn ; 
totuşi o stemă asămănătoare cu aceasta se întâl
neşte în haraldica polonă, numită stema Boyeza, 
purtată de familiile Babinici şi Boravici. 

Însă la ce conclusie p utem să ajungem după 
cercetările aceestor obie �te ? După cum am spus, 
vasele care poartă numele lui Ioan cel Groaznic 
se deosebesc foarte mult de vasele analoage lu
crate în Rusia,· dar în execuţia tehnică nu sunt 
întru nimic mai pre jos de produsele moscovite 
ale aceleiaşi epoci. 

Trecând Ia cupa lui Lupea Hurn şi comparând-o 
cu produsele ruseşti ale secolelor XVI-lea şi 
XVII-lea găsim o vădită deosebire în execuţie. 
Trebuie să spun că execuţia literelor depe cupa 
lui Lupea Hurn şi "podoaba" lui Alexandru Lăpuş-
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neanu şi a soţiei sale este cu totul alta decât 
cea de pe cele patru vase cu numele lui Ioan 
cel Groznic. În acelaşi timp, dacă facem compa
raţie între inscripţiile celor patru vase şi "covşul" 
de execuţie moscovită ai lui Ioan Vasilievici, ră
mânem uimiţi de asămănarea schi ţării literilor, 
lucrul de altfel observat şi cu "covşul" no. 788. 

De aici eu conchid că la execuţia acestor pa
tru vase a luat parte un meşter rus. Dar, dacă 
aceste patru vase sunt lucrate la Moscova, nu 
pot să pătrund ce l-a îndemnat pe meşterul rus 
să se conducă în execuţia vaselor după modele 
moldoveneşti şi să plaseze chiar pe unul din ele 
stema Moldovei numai cu gândul de 'a înfrumu
seţa politele din palatele ţariste ? 

Oare poate ar fi mai adevărat să credem că 
unul din solii moldoveneşti, după porunca Dom
nului său, ar fi dat să se execute la  Moscova 
vasele după forma patriei sale pentru a le dărui 
mai pe urmă Ţarului? 

Dacă însă clientul ar fi fost un Rus, el niciodată 
n'ar fi poruncit să se execute stema Moldovei, 
şi mai la urma urmei acest lucru ar fi atras a
tenţia lui Ioan Vasilievici, care era adânc cu
noscător pe acest teren. Ca încheiere pot să a 
daug că în secolul a l  XVI-lea Moscova era cu
prinsă de dorul imitaţiei argintăriei străine : ast
fel în inventarul inedit din 1 641  al obiectelor 
din "Troiţcaia-Lavra" se pomenes::: cinci cupe cu 
numele lui Ioan Vasilievici, lucrate în felul ,.mu
siuresc" (misiurea este un coif egiptean de formă 
semisferică) : unele din aceste cupe s'au păstrat 
pănă în present ; de asemenea şi în catalogul lu
crurilor rămase după Boris Godunov găsim po
menindu-se şi despre cupe lucrate în stilul mol
dovenesc. 

După toate cele spuse, las chestia de discutat 
dacă cele patru vase le putem considera ca pro
duse moldoveneşti sau ca imitaţii ale acestora. 

Tradus de D-ra TOPACEVSCHI. 
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DESCOPERIR I  RECENTE ŞI CERCETĂRI ASUPRA 
CÂTORVA STAŢIUNI ANTICE DIN JUD. TECUCIU 

de CONST. SOLOMON. 

--+ --

Moldova-de-jos prea puţin a fost cercetată, în 
ceiace priveşte resturile antice cu care este pre
sărată, şi, în afară de Schuchhardt 1 şi de prof. 
Pâr van 2, nu ştiu să se fi ocupat cineva mai mult 
şi cu o mai mare competinţă. 

Multiplicitatea acestor resturi ni lasă însă vie 
impresiunea unei întinse vieţi, care a existat odată 
pe valea Siretiului şi la Răsărit de acest râu, în 
tot ţinutul Tecuciului. Nu e de mirare deci, dacă 
numai cu ocasia unei excursii apar unui ochiu 
- chiar puţin obişnuit cu asemenea cercetări 
rămăşiţele unor aşezări străvechi, fie în surpă
tura unui deal, fie prin apariţia la suprafaţă a 
multor resturi, în special cioburi de vase ant�ce, 
datorită excavaţii10r de teren. 

. 

A existat în primul rând o civilisaţie post
neolitică, ale cării rămăşiţe se găsesc în cele mai 
multe staţiuni preistorice din acest ţinut. Aşeza
rea dela Poiana 3 ni se oferă însă, drept cea mai 
bogată staţiune în material arheologic de această 
natură, care formează primul substrat şi deci prima 
aşezare şi civilisaţie aici. Materialul e asămănător 
acelui din alte două staţiuni, Cornii de Jos şi 
Cornii de Sus, pe malul de Răsărit al Siretiului 4 .  

Aşezarea dela Poiana a fost însă locuită cu 
mici întreruperi până la o epocă târzie, când ea 
a fost distrusă complet rămânând numai stratul 
gros de cenuşă, cioburi , oase calcinate, cărbuni 
pe care-l acopere stratul nou de pământ vegetal. 
Între stratul vegetal şi primul strat de aşezare e 
o gamă nesfârşită de diverse obiecte aparţinând 
a încă două civilisaţii, care au influenţat viaţa 
de aici. O altă aşezare aparţinând aceleiaşi epoci 
e staţiunea dela Răsărit de Tecuciu, aşezare care 
faţă cu cea dela Poiana presintă caracterul nu
mai al unei singure civilisaţii bine distincte. 

Viaţa geto-dacă în ultimul mileniu s'a extins 

1 Wiine und Chausseen im siidlichen und ostlichen 
Dacien, Arch.-epigr. Miu. aus Oesterr.-Ungarn, IX (1885) ; 
parte trad. in ConvarbiTi LiteTaTe an. XX. 

2 CashuL de La Poiana şi dmmuL TQman prin MoLdova
de-jos, " An. Ac. Rom.", seria II, tom. XXXVI, Mem. secţ. isI. 

3 La 9 km. N. de Nicoreşti. 
4 Distanţa Poiana-Cornii de Jos, 32 km. 

pe tot cuprinsul Moldovei şi Basarabiei, iar aşe
zările acestor strămoşi au fost sămănate de a lun
gul apelor pe înălţimi ce dominau cu privirea 
până departe, fie că în firea acestor Traci era 
acel sentiment de libertate al unor orizonturi largi, 
fie din necesitatea imperioasă a conservărei, prin 
înlesnirea traiului şi apărării. 

Materialul obişnuit ce ni se oferă este ceramica 
redusă în cioburi din causa deselor zdruncinări 
ale vieţii din aceste staţiuni : focul mai ales a 
distrus şi a 

.
sfărâmat totul, încât cu multă greu

tate se poi .reconstitui formele şi ornamentele 
vaselor. Am cercetat . amănunţit aşezarea dela 
Poiana în Iulie 1925 şi 1926, şi nu mare mi-a fost 
mirarea când am constatat perfecta asămănare a 
materialului cu cel găsit în săpăturile dela Piscul 
Crăsani din Ialomita 5 .  

Plecând dela această perfectă asemănare, con
clusiile n'ar putea fi decât acelea din studiul citat, 
iar civilisaţiile care au influenţat viaţa de aici 
şi indentificarea lor cronologică nu pot fi decât 
aceiaşi care se aplică Piscului Crăsani. Pe când 
această staţiune s'a bucurat de o serie întreagă 
de cercetători până la săpăturile sistematice din 
1923, ca şi de veritabilul studiu ceramologic ce 
i-a consacrat d-l Andrieşescu, aşezarea similară 
dela Poiana n'a fost cercetată decât de prof. 
Pârvan, în legătură cu romanisarea Moldovei de 
Miazăzi şi relaţiunile comerciale ale negustorilor 
greci cu ţinuturile daco-gete, cu mult înaintea 
cuceririi romane. 

O influenţă apuseană sau sudică nu pare a se 
fi întins dincolo de graniţa romanităţii de mai 
târziu, care graniţă în părţile Moldovei a fost acel 
măreţ val de pământ - urmărit şi descoperit de 
Schuchhardt - din Basarabia şi Moldova-de-Sud. 
Până la acest val vom găsi urme greceşti sau 
romane. Staţiunile dela Cornii-de-Jos şi Cornii
de-Sus dela N de valul de pământ presintă a
celaşi caracter ca şi primul suptstrat dela Poiana 
fără suprapunerile civilisatoare de mai târziu, ce 

5 1. Andrieşescu. PiscuL CTăsani, " An. Ac. Rom." ,  seria n, 
tom. Ill, Mem. secţ. isI. 
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se constată în această staţiune şi în cea dela Ră
sărit de Tecuciu. Fragmentele de vase ce mi s'au 
adus de către elevi - după indicaţiile date de 
mine - din diverse aşezări în afară de hotarul 

oferă, în special ceramica, se găseşte într'o mare 
cantitate, dela ceramica primitivă lucrată cu mâna 
(fig. 4) cu mult mai puţină artă în ceiace priveşte 
tehnica qecât ceramica neolitică (comp. cu cera

mica spiralo-meandrică dela Cucuteni
Iaşi), dar foarte variată ca formă şi de
coraţiune, şi până la am for ele provenite 
din atelierele greceşti din Sud sau Sud
Est (fig. 6 şi 22-47, fig. 1 1 ) .  Vasele a
cestea rudimentare sunt făcute cu mâna, 
fără întrebuinţarea roţii, dintr'o pastă im
pură, parţial, însă, poroasă, de coloare ro
şietecă sau neagră, cu buza puţin invoaltă, 
deschidere mare, aproape drepte şi cu 
proeminenţe de o mare varietate. 

Aceşti antici au avut totuşi un gust 
estetic destul de desvoltat pentru gradul 
de civilisaţie corespunzător, şi aceasta se 
vede mai ales în decoraţiunea vaselor. 
Elementul ornament al obişnuit sunt brâ-Fi. 1 .  Vederea valului de pământ ce s'a mai păstrat încă pe latura 

de Est a cetăţii dela Poiana. 
iele simple sau cu alveole făcute cu de

getul 3 ce unesc adesea proeminenţele vaselor 
( 1 .  3. 6 şi 8, fig. 4), exemplarul din urmă având 
dublu brâu cu alveole şi striaţiuni longitudinale 
făcute cu un fel de pieptene, ai cărui dinţi se cu
nosc ca nişte puncte adâncite în pasta moale 
de-asupra sau sub brâul alveolar ; proeminenţă cu 
o alveolă mare de efect ornamental sau cu patru 
adâncituri pentru acelaşi motiv (7). Striaţiuni drepte 
sau oblice făcute cu un instrument ascuţit (9-1 2) ;  
fragmentul din urmă cu un brâu longitudinal, 
vârful întors în sus ca un cârlig pentru acelaşi 
motiv ornamental. Un alt ornament e acel cu bu-

romanităţii, valul de pământ presintă un caracter 
cu totul primitiv, "În ce priveşte tehnica şi orna
mentaţia vaselor, ele fiind făcute cu mâna fără 
întrebuinţarea roţii 1 . 

Cercetările arheologice ale prof. Pârvan în 
Moldova-de-jos I-au condus Ia consideraţiile is
torico-economice făcute asupra importanţii aşe
zării dela Poiana, pentru comerţul şi legătura 
Dobrogii cu Ardealul pe valea Siretiului şi Oitu
zului. Drumul comercial antic de pe valea Sire
tiului a fost folosit de negustorii greci din cetă
ţile greceşti dela Pontul-Euxin cu cel puţin trei 
secole a. Chr. şi mai apoi de către Romani în 
urma prefacerii Daciei în provincie romană. 
Poiana era o staţiune însemnată şi ca punct 
strategic pe acest drum la trecerea din valea 
Sireti ului în aceia a Trotuşului şi apoi a Oi
tuzului ; de aceia Romanii au întărit aşezarea 
de aici cu un val de pământ, care se mai 
păstrează şi astăzi în partea de Est a "Ce
tăţii" (fig. 1 ) .  Partea din spre Vest se prăbu
şeşte continuu în valea Siretiului, (fig. 2), şi la 
punctul din dreptul porţii de răsărit a rămas 
puţin ca cetatea să fie tăiată în două şi, ca 
urmare, distrugerea completă. Aici se mai poate 
vedea Titulusul 2, care apăra intrarea pe latura 
de Est, cu poarta mult retrasă în interior, 
(fig. 3). 

Am spus că materialul arheologic ce ni se 

1 Aşezarea dela Năstăseni, 80 km N Tecuci, ce ramică 
lucrată cu mâna, pastă impură, cu ornament de butonaşi in 
jurul gâtului vaselor. 

2 V. Pârvan, o. c. 

Fig. 2. Latura de , Vest a cetăţii dela Poiana, cu vederea 
prăbuşiriior în vechea albie a Siretului. 

tona şi aplicaţi în jurul gâtului vaselor între două 

3 Cf. C. Moisil, Privire asupra antichităţilor preistorice 
ale României. "în Bul. Comis. Monument. Istorice", an. III 
(1910), p .  120. 
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brâie supţiri ( 13) .  Diferite forme de vase mici de 
ritual din aceiaşi grupă cu aceleaşi ornamente 
( 1 -8 fig. 1 1 ) ,  dintre care (1) e un vas cu orna
ment în zigzag şi linii orisontale ; e forma pri
mitivă a ornamentului 
în vai I .  Picioare de 
opaiţe - după cât se 
pare - ornamente cu 
shiaţiuni oblice ( 18·20). 

şi vase de forma "pocalelor posnaniene" cu picior 
înalt şi gol pe dinăuntru 2 (6-8, fig. 5 şi 9, 1 1 .  
52, fig. 1 1 ). Un vas comun întreg cu mijlocul 
unghiular ( 1 2  fig. 1 1 ) ,  alte forme ( 1 3  şi 14). 

O sub,grupă a aces
tei categorii ceramice 
sunt vasele cu patină 
neagră, de sigur pen
tru a ameliora desa
vantagiul porosităţei 
celorlalte, şi pentru a
ceasta le înscriem în
tr' o ordine superioară 
ca tehnica. Vasele a- Fig. 3. Titulus-ul şi poarta de Est a ce tăţii de la Poiana. 

O mare surprisă e 
şi aceia de a găsi în 
săpă luri însuşi instru
mentul de fabricaţie ; 
în casul nostru (9 , fig. 
5) represintă un ins
trument de lut ars, de 
forma unui fier de 
călcat, cu care se făcea 
lustruirea şi întinde
rea patioii pe aceste 
vase ; dovadă e arcui·, 
rea adecvată formelor 
şi patina care s 'a păs
trat pe partea între
buinţată a obiectului. cestea sunt fără orna-

mente, adesea puţin adâncite ca nişte talgere (2 şi 
4, fig. 5) sau vase de o capacitate mai mare cu 
forme cunoscute şi proeminenţe de acelaşi profil 
ca şi cele anterioare (3 şi 5). Proeminenţa are o 
gaură, probabil pentru ca vasul să poată fi atârnat. 
2). Un singur fragment, ornamentat şi acesta în 

Găsirea unui silex lucrat, dar neterminat, de 
forma unui cuţit (spintecător), fără alte obiecte 
contemporane de comparaţie, nu indică o datare 
mai veche decât a acestei epoci : tradiţional păs
trat poate în riturile religioase ; alte silexuri in
forme, probabil de scăpărat. 

Fig. 4. Ceramică post-neolitică cu proeminente de la Poiana. 

zigzag cu vârfurile rotunjite ( 1 ), o apropiere şi 
mai mare de ornamentul în val al ceramicii La 
Tene, pe care o vom vedea mai departe, precum 

1 P--entru toată această grupă de vase şi următoarea ef. 
modelele de la pag. 1 2-62 din studiul d-lui 1 .  A odrieşescu' 
Piscul Crăsani. 

Greutăţi pentru plasă 3 sau fusaiole făcute 
din aceiaşi pastă proastă, poroasă, aparţin de sigur 
aceleiaşi. vremi, ( 1 2, a-do f. i .  j . ,  fig . 8). Singur or-

2 r. Andrieşescu, op. cit. şi Tocilescu Dacia inainte de 
Romani. Tab. K vas cu picior dela Zimnicea. 

3 CL 1. Andrieşescu, op. cit. p. 80 şi nota 1 .  
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namentat este exemplarul (d) bine ars, cu striaţi
uni oblice, ce pare a fi un început de ornament 

de foc, în care se văd urme de pari ( 18) şi de 
nuiele în spate, iar în faţă un fel de tencuială ( 19). 

Î� j. 

Fig. 5. Ceramică cu-patină neagr:i dela Poiana. 

în zigzag, iar pe margine cu puncte adâncite în 
pasta moale. 

O greutate de ţesut 1 de forma unei piramide 
cu o gaură în partea superioară ( 1 2  Fig. 1 2) şi 

. . ---

Cu acestea se termină ioventariul arheologic 
dela Poi:ma , care încheie epoca Hallstatt, edificată 
în mare măsură prin ceramica lucrată cu mâna 
fără întrebuinţare:!. ro ţii , cu proeminenţe, orna-

I 

8 

Fig. 6. Cecamică elenică, ilmfore C 'l mănuşi bicil indrice. 

ch;rpiciu ars până la roşu din locuinţile distruse m:mt : brâu alveolar sau striat. 
1 Cf. Tocilescu, op. cit., Tab, L o. 15  " instrument de Contemporană S 3.U ceva mai nouă es te o altă 

pământ roşiatic găurit". categorie de vase, care se găseşte şi în stratul cu 
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ceramica descrisă mai sus şi anume sunt vase de 
import în număr mare, amfore elenice, cu o ori
gine asupra căreia se poate discuta după tehnică, 
mai ales pasta şi forma vaselor pentru a li se 
determina originea şi vremea când au fost trans
portate pănă la Poiana cu unt-de-lemn sau vin 
bun grecesc. 

Aici s'a găsit mai de mult o amforă întreagă 
având pe una din mănuşi stampilă cuprinzând 
inscripţia e A �j Q(N) şi o figură, un arcaş, repre
sentând pe Herakles, amforă care a fost studiată 
de prof. Pârvan, . ajungând la conclusia, că e 
provenită din insula Thasos şi ca vechime nu poate 
fi mai târzie ca sec. III a. Chr. 

Fig. 7. Vederea unui mal rupt din cetate, ce conţine o 
mare cantitate de vase şi cioburi de amfore cu 

mănuşi bicilindrice. 

Amfora aceasta 1 cu mănuşi simple era făcută 
dintr' o pastă de coloare roşie-cărămizie, ca multe 
fragmente de aceiaş culoare . sonore, mănuşi şi 
funduri de amforă ce se găsesc şi acum, asămă
nându-se cu amfora thasiană 2 (39-47 fig. 1 1 ) .  
De remarcat sunt mănuşile simple (39) şi fundu
rile acestor amfore : conic trunchiat chiar din a
telier (27, 4 şi 42) spre deosebire de altele, am
fore de coloare albă-gălbuie cu mănuşi bicilindrice 
( 1  şi 2, fig. 6 Ş � 24, 34-38 fig. 1 1 ) ; funduri co
nice ascuţite având o formă mai elegantă, mai 
stilisată, care se găsesc aici în mare număr (25. 
28·32 j cu vârfurile rupte 26, 33, fig. 1 1  şi 3,  fig. 6) . 

Alte vase, care ca formă ar putea fi un ames
tec de amforă şi aryball cu fund ascuţit 3 sunt 

făcute din aceiaşi pastă albă-gălbuie cu două m ă

nuşi simple (4, 6, 8, fig. 6) gât lung şi strâmt, 

buză invaltă (6, fig. 6, şi 22-23 fig. 1 1 ) ,  funduri 

ascuţite (5 şi '7, -fig. 61 asămănându-se UDor ul-

1 Până in vremea războiului se găsia in păstrarea 
preotului Gafton din satul Poiana, căruia i-a fost luată de 
un colonel. 

2 Cf. V. Pârvan o. cit. pl. IV fig 2. 
3 Cf. Charles Dugas, La ceramique grecque, Payot. 

cioare, întregesc vasele din această grupă. Aceste 
vase vor fi fost aduse de sigur pline tot cu unt
delemn. 

Un mal rupt din cetate pe laturea de Vest con
ţine o enormă cantitate de oase-unele calcinate
ca maxilare, coarne de animale domestice, colţi 
de mistreţ, precum şi un întreg deposit de cio
buri de amfore cu mănuşi bicilindrice la un loc 
cu ceramică de diferite facturi, într'un strat foarte 
gros de cenuşă de 1 .70 m, amest.ecat cu pământ 
(fig. 7). 

Provenienţa acestei ceramici gălbui, amfore cu 
mănuşi bicilindrice şi mai ales marea cantitate 
de cioburi ar indica faptul, că ea este provenită din 
atelierele cetăţilor greceşti dela Marea Neagră -
atelierele pontice înlocuind cu timpul fabricatele 
Sudului - ,pe când într'o cantitate mai mică toată 
ceramica elenică roşie-cărămizie, cu mănuşi sim
ple, e provenită din atelierele din Sud şi în pri
mul loc din insula Thasos. 

O altă grupă ceramică, de o tehnică superioară 
(fig. 8), de şi locală, este ceramica aşa zisă cenu
şie, caracteristică epocii, La Tene, lucrată la roată 
cu o îndemânare perfectă, în forma pocalelor pos
naniene cu picior înalt şi gol pe dinăuntru 4 şi 
cu ornament liniar şi în val. Această grupă cera· 
mică se prezintă într' o extrem de mare cantitate 
de cioburi, de unde rezultă încă o dovadă, că 
aşezarea a fost distrusă cu desăvârşire, indicând 
pentru aceasta şi stratul superior gros de cenuşă, 
în care s'au prefăcut. locuinţele şi tot ce cuprin
deau în ele. Vase de acestea ne găsindu-se în
tregi, forma lor se poate însă reconstitui, dar 
numai după o chinuitoare muncă din cioburile 
găsite cam în acelaşi loc. 

Întrebarea se pune supt ce influenţă s'a făcut a
cest progres în tehnica ceramicei locale ? Contactul 
cu Grecii dela Pont cu patru-cinci secole înainte 
de " cucerire (( nu se putea să nu influenţeze pe 
locuitorii din această staţiune în lucrul ceramic 
prin introducerea acelei maşini, roata, care dădea 
posibilitatea de a lucra răpede şi în acelaşi timp 
de a face adevărate opere de artă, de fineţă şi 
dis tincţie ceramică, la care vor fi privit cu o mare 
admiraţie localnicii. Să admitem că au trecut patru
cinci secole de continui legături comerciale fără ca 
Grecii să nu influenţeze această industrie foarte 
comună pe acea vreme, nu e de admis, nici că 

-localnicii au trebuit să vină în contact cu negus
torii romani, cu legionarii romani sau auxiliari, 
cari au întărit aşezarea mai veche de aici, ca să 
le aducă o îmbunătăţire acestei industrii, mai ales 

J CL 1. Andrieşescu, o. c. modele de la p. 63-75. 
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că ceramica cenuşie se găseşte în diferite puncte 
chiar în stratul inferior de cultură, amestecată cu 
ceramica cu proeminenţe şi vase de import gre
ceşti. Apoi aici e ceva tradiţional în forma şi or
namentarea vaselor. În centre precis romane nu 
vedem forma pocalelor şi nici ornamentul aşa de 
des şi de variat "în val" ca la Poiana 1. 

Conclusia n'ar fi, deci, decât că ceramica acea
sta cenuşie se datoreşte influenţii greceşti - teh
nica în special - ca formă şi ornamentare însă, 
de caracter tradiţional local. Aceia ce pare de a
semeni neobIşnuit e că la Poiana nu se găsesc 
lămpi de lut (opaiţe), nici fragmente cel puţin, care 
să indice forma lor, pe când în alte centre ro-

1r 

număr mai mare sau mai mic de dinţi - pe pasta 
încă moale ( 1 -3), ornament foarte răspândit în în
treaga Dacie şi pe care l-am văzut în linii primi
tive la ceramica lucrată cu mâna ( 1 , fig. 5 şi 1 1 ) .  

Vase comune cu torţi simple ( 10) sau bişi tri
partite, cu striaţiuni oblice de efect ornamental . 
(1 1) ,  strecurători, vase comune găurite (7-9), ne 
indică o influenţă apuseană în ceiace priveşte uti
lajul -Ior, iar ca tehnică superioară a acestei grupe 
o influenţă mai veche sud şi sud-estică. 

Funduri de doUa (2, 3,  2 1 ; fig. 1 2), un do/ium 
reconstituit în p:ute ( 1 )  şi mai multe margini în
volte de vase, dintre care un fragment cu toartă 
(23, 27, 28) buzele pocalelor sunt desemnate, in 

1 

d . .  

B 

.� 

I? 

1. <r 

Fig. 8. Ceramică cenuşie La Tene de la Poiana. ' 

mane ele abundă 2 ;  singurul fragment e o tor
tiţă, care prin forma ei caracteristică indică a fi 
dela o lampă. (2, fig. 9) Lipsa Iămpilor - con
trar cu ce se află în centrele caracteristic romane 
- e încă un indiciu că ceramica cenuşie e lucrată 
de localnici după tehnica ceramicii greceşti cu 
forme şi utilaj tradiţional. 

Forma în general a vaselor am zis că e aceia 
a pocalelor cu buza involtă mult şi dreaptă (4 
fig. 8 şi 53-56, fig. 1 1 ) cu piciorul (50, 54 fig. 
1 1 şi 5, fig. 8) gol pe dinăuntru cu capătul (a) 
sprijinit, sau fără picior (22, fig. 1 2). Ornamentul 
e acelaşi pretutindeni, în val şi liniar, tras prin 
învârtirea roţii cu un fel de pieptene - având un 

1 COlI!pară cu ceramica romană dela Ulmetum V. 
Pârvan. Inceputurile vieţii romane la gurile Dunării, Buc. ,  
923, fig. 74. 

2 Vezi V. Pâr van, Cetatea Ulmetum II 1), planşele XXX 
şi XXXI. 

mod constant, având un ornament în zigzag exe
cutat prin apăsarea unui instrument rotunjit la 
vârf, ca şi piciorul cu spirală foarte exactă rezul
tată prin apăsarea uşoară a aceluiaşi instrument 
şi învârtirea roţii. (5 fig., 8). 

Greutăţi de plasă sau fusaiole . din pastă bună, 
cenuşie ( 1 2, e .  g. h.) restul din pastă impură cu 
sau fără patină, arată a fi din aceiaşi vreme cu 
ceramica getică primitivă. 

Un văscior cu diametrul interior de patru cm.'
din argilă amestecată cu o materie organică şi nisip 
curaţos, devenită prin ardere spongioasă şi sti
cloasă pe dinafară - cu o proieminenţă pentru ca 
vasul să poată fi apucat, pare a fi un creusot 
de topit metale 3. 

3 Cf. Dr. Ing. C.  Niculescu-Otin, Contribuţiuni la me
talurgia antică a cupru lui în tările locuite azi de Români. 
Ac. Rom. Publ. Aiiamachi, p: 471 .  
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Un obiect de os ce pare a fi un mâner de cu
ţit, cu o gaură pentru a fi atârnat, fin şlefuit şi 
ornamentat în spirală şi cercuri, alternând cu 
striaţiuni oblice. Un alt obiect de os, rădăcina 

2- ţ � 

O 1 f, 1 ,� . Id 1 /  
! �. 

de caltilus şi meta, lucrate din aceleaşi roci 
(5, 9- 1 1 )  1 . 

A-::um chestiunea se pune de unde au fost a 
duse aces te râşni ţe, de oare ce aici şi nici prin 

. fr l r 8 

.. Tf 1 '6 (1( ,f, ' r  I �  

� 

I I  In , , , { y" e 
l 6  l. ţ  

Fig. 9. Diverse obie:te, fibu'e, Perl- de colier, monete romane, etc. dela oiana. 

unui corn de cerb lucrat, dar neterminat, cu ra
murile tăiate şi capătul ascuţit ce ar fi putut servi 
de sigur tot ca mâner (3, fig. 9 şi 1 3, fig. 1 2) .  

Printre obiectele de  import din vremea stă
pânirii romane aici, pu
nem în primul rând 
râşniţele de mână, de 
formă comună pro
vincială, întrebuinţate 
mai ales de către le
gionarii romani. Un ca · 
fillus de mo/a frusa
tilis (manuario) , frag
mentat, la care se cu
nosc în deschiderea 
superioară jghiaburile 
mecanismului de lemn 

împrejurimi nu există roci de acestea ? În Munţi 
Apuseni se găseşte lavă provenită din vulcanii 
stinşi astăzi şi nu e de mirare dacă unele din 
râşniţele dela Poiana sunt lucrate din lava Mun

ţilor Apuseni şi trans
portate p e  d ru m u l  
dela Apulum pe valea 
Târnavei mari şi Oitu
zului, apoi a Trotuşu
lui, până la Poiana in 
valea Siretului. 

cu care era mânuit, 
găsit pe latura prăbu
şită de Vest a cetă

Fig. 10. Vederea tU/Illtltlor funerari dela Poiana. 

O altă serie de o
biecte găsite în casfrul 
dela Poiana sunt lu
cruri de podoabă, ca 
m ăr g e l e, f ib u l e d e  
bronz sau obiecte de 
utilaj de fier, monete 
etc. din epoca romană 
(fig. 9) 2. O săgeată 

ţii : din lavă, diametruJ basei 0.35 m. (7, fig . 1 2). 
O meta de mola trusalilis (manuaria) întreagă 
din calcar cochiliar, găsită la ad âncime de 1 .50 m. 
în malul abrupt, pe latura de Est a cetăţii, diametrul 
0.37 m. înălţimea 0. 1 0  m., (8). O jumătate dintr'o  
meta, diam. 0.30 m. ,  de basalt (6) 

.
şi alte fragmente 

1 Compară cu râşniţele găsite in săpăturile conduse 
de prof. Pârvan, Cetatea Ulmetum, III, An. Ac. Rom.  
tom. XXXVII, Mem. secţ. ist., p .  24 şi planşele Vlll, Xl 
XIII·XV. 

2 Unele dintre aceste obiecte şi  câteva exemplare ce
ramice descrise se găsesc in colecţiunea d-lui M. Dimitriu 
secretarul baroului din localitate, un mare iubitor al anti-
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de bronz în trei muchi lungă, de 0.035 m. cu 
vârful şi capetele opuse ale muchilor roase 
de vreme, a cării lungime va fi fost de 4 c. m. ,  
este identică cu acele foarte multe găsite în nisi
purile DeHei, în împrejurimile dela Caraorman, jud. 
Tulcea (4) 1 .  Alte obiecte de bronz, cuie, plă
sele, lame (5 şi 7-9), un obiect de aur amestecat 

spirală ( 14), o f1bulă de bronz ( 15), toate edacte
ristice La Tănepului III. Un obiect de podcarbă de 
forma unui toporaş, de argint ( 16). Perle de co
lier de sticlă colorată albastru ( 17), dintr'o piatră 
preţioasă cu crestături ( 1 8) şi de sticlă colorată 
verde cu incrustaţiuni de discuri albe, bine lu
crate. Obiecte de fier, vârf uri de lance (20 şi 2 1 ), 

_--. .-

Fig. 1 1 .  Ceramică locală şi de i mport dela Poiana. 

cu argint (6), O veriguţă de podoaba sau de la o 
cataramă, de bronz ( 1 0), o fibulă mică de argint 
( 1 1 )  sau o fibulă mare de bronz (1 2), acul (13), o 

chităţilor noastre, care ne-a insoţit in excursiile şi cer
cetările făcute în împrejurimi in vara 1925 şi 1926 ; obiectele 
g l site în acest timp se păstrează pe lângă altele în vederea 
înfiinţării unui Museu regional de antichităţi şi etnografie 
în Tecuciu. 

1 Cf. C, Moisil, Stud, cit. p. 1 73 şi fig 1 2, p. 1 76, 

Jame de cuţi t şi vârfuri de găurit (22-25). 
Două monete, una de argint amestecat cu un 

alt metal alb şi uşor şi  alta de bronz (26 şi 27), 
ambele având represenfat pe avers figura Împăra
tului Tacitus şi legenda, ce poate fi citită numai pe 
monefa de bronz : IMP. C. M.  CL. TACIT VS AVG, 
iar pe revers o figură care ţine în mâna 
dreaptă o balanţă şi în cea stângă se pare un 
corn al abundenţii, Cu legenda în parte ştearsă, 

8 
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NEC VITA SAVC(IA). Marcus Claudius Tacitus 
e din familia celebrului, istoric şi urmaşi al lui 
Aurelian, 276 d. Chr., împărăţind numai şease luni, 
când i s 'a dat şi puterea consulară a doua oară 
(întâia dată, în 273), apoi e omorît de soldaţii 
săi, poate şi din causa firii sale austere şi cins
tite, devisa lui fiind dreptatea şi prosperitatea pe 
care le simbolisează figura şi legenda de pe revers. 

Presenţa acestor monete tocmai la Poiana-şi 
de sigur mai târziu mult decât anul 275-e o do
vadă încă, pe lângă altele, că deşertarea Daciei 
de locuitori n'a fost aceiace spuneau istoricii an
tici şi ce s'a crezut multă vreme apoi, iar legă
turile, celor rămaşi aici cu Imperiul, s'au menţinut 
şi după părăsirea Daciei, sigur până la începutul 

îi spun "Movila cu spini". Nefiind exploraţi, nu 
se cunoaşte precis ce conţin aceşti tumuli, dar 
după alte exemple dela noi, sau din aproape toată 
Europa -neindicând nicio direcţie -cenuşa sau 
osămintele unui mort sau a mai multora. 

Superstiţia locuitorilor, însă, a făcut ca să se 
conserve mai bine tumuhisul cu spini şi afară de 
o groapă făcută în partea de E de către un 
"căutător de comori", care spun ei că a înebu
nit şi ori cine a încercat să sape i s'a întâmplat 
la fel, ceilalţi au rămas neatinşi. 

Ştim că mai ales greutăţile materiale împiedecă 
pe specialişti de a încerca în Moldova-de-jos, şi 
mai ales în câmp ia munteană, să explor eze cât 
mai mulţi tumuli funerari, care ascund în ei o 

Fig. 12. Râşniţe. chipuri şi cioburi şi vase locale şi de import dela I'oiana. 

secolului al VII-lea mai ales atunci când im
periul era mai tare decât. Barbarii. 

S'au mai găsit şi alte monete "din vremea Re
publicii (localnicii mai cu carte îşi aduc aminte 
de numele Caesar şi Cassius, cetite pe ele), 
precum şi din vremea imperiului j nici una din 
ele n'a fost păstrată în 5at, ci toate au fost date 
pe la diferiţi amatori de antichităţi" 1 . 

Alte monumente din epoca romană sau mai 
sigur daco-getă sunt tumulii, care se văd pe pla
toul ce domină cetatea în partea de NE, la o 
distanţă de 4()() m. de aceasta. Prin gruparea lor 
- cu intervale de 40-50 m. - se recunosc a fi 
tumuli funerari ; astăzi, din causa nivelării prin 
arături unii abia se mai recunosc în linia orison
tului (fig. 1 0). Vederea este luată chiar din vâr
ful unuia conservat mai bine şi căruia locuitorii 

1 V. Pârvan. CqstruL dela. PQia.na.. p. 7. 

cheie pentru resolvarea multor probleme an
tropologice şi istorico-arheologice. Extinderea cul
turilor şi nivelarea terenurilor face ca pe fiece 
zi să dispară câte unul din aceste monumente ale 
trecutului, iar cu vremea nici urma lor nu se va 
mai recunoaşfe, înainte ca ştiinţa să-şi fi spus 
ultimul cuvânt. 

Locuitorii îşi mai amintesc că, acum vre-o treizeci 
de ani, s'au găsit nişte osăminte, după cât se pare 
ale unui bărbat şi ale unei femei - recunoscuţi 
după podoabele pe care le aveau - în partea de 
E, spre sat, unde acum sunt viile localnicilor, 
osăminte, cari au fost îngropate în cimitirul sa
tului ; dar dintre podoabele găsite atunci nu se 
mai poate afla niInÎc astăzi. 

Astfel , încheind cercetarea noastră asupra aces
tei staţiuni, putem adăuga la cele spuse de d. 
1. Andrieşescu (p. 35, o. c.), că aşezarea dela 

http://patrimoniu.gov.ro



DESCOPERIRI ŞI CERCETĂRI ASUPRA CÂTORVA STAŢIUNI ANTICE DIN JUD. TECUCIU 107 

-

Poiana înfăţişează pentru a doua oară în vechiul 
Regat "avantagiul mare, din punct de vedere ar
heologic, al unei staţiuni care, l ocuită din timpuri 
preistorice, ajunge a fi luminată puţin şi de ra
zele istoriei". 

s'au şi întins în cursul timpului atâtea mâni la
come spre tine" 1. 

De la Ploscuţeni un sat mai mult de Unguri 
(Ceangăi), a�ând în dreapta şirul de Răsărit al 
dealurilor înalte ce se continuă acoperite cu pă

duri dese şi vii , ajungi 
după cale de trei oare, 
la Cornii-de-Jos, tre
când prin Homocea, 
unde mi se spune că 
e o "cetate" ,  dar nu 
e în realitate decât o 

Plecând din Poiana 
pe drumul ce duce pe 
valea Sireti ului la Plos
cuţeni şi mai departe, 
nu te saturi nici-o-dată 
privind încântătoarea 
vale a Sireti ului, cu 
luncile şi şerpuirile bra
ţelor de apă, care a
par ici colo, scânteie
toare în lumina soare
lui . Varietatea prive
liştilor, vegetaţia aşa 
de bogată, de-o-parte 
spre Răsărit lanţul pă
durilor negre, vechi 
sălaşe ale strămoşilor 

Fig. 13 .  Vederea din spre S a prăbuşirilor din staţiunea 
dela Cornii de Jos. 

poiană, amintire păs
trată în popor proba
bil a unui vechiu loc 
de "tabără" a oştilor 
Voievozi/or moldoveni. 
Pe o înălţime conside
rabilă, cu văi ce se în
tretaie la poale, e în
tr'adevăr un punct na-

daco geţi, şi lunca Siretiului, unde privirea se 
pierde până în zarea cenuşie a Vrancii, a în
cântat chiar ochiul unui străin - marele învăţat 
Schuchhardt - care, de de-asupra Ploscuţenilor, 

1 

. 1 

tural întărit, bun mai 
ales pentru supraveghere, având vedere largă până 
la mari distanţe pe toată valea Siretiului în jos 
şi până departe spre munţi, observând pe duş
manul care se urca în sus pe cursul apei, după 

/0 

Fig. 14. Ceramică din aşezările antice dela Corni. 

urmărind linia valului de pământ "Troianu", a ex
clamat văzând valea Sireti ului : , ,0 frumoasă, bi
necuvântată ţară, această Moldovă ! De aceia 

24) Carl Schuchhardt. Cum se descopeTe un vaL l'07l1an, 
trad. D. Boghean, în "Convorbiri Literare", an. XX (1 886), 
August. 
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ce poate se coborîse pe valea Trotuşului . . . .  
Nici o urmă de întărituri prinprejur, şi nici 

sonclagiile făcute în diferite puncte nu ni-au scos 
nimic la iveală decât pământul viu 1 . 

Fig. 1 5. Staţiunea dela Cornii de Sus, cu vederea laturi 
de V, surpată de apa Siretiului. 

Continuând acelaşi drum, cursul Siretiului se 
apropie tot mai mult de malul răsăritean, care 
de acum devine mai abrupt, până când la o 
distanţă de vre-o o sută de ro .  se distinge destul de 
bine, într'un bot de deal prăbuşit, un strat gros 
cenuşiu. Presupunerea că sunt urmele unei vechi 
aşezări nu ne-a înşelat şi, într'adevăr, într'o sec
ţiune naturală, se poate vedea un strat de 
pământ vegetal de 0,40 m. ,  apoi un strat 
gros de cenuşă de 0,80 m. ,  amestecat cu 
pământ, oase calcinate şi cioburi de vase· 

Singurul material aici e cerarnica, alte resturi 
în sondagiile făcute, nimic. Ceramica formează 
numai o grupă : lucrată cu mâna, fără întrebuin
ţarea roţii, dintr'o pastă impură, rău ars3. ; vase 
mari aproape drepte, cu margine puţin involtă 
şi ca ornament crestarea buzei vaselor, sau a 
brâielor ( 1  şi 2, fig. 14). 

O subgrupă a acestei ceramici sunt vase comune, 
cu torţi, fără margine, dar cu un gât mai lung j 
dintr'o pastă mai bună, bine frământată şi arsă, 
păreţi supţiri şi cu o patină neagră j ca ornament, 
brâie punctate, puţin adâncite în pasta încă moale , 
alternând cu şiruri de striaţiuni oblice sau in 
spirală (3-7). Ornamentul acesta foarte frecvent aici 
s'ar putea apropia de ornamentul neolitic in spi
rală pictat al regiunii Nord-estice a Daciei. 

Comparând cu ceramica primitivă dela Poiana 
fragmentul ( 1 )  de aici e cel mai edificator prin 
asămănarea perfectă cu frag. 1 1  (fig. 4), luate din 
cele trei puncte de vedere, formă, tehnică şi or
nament j apoi patina neagră pentru vasele de o 
factură super;oară din această grupă, aici şi la 
Poiana. 

Câţiva secerători, devenind şi ei atenţi la SOD
dagiile făcute, îşi exprimă părerea că . .  hârburile" 
astea la o aşa adâncime în pământ trebuie să fie 
de pe vremea lui .. Noe" . . . .  indicându-ni şi un 
alt punct, la vre-o doi km. depărtare, tot pe ma
lul de răsărit al Sireti ului, unde de asemenea se 
găsesc "hârburi" , cu care se bat băeţii când vin 
cu vacile

-
la cireadă" . 

Trecem prin dreptul 
apa Siretiului care aici 

podului umblă tor de peste 
se strânge într'o singură 

După configuraţia terenului se poate pre
supune că o mare parte din această aşezare 
s'a prăbuşit cu vremea in albia Siretiului, ce 
curge acum chiar pe la poalele piscului. Mai 
la o parte ceva, ca o rămăşiţă a mal ului 
prăbuşit, formând aici o căldare cud iame
tru1 80-90 m. ,  e o bucată prăvălită din mal 
desgolită, dintr'un strat neobişnuit de gros 
de cenuşă de 1 ,70 m . ,  pe care nu creşte 
iarbă, şi acesta amestecat cu multe frag
mente de vase (fig. 13). 

Numai la Poiana am văzut că tot un mal 
alunecat din cetate era format dintr'un strat 

Fig. 16. Vederea unuia dintre III 1/1 II/ii funerari de la Răsărit 
de Tecuciu. 

aşa de gros de cenuşă (fig. 7). 

1 Nu ştiu dacă şi  Tocilescu în harta cu aşezările antice 
din România n'a utilisat o informaţie necontrolată, indicând 
la Homocea o staţiune preistorică. 

albie, vijelioasă şi adâncă , râdicând şi coborînd 
în vălcelele dealurilor ce vin spre Siretiu şi ajun
gând cu mare greutate, aproape căţărându-ne, 
la punctul dorit, un platou!prăpăstios spre apa 
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Siretiului, ce curge chiar la picioarele noastre, 

săpând necontenit malul înalt. Platoul formează 
un triunghiu : două laturi râpi adânci, a treia 
malul prăpăstios spre Siretiu (fig. 1 5) .  

Am făcut sondagii şi aici - după constatarea 
în secţiunea naturală pe laturea de V a unui 
strat gros până la 1 .30 m. de pământ, amestecat 
cu cioburi de vase. Ordinea e aceasta : 0.30-0,35 
m. pământ vegetal, restul un strat de pământ cu 
vetre, cenuşă, oase, chirpiciu şi cioburi de vase. 
La 1 ,20 m. o greutate de plasă sau fusaiolă. 

Ceramica se presintă şi în această aşezare tot 
supt un singur aspect : e lucrată cu mâna dintr'o 
pastă tot aşa de poroasă şi rău arsă ca la Cor
nii-de-Jos şi Poiana, afară de un mic progres, 

dela Cornii-de-Jos şi Cornii-de-Sus între ele şi 
apoi cu ceramica primitivă dela Poiana, constatăm 
aceiaşi asemănare, pe care am văzut-o între cera
mica primitivă din aC eastă din urmă staţiune şi 
cea de acelaşi fel dela Piscul Crăsani, cu o sin
gură nuanţă deosebitoare, o parte din ceramica 
dela Cornii-de-Jos cu frecvenţa ornamentului 
striat in spirală în forma cercurilor concentrice. 
Urmează de aici că, în ce priveşte vechimea aces
tor aşezări, sunt contemporane, locuite de aceiaşi 
oameni şi de sigur cu aceiaşi civilisaţie. 

Dar, pe când staţiunile dela Piscul Crăsani şi 
Poiana s 'au resimţit de influenţa greacă şi apoi 
romană, staţiunile dela Cornii-de-Jos şi Cornii
de -Sus au rămas aceleaşi, cu aceiaşi oameni şi 

Fig. 1 7. Ceramică din staţiunea antică dela Răsărit de Tecuciu. 

patina ce o întâlnim şi aici, dar care nu pare a 
fi decât o lustruire mai abilă pentru a astupa 
porosităţile. Ornament de bl"âie cu alveole făcute 
cu degetul (8 şi 9, fig. 14), identic cu al cera
micii primitive de la Poiana ; sau cu crestături 
( 10), o asămănare perfectă cu exemplarul ( 1 )  dela 
Cornii-de-Jos şi, cum am văzut, a acestuia cu 
( 1 1 ,  fig. 4) de la Poiana. Proiminenţe in loc de 
torţi ( 1 1 - 1 3), exemplarul din urmă cu o gaură 
orisontală - forma primitivă a torţii, - de sigur 
pentruca vasul să poată fi atârnat. Vase de forma 
unor talgere cu margine puţin invoaltă Înăuntru 
( 14) .  Chirpiciu de locuinţe, ars, sonor, pe care se 
recunoaşte urma lemnului lucrat ( 16) 1 . 

Comparând ceramica din aceste două staţiuni 

I Cf. 1. Andrieşescu, o. c. 

civilisaţie primitivă chiar contemporană poate cu 
epoca de înflorire a celor două d'ntâiu . . .  

Dacă ieşi pe bariera de Răsărit a Tecuciului şi  
mergi cale ca la un sfert de oară, îţi apare pe te
rasa Bârladului, de asupra} în dreapta drumului, 
un mare tumulus, care la început nu-ţi poate da 
de bănuit decât că putea să fie un punct de 
observaţie sau de semnalisare în vremuri nu aşa 
de depărtate (fig. 16) ; dar, înaintând, vezi un al
tul în stânga drumului, mai mic, aproape că s'ar 
putea confunda cu faţa plană a câmpului ; mai 
departe altul, în dreapta, tot aşa de mare caşi cel 
d'ntâiu, apoi încă altul şi altul, până ce numeri 
vre-o şease-şeapte, grupaţi fără nicio direcţie şi 
distanţaţi între 50-200 m. Un singur tumulus, cel 
d'ntâiu, a putut să servească de semnalisare cu 
focuri, etc. pentru terasa de Apus a Bârladului, 
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la patru km. distanţă, în dreptul căruia se află doi 
tumuli, dintre care unul tot aşa de mare. 

Ridicat pe acest din urmi tumulus, poţi cu
prinde cu privirea pe de-asupra oraşului valea 
largă a Bârladului, platoul la N şi V, până de
parte în apa Siretiului. De aici a supraveghiat Şte
fan-cei-Mare mişcările Turcilor după lupta dela 
Podul-Inalt, până când i-a trecut Siretiul pe la 
10năşeşti 1 .  

" Iară Ştefan Vodă pornitu-s'au după dânşii cu 
Moldovenii săi şi acei două mii de Leşi şi au gonit 
pe Turci până i-au trecut Siretiul la 10năşeşti, 
unde se chiamă V adul Turcilor şi până astăzi. Şi 
acolo, de-asupra Siretului, la movila ce3. mare a 
T ecuciului, au odihnit trei zile" .  

3 

sunt foarte vechi., din acelaşi timp cu alţii din 
Moldova şi Basarabia, Rusia meridională, Do
brogea şi câmpia munteană. 

Gruparea lor ca la Poiana, Bărboşi, etc., indică 
deci că sunt tumuli funerari de-ai strămoşilor 
noştri daco-geţi sau Romani. Dar aceasta nu e 
de-ajuns, şi atunci trebuiau descoperite urmele 
aşezării căreia au aparţinut aceşti tumuli. Aşe
zarea trebuia să existe, din moment ce existau 
tumulii şi cari, după toate indicaţiile, erau tumuli 
funerari. Nu ne-am înşelat într'adevăr în presu
punerea făcută, şi staţiunea am descoperit-o ceva 
mai la N V, la vre-o 500 m. ,  graţie excavaţiilor 
terenului şi prăbuşirilor, care au scos la iveală 
numeroase cioburi de vase antice. Într' o secţiune 

. . \ 
, . :  J. 

,� . -

Fig. 18.  Ceramică La Tem din  staţiunea de  la Răsărit de  Tecuciu. 

Astăzi acestui tumulus i se zice " Movila lui 
Ştefan-cel-Mare" după harta statului major al 
Armatei şi amintiri ale poporului. Cronicarul 
Ureche îi spunea însă "Movila cea mare a Te
cuciului " :  după cât se pare deci, movilele existau 
înainte de a se opri Ştefan aici, şi aceasta, mai 
ales, prin legătura pe care '0 au cu. celelalte mo
vile din faţă, de la Răsărit, de partea cea-I-altă a 
Bârladului, movile pe care le-am văzut grupate, 
vre-o şase la număr. Mărimea acestora, apoi nici 
o amintire despre ele păstrată în popor, locul 
vre-unei lupte, ne arătat de nicio cronică sau do
cument, conducea spre ipotesa că aceşti tumuli 

1 Gr. Ureche, Domnii Ţărei Moldovei şi viaţa lOT, în 
Kogălniceanu, Cronicele, ed. II, tom 1,  p .  161 . 

făcută aici se poate vedea un strat de pământ 
vegetal de 0,40 m., apoi un strat de cenuşă, 
amestecat cu cărbuni, oase, ceramică de o fac
tură superioară, gros de 0,80 m. chirpiciu, cărbuni, 
ceramică proastă ca material, puţină cenuşă, un 
strat de 0,35 m. şi, în fine, pământ galben viu, 
ars până la roşu, din causa focului de de-asupra 
pe o grosime de 0,05. Grosimea secţiunii, deci 
de 1 ,60 m. 

Materialul arheologic de aici, ca şi din alte 
părţi, se compune în majoritate din ceramică, 
care, în casul acesta se presintă supt un singur 
aspect. Pe când în staţiunile pe care le-am stu
diat mai sus am găsit o ceramică lucrată cu mâna 
fără întrebuinţarea roţii, în staţiunea de la Răsă
rit de Tecuciu nu se află decât ceramică lucrată 
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la roată .  Dinasel şi aici din causa distrugerii aşe

zării prin fac, n'au rămas decât ca ciob uri (fig. 
1 7  şi 18) .  

Prima grupă dintre aceste vase sunt vasele 
făcute dintr' o pastă impură, care se găseşte în 
stratul inferior, spre deosebire de a doua grupă 
de vase, lucrate dintr' o pastă fină, cenuşie, aso
mănare perfectă, după cum vom vedea, în ce pri
veşte tehnica şi ornamentul, cu ceramica La Tene 
dela Poiana. 

Iată aci o nouă problemă care se pune, şi anu
me : ceramica lucrată la roată - singura apro
piere de ceramica primitivă din aşezările citate 
fiind pasta proastă -- se găseşte într'un strat la 
o adâncime de 1 .50 m. Cred, însă că grosimea 
acestui strat se datoreşte distrugerii locuinţilor, 
şi, într'adevăr, avem un strat gros de 0,35 m. de 
lipitură, moloz, cărbuni şi puţină cenuşă j apoi, 
de-asupra un strat de 0.80 m. cenuşă multă, căr
buni, mai puţin pământ ars şi lipitură. Ceramica 
aceasta, de o tehnică superioară şi cu ornament 
în val, nu poate fi decât cel mult contemporană 
epoce, de influenţă elenică în Moldova-de-Jos. 

Vasele din prima grupă (fig. 1 7) sunt simple, 
fără niciun ornament cu buza puţin involtă sau 
cu gât lung, torţi groase ( 1 -7). Caracteristic ce
ramicii din această staţiune e faptul că fundu
rile vaselor sunt neobişnuit de groase, 3-4 cm., 
la vasele mijlocii, supţiindu-se mereu spre partea 
superioară până la cinci mm. (2, 8 şi 9) j aceasta 
fără îndoială pentru a da vaselor o mai mare 
stabilitate. Lipitură de pământ negru, în care se 
văd . pe o parte urmele nieleJor, iar cealaltă este 
feţuită ( 10). 

A doua grupă ceramică (fig. 18) e caracteris
tic La Tene, presintându-se cu o factură superi
oară j pastă fină, cenuşie, perfect de bine arsă 
(1 şi 2). Forma e cam aceiaşi cu a vaselor din 
prima grupă, însă cu margine mai involtă, oblică, 
mijlocul în unghiu şi fundul nu în totdeauna aşa 
de gros ca la ceramica din prima grupă (5- 1 2). 

Un fragment dintr'un vas mic (9) şi o toartă dela 
un vas mai mare cu capetele sudate ca de altfel 
Ia toată ceramica de aici ( 13). Ornamentul e ace
Iaşi în val ca la ceramica La Tene de Ia Poiana 
- de şi mult mai puţin frecvent-şi Piscul Cră
sani (3 şi 4). 

Din cele expuse se poate deduce, că numărul 
aşezărilor antice la răsărit de Siretiu, trebuie să fie 
destul de mare, l că numeros a fost şi neamul 
care a locuit părţile acestea, neamul trac, că 
Geţii, Carpii, Costobocii au fost stăpânitorii cei 
mai vechi ai ţinuturilor de. Miazănoapte şi Răsă
rit ale Daciei din timpuri preistorice, poate ur
maşii neoliticilor dela Cucuteni, Ia care, mai târ
ziu, se vor fi adăugat şi parte din Bessll veniţi 
dela Sud, rămânând legaţi de pământul acesta, 
până Ia urmaşii cei de astăzi, Românii. 

Ramurile acelea ale marelui neam trac au 
trăit şi dincolo de graniţile imperiului j Geţii 
" cei mai nobili şi mai virtuoşi dintre Traci" ,  
neobişnuiţi să-şi plece capul-istoricii antici ni-i 
arată luptându-se cu Dariu, Alexandru şi Lisi
mah - au trăit în . vremea imperiului în părţile 
acestea de răsărit ale Daciei, locuitori liberi ai 
staţiunilor pe care le descoperim astăzi, dincolo 
de graniţa romanităţii de Răsărit, valurile de pă
mânt ce merg de la Nistru prin mijlocul şi Sudul 
Basarabiei şi Moldovei până în Carpaţi. 

Descoperirea şi cerceterea a câtor mai multe 
staţiuni greco-getice şi daco-romane în părţile 
acestea, explorarea a câtor mai mulţi tumuli fu
nerari - C:ire dispar pe fiece zi, după cum am 
spus, din causa distrugerii lor prin arături sau 
căutători de comori - ne vor conduce la lămu
rirea a multor probleme din trecutul nostru, la 
adâncirea originii Neamului, care începe cu mult 

înainte de Traian şi cucerirea romană, prin firea 
noastră fiind poate mai mult Traci decât Latini, 

1 După indicaţiunile şi materialul ce mi s'a adus de 
către elevi, în majoritate ceramică, presupun până acum 
încă vre-o 10 aşezări antice în judeţul Tecuciu. 
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1. 
INSCRIPŢIILE BISERICII RĂ TOVOEŞTI

MUSCEL ŞI  ZÎRNEŞTI 

Nu s'a observat această notiţă de pe n-l 441 
al Academiei Române (v.  Bianu, Catalog, II, p .  
148), cuprinzând cronica lui Constantin Cantacu
zino Stolnicul : " Pisania bisericii ot Reit[o]voeşti 
de cine este făcută : "Sântu hram să zidi de ju� 
păn Vâlc[u] VeI Logf. i jupaniţa Chiriţa i Vlai
cuI Stolnic i Pătru Stolnic, let. 7024, în Domnia 
Neagului-Voda Basaraba, când s'au făcut şi mă
năst. Argeş" .  

Evident că n'avem a face cu prima pisanie, 
ci cu una de la o refacere târzie. Ea îşi are însă 
interesul,  arătând încă o zidire munteană de la 
începutul secolului al XVI-lea. Cercetări locale 
trebuie făcute. 

O falsă inscripţie de Ia Zîrneşti, cu pomenirea 
lui Ioan (Vasilie) Domn muntean şi "Voevodeasa 
Ecaterina" ,  un întreg şir de închipuiţi copii, în
cepând cu Constantin şi Maria, la  data de 1515, 
n-l 466, l. c. p .  200. 

II. 

O VISITĂ DOMNEASCĂ LA MONUMENTE. 

Pe n- l  492 al Academiei Române se cuprinde 
această notiţă : "La 1 836, Aug. 16 ,  Vineri, Ia 4 
p ol ceasuri din zi, s'au suit Domn ţării Moldo
vii Mihail Grigore Sturza Voivod, cu Doamna 
Mării Sale, Ia cetate den Tărg[ul] Neamţului" . 
V. Bianu, Catalogul, II, p .  234. 

III. 

O CADELNIŢ Ă DE LA MĂNĂSTIREA 
RADU-VODĂ DIN BUCUREŞTI 

,Citim în «Presa« dela 23 Noembrie ; 

Mănăstirea Radu Vodă în capitală poseda o 
mare cădelniţă de argint aurită şi lucrată cu smalţ 
albastru, având capacul cădelniţei forma unei 
cupole de bisericuţă, cu nouă turnuleţe cu crucile 
pe dânsele, şi pe fieşcare din �cele turnuleţe se 
afla scris romăneşte, pe smalţ albastru, câte un 
nume ; d. e. : Nicolae, Dragomir, Neagu, Vintilă, 
Radu şi altele ; iar pe marginea cădeIniţei, iarăşi 
pe smalţ, era inscripţia următoare : "Dat-am de 
pomană Domnia Mea şi Doamna mea această 
cădelniţă SI. Mănăstiri din marginea Bucureştilor 
cu hramul Sf. Treimi cei nedespărţite, făcută de 
noi, peste care s'a scris numele a nouă voinici 
din vitejii noşfrii dorobanţi, cari, făcând a trece 
Turcii fără vad Dunărea, s'au luat în goana lor 
călări în not şi, după ce s'au prăpădi.t la mijlocul 
apei, apoi s'au înecat şi ei de osteneala cailor. 
Ca să fie de veşnica pomenire a lor" . Această 
bătaie s'a petrecut lângă CăIăraşi, unde pănă 
astăzi este şi o măgură mare, ce se zice măgura 
dorobanţilor, căci acolo s'au îngropat, după gă· . 
sirea cadavrelor (cum exemplul Românilor). Ei 
bine, soarta acelei cădelniţe o ştiţi care a fost ? 
Că egumenul grec a stricat-o, zdrobind-o la ar
gintar cu toate rugăciunile ce-i făcu argintaru 
din Podul Beilicului, şi şi-a făcut argintărie de 
masă, ca Ia trei oca, care a dat-o Ia o persoană 
anonimă, ca cadou. 

N. IOlW A .  

IV. 

CUM SE DISTRUG MONUMENTELE 

Visitând comuna Ocniţa din judeţul Vâlcea, am 
uăzuf acolo o bisericulă despre care am aliat c ă  
a fost uândută la licitatie pentru suma de l e i  d.ouă 

de NADIA GROSMAN-BOLUGHlN. 

mii cinci sute, spre a fi  dărâmată şi materialul ridicat 
de cumpărător. 

Cred că, În principiu, dărâmarea oricărei bisel'ici 
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să se facă numai în casuri cu totul exceptionale. 

Ni ciodată nu uom putea ajunge să auem o artă nouă 
adeuăI'ăt românească, dacă cu atâta indifel'entă 
se uor distruge tocmai el6!mentele cele mai pretioase. 
Stl'âmtorat În munţi, simplu şi cu suflctul curat, po
porul şi- a cl'eat atmosfera lui de in timita te  caldă, şi 
sentimentul acesta l-a extel'iorisat În bisericulile mici. 
Cele mari sunt resultatul străduinlilor celor bogati 
şi puti ni, construite Înt l" un stil românisat ; dar aceste 
bisericule s'au făcut din dragostea şi  credinla celor 

umili şi multi, al căl'ol' t.rup era-realmente- pământ 
al ţării. C l'ed că tl'ebuie să ne apropiem de aceste 
moşteniri de artă adeuărat ro mânească cu o eulauie 
deosebită şi să le păstrăm cu sfinlenie, pentru că ele 
contribuie la formarea sufletului noslru şi la intuitia 
ceia ce este cu adeuăl'at românesc. Cum uorba 
cea mai dragă o spunem româneşte, tot aşa gândul 
şi ser.limentul să-I extel'iorisăm in formă românească, 
ceia ce nu se face. 

Bisericuja din Ocnita a fost ridicată (n'am putut 
găsi indicati a - când) din bârne de stejar în comuna 
Şerbăneşli (regiunea Gouora). Pe la 1860 a fost adusă 
la Ocnita şi i s'a adăogat un altar de cărămidă. 
Locul uechiului iconostas se uede bine, fiindcă bâr
nele cal'2-1  sustineau au rămas pe loc. Bisericuta de 
lemn a fost în intregime acoperită cu cărămidă pe 
din afară, inr înăuntru lemnul a fost peste tot cioplit 
cu toporul pentru ca să se prindă tencuiala. În fată 
s'a făcut un priduor cu stâlpi de cărămidă. 'I'encuiala 
care acoperla părp.tele de la  intrare poartă de-asu
pl'a uşii urme de inscriptii, complet căzute, iar pe 
bârna desgolită se uede altă i nscl'iplie tăiată în 
lemn, probabil prima inscriptie. Din causa cl'estă
turilor de topor, făcute ca să prindă tencuiala, Iite
riie sunt tăiate, ş i  mi-a fost imposihil s'o descifrez. 
Pictul'a, păstrată ici-colo, a fost făcută de un meşter 
foarte neiscusit ; nu presintă interes decât ca douadă 

a nepriceperii lui : afară, În dreapta, un sfânt cu 
barbă,  călare, se luptă eu lancea cu un balaul', 

iar inscl'iptia este : Sf. Impăl'at Mucenic Peodosie. 
Euident că a fost făcut după un Sf. Gheol'ghe şi 
modificat după pricepel'ea meşter-ului. În priduor, pe 
păretele din dreapta uşii  e hramul : Sf.  Hl'hangheli. 
tn zale. Pictura e mult stl'icată. Inlel'esant Însă că 
meşterul a socotit că umărul rotund, bizantin al  Sf. 
Mihail este un obraz, căruia el i-a făcut ochi, nas, 
g ură. rămânând ea dantela de plăci metalice de la 
cot a zalelor-să fie barba. 

În biserică abia s'au păstrat câli-ua sfinti. Dar 
În dreapta uşei-Înăuntl'u-e un foarte interesant şi  
bine păstrat pOl'tl'et de preot cu inscriptia : 

cl}l"iH u,i" c" nnpi lHcAc pp'ip� p i c  CHH n � n d  AP""o
I\\ i p, +7'.�HSA K7'i7'�IlS dA c & icsp i'l"i  "t; Anptfi7' 

cl}lH7'ei & i csp i 'l"i 1'p6i  I\\ H AS A c i .  

Hlăturl nu se distinge ce a fost. 
După traditie, Gl'i gore ar fi preotul  care a adus 

bisericuta aici. Numele acestor doi preoli e amintit 
şi Într'un pomelnic scris p e  unul din păretii altarului, 

cu cirilice, ş i  în parte şters cu to iul. Pomelnicul ; 
pururea pomenitilor ctitorHor : M aria, Ion, Ion, Mihai, 
t Gligore erei ; t Dragomir erei... şi aşa mai de
parte : la sfârşit ... zugrăuit Ioan Plora ... 186 ... • •  Ultima 
cifră e ştearsă. Hlăturl e zgârl at pe peretele negru ; 

1861l, Pebruarie 1ll, făcut preot N. Pauelescu. 
Comisia Monumentelor Istorice, crede că şi Mi

nisteriul Cultelor, trebue să a nuleze uânzarea acestei 
bisel'ici.  E uşor de făcut căci cumpărătorul nici nu 
şi-a îndeplinit angajamentul de a dărâma biserica 
În termin de o lună. Moliuul : satul are credinta că 
ua fi blăstămată mâna care se ua ridica să dărâme 
biserica. 

Am uorbit cu capii satului : toli asigurau că sunt 
contra, dar au făcut-o doar dt;pă cereren Episcopiei 
din Râmnic, care socoteşte că bisericuta face < im

presie urâtă. călătorilor. Vă rog să judecali după 
desemnul alăturat ce eimpresie . face. 

Ţăranii din sat par a fi dispuşi să adune banii 
pentru repararea bisericulii, 

'
fii ndcă uiala tor e legată 

de ea : seruiciul religios s'a oficiat in ea până acum 
douăzeci de a ni.  

Nu se cere prea multă reparalie : acoperişul e 
destu I de bun, doar ferestruicele turlelor n'au gea
muri, ş i  de aceia plouă înăuntru. Se cere : repararea 
taua nului de lemn, fără pictură, I'epararea cu ma
terialul existent a stâlptlor priduorului ,trebuie făcut 
imediat, căci ei  susjin acoperişul ; căderea unuia ar 
fi catastrofală şi un uânt mai puternic Îi poate da 
jos pe toli) .  Zidul care acopere lemnul p e  din afară 
trebuie dărâmat, pentru ca să rămâie uisibiÎ lemnul 
şi numai altarul şi priduorul să I'ămâie de zid, aşa 
cum sunt. În interior să se repare tencuiala : in lo
curile unde pictura e distrusă s ă  se uăpsească cu 
negru, cum s'a făcut de la Început în altar, unde n'a 
fost pictură. Să se repare şi pardoseala, care e 
putrezită complet. Stranele se pot uşor repara. 
Din icoan� s 'au păstrat doar două. Clopotul a fost luat. 

După cum am Înteles, bisericuţa are şi oare care 
auere, o moşioară. 

Ţăranii au tot interesul să repare bisericuţa . eele
lalte două sunl pe dealuri cu urcuşul'i grele, Încât 
foarte rar se slujeşte acolo. 

Cea din Titi�eciu, cu hramul Ion Zlataust, construită 
de Şerban Cantacuzino. 

Cea din jeica, ctitoria leromonahului Dionisie, e 
zidită Înainte de 1681 şi rezidită de Mihalache Logo
fătul de la Curtea Ocnilei şi zugrăuită cu cheltuiala 
lui jupân Panaitescu. 

Hmândouă bine păstrate şi tinute curat. 
Dacă, ceia ce nu-mi uine să cred, uânzarea nu se 

poate anula, să se ridice, pentru museu, pictura cu 
portretul preotului ctitor din pronaos, şi să se păs
reze împreună cu bârna de de-asupra intrării .  care 
dată jos şi pusă În lumină bună, ar putea fi, probabil, 
dcscifrată. 

Interesant e şi lacătul de la uşa de i ntrare, de o 
formă ueche şi puţin obişnuită, cilindrică. 

Mă doare îngroparea aceasta de uii a unor co
mori care ne sunt cea mai necesară hrană sufletească. 

---�t�>--+--
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1. 
QUELQUES OBSERVATIONS AU 

SUJET DE LA PETITE EGLJSE DE 
COZIA, DITE : "BOLNIŢ A" 

par G. BALŞ. 

En se basant sur l 'exarrien du modele 
de l' eglise que le fondateur - le prince 
Pierre-tient dans ses mains sur la pein
ture votive, ainsi que sur l' examen du 
plan et des facrades, l'auteur montre que 
tous les caracteres de ce petit monument 
sont serbes. 

Une confirmation de cette opinion se 
trouve dans l'inscription du pronaos, qui 
indique comme architede de l' eglise le 
moine Maxjme. Or Maxime est un nom 
serbe et non roumain. - Du reste l'inf1u
ence serbe, ă ceHe epoque est d'autant 
plus explicable que des liens de fa miIle 
unissaient les princes valaques ă la fa
miIle des Brancovitch serbes, familIe dont 
un representant avait meme occupe le 
siege metropolitain de Valachie, peu d'an
nees avant la construction de la "bolnita" 
de Cozia. 

II. 

ARGENTERIE MOLDA VE DU XVIII-e 
SIECLE, L'EGLISE DES ARMENIENS 

A FOCŞANI 
par N. IORGA. 

L' eglise de la Nativite de la Vierge ă 
F ocşani possede des couvertures de li
vres saints en argent qui prol1vent la tra
dition d'une corporation d'orfevres dont 
les traces sont d'ailIeurs visibles dans une 
industrie aduelle. 

L' eglise des Armeniens, dont les voutes 
et  le jube ont un caractere d' origina1ite 
unique, serait bâtie seulement en 1 733 i 

elle paraît, d'apres la decoration des fe
netres et meme d'apres la forme des tours 
appartenir au XVII-e siecle. 

IIL 

SUR L'INVESTITURE DES PRINCES 
ROUMAINS 

par C. J. KARADJA. 

Explication de la gravure, due ă Cr. Hal
bou, dans le troisieme volume, paru en 
1822, du "Voyage pittoresque de la Grece" 
par Choiseul Gouffier et d'une autre pre
sentant l'investiture du prin ce Constantin 
Ipsilanti . 

IV. 
LE VIEUX BUCAREST, LE HAN MA
NOUK, D'APRES UNE PHOTOGRA

PHIE DE 1856 
par HORIA TEODORU. 

Un photographe, dont nous n'ignorons 
pas le nom, Ludwig Angerer, a du pren
dre, en 1866, toute une serie de vues de 
Bucarest. il ne nous en est parvenu que 
deux : l'une, reproduite dans notre " Bule
Ietin" en 19 1 1  (p. 48), la seconde (fig. 1) ,  
trouvee par hasard dans les cartons d.'un 
antiquaire de Paris, representant le Han 
Manouk,. monument bien connu par une 
lithographie (fig. 3) et un des sin (fIg. 2) 
de Michel Bouquet ( 1 840). Publier ici en 
regard ces trois documents, c'est faire 
voir ă quel point l 'artiste a ete veridique 
dans ses representations. Il nOllS a paru 
interessant d'ajouter (fig. 4) une photo
graphie recente de l'ancien han , l'actuel 
Hotel Dacia. 
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V. VII. 

LES FRESQUES DE L'EGLISE ŞUBEŞTI LES VASES MOLDAVES SE TROU-

A CÂMPULUNG VANT DANS LA SALLE DES ARMES 
par 1. MIHAIL. 

L' aduelle eglise de Şubeşti de Câmpulung 
(Muscel), en Valachie, date de 1779. Elle 
a ete. rebâtie sur les ruines d'une plus 
vieille fondation, remontant il 155 1 .  

Les fondat�urs de 1 779 sont un pre
lat, Dosithee,  le superieur du monastere 
Negru-Vodă de Câmpulung et un boiar, 
Trandafir, le " logofăt" du meme monastere. 

Les fresques, de Şube�ti sont de l' ep6-
que, et elles se sont conservees intactes. 
Par le nombre des scenes et par la richesse 
des ornements elles appartienent il l' epoque 
de Horaison qui a commence pendant le 
regne de Brancovanu et qui embrasse tout 
le XVIII siecle. 

Ce qui caraderise ceHe epoque c' est 
la profusion des ornements et de la de
coration florale. 

VI. 

LES FORTERESSES TURQUES SUR LES 
. FRONTIERES DES PRINCIPAUTES 

ROUMAINES 

par M. POPESCU. 

L'auteur presente les perspectives et 
le plan des forteresses turques, executes 
pendant l 'occupation autrichienne : 

Hotin, Bender, Chilia, Ismail; Brăila, 
Hârşova, SiHstrie, Rusciuc, Giurgiu, Nico
polis, Lom, Vidin, Orşova. 

A MOSCOU (tradudion) 
par THEODORE OUSPENSKY. 

Il s'agit de quatre recipients portant le 
nom du Tzar Ivan IV, mais ayant un ca
radere moldave. L'auteur presente les 
ambassades des princes de Moldavie il 
Moscou au XVI-e siecle et s'arrete sur
tout sur celles envoyees par la prin ce A
lexandre Lăpuşneanu. Il signale aussi une 
image moldave de la meme epoque, que 
conserve le depot de Moscou, et la coupe 
donnee, en 1580, par le bOlar Lupea Huru 
ii sa fille Grozava. Il se demande s'il y a 
eu un travail commande par des Molda
ves ii des orfevre43 russes, ou seulement 
une mode moldave, mentionnee par une 
source contemporaine, en Russie pendant 
le XVI-e siecle. 

VIII. 

DECOUVERTES RECENTES ET RE
CHERCHES SUR QUELQUES STATI

ONS ANTIQUES DU DISTRICT DE 
TECUCIU 

par CONST. SOLOMON. 

Descripţion minutieuse de la ceramique 
de Poiana. La conclusion est que de for
tes tribus thraces ont ha bite la region ii 
l'Est du Sereth. On demande d'explorer leş 
tumuli de la region . 

.. 
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R E D A C Ţ I A : 

SECRETARIATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

BUCUREŞTI. - STRADA GENERAL BERTHELOT No. 26 

Buletinul se găseşte de vânzare la principalele librării din Ţară. 

Studenţii, profesorii şi preoţii, au 45 % reducere, adresându-se Secretariatului. 

Fiecare fasciculă apare în două ediţii : 

Ediţia pe hârtie chromo Lei 120 - Ediţia pe hârtie velină Lei 90. 

La Secretariatul Comisiunii se poate procura Buletinul Comisiunii pe anul 1923 
consacrat Curţii Domneşti din Argeş. Exemplar de lux cu text francez Lei 1 . 100, 
fără text francez Lei 1 .000. Exemplar pe hârtie velin! cu text francez Lei 600, 

fără text francez Lei 500. 
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EVOLUTIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA , 
--0--

INRÂURIRILE STRĂINE 
DE. LA OR1GINĂ PĂNĂ LA NEAGOE BASARAB. 

CAPITOLUL 1. 

O R I G I N I L E. 
Studiul monumente lor de arhitectură se măr

gineşte pentru noi, În epocile mai Îndepărtate, 
proapea exclusiv la ' �ercetarea monumentelor reli
gioase, singurele cari au fost ferite În parte de 
distrugere : unele biserici, câte o clopotniţă şi 
rare ori chilii le mănăstirilor. 

Din edificiile civile şi militare nu ni s'au păstrat 
decât rămăşiţe, temeliile clădirilor, bucăţi de 
ziduri ruinate care ni pot da une ori indicaţiuni 
asupra alcătuirii şi disposiţiunilor generale ale 
acestor monumente, dar foarte rar asupra arhitec
turii lor propriu-zise ; doar pe ici colo câte un 
profil de piatră cioplită sau mai rar un rest de 
sculptură 'sau de decoraţiurie aproape şters, dar 
nimic mai mult. 

. Aproape totalitatea clădirilor mai vechi, În afară 
de biserici, dacă nu sunt ruinate, au fost refă
cute şi transformate la epoci mai apropiate de 
noi, fără ca să se fi păstrat În majoritatea casu
rilor ceva din caracterul lor primitiv. Când se va 
putea face cercetarea amănunţită a acestor monu
mente, se vor găsi poate urmele vechilor arhitec
turi ; asemenea cercetări Însă presupun sondaje 
şi dărâmări, iar executarea lor nu este În totdea
una posibilă. 

Biserici în stâncă. N i-au rămas din veacurile 
îndepărtate câteva biserici În stâncă, de şi poate 
pe vremuri au fost mai numeroase. Astfel la 
Cetatea Dâmboviţei, În comuna Stoieneşti din 
judeţul Muscel, mai există o asemenea biserică 
săpată în stâncă, care trebuie să fie foarte veche, 
căci zugrăveala de pe păreţii interiori ni arată 
chipul lui Nicolae Alexandru Basarab ca ctitor 1. 

O altă capelă, de acelaşi gen, se află lângă 
mănăstirea Bistriţa din Oltenia, într' o peşteră 
situată în stâncile din apropiere. Drumul pentru 
a ajunge la această capelă este aproape i'mpracti
cabil : Întâiu pe  margenea unei prăpăstii şi apoi 
printr'o subterană strâmtă 'şi joasă. Acestea sunt 

I Vezi Buletinul C. M. 1., anul V p. 89. 

umile lăcaşuri de refugiu, ascunse cât mai b ine, 
astfel ca să nu poată fi descoperite de duşmani 
şi deci ' mai bine ferite de distrugere. în starea în 
care se găsesc ele astăzi, aceste capele cu greu 
ar putea fi denumite rrionumente de arhitectură. 

Biserici de lemn. în multe localităţi din ţară, 
mai ales în părţile muntoase, dar şi la şes în 
părţile păduroase, atât în Muntenia şi Moldova, 
cât şi în Ardeal, se mai găsesc încă biserici de 
lemn care şi-au păstrat, mai mult ori mai puţin, 
arhitectura lor primitivă. Unele din ele sunt destul 
de vechi, din veacul al XVIII-lea şi câte odată, 
dar mai rar, din al XVII-lea. Ele repetă probabil 
tipuri vechi rămase aceleaşi de multe veacuri. 

Intr'o ţară aproape în întregime acoperită cu ' 
păduri , cum a fost a noastră, este firesc ca şi 
clădirile şi locuinţile să fi fost aproape exclusiv 
executate din lemn, aşa cum sunt şi astăzi majo
ritatea caselor ţerăneşti mai vechi ; păreţi de 
bârne sau de chirpiciu, pridvoare cu stâlpi de 
lemn ciopliţi cu îngrijire şi adesea · ori cu multă 
imaginaţie, uluce şi balustrade de scânduri trafo
rate, etc. 

Este probabil că, în afară de cetăţile de apă
rare, de reşedinţele domneşti şi boiereşti şi de 
unele biserici mai importante, toate casele şi chiar 
majoritatea bisericilor de prin oraşe şi sate erau 
făcute din lemn. 

Arta populară, pe al cării domeniu întrăm 
aici, a avut de sigur rolul său în desvoltarea 
artei noastre în genere, mai ales în artele minore, 
care par că se confundă cu ea. Este în de obşte 
cunoscută originalitatea şi bogăţia artei ţărăneşti 
în România, precum şi fineţa simţului artistic 
al poporului, căruia i se datoreş.te păstrarea in
tactă a tradiţiunii sale strămoşeşti, dar este evi
dent foarte greu, În starea cunoştinţilor pe care 
le avem astăzi, a se determina partea ce se cuvine 
artei populare străvechi în evoluţia artei monu
mentale. 
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CAPITOLUL I I .  

ÎNRÂURIRILE MEDIEVALE. 

Printre înrâuririle de artă care se ivesc În epoca 
ce a urmat formaţiunea Ţărilor Române se pot 
distinge două mari curente : Unul, venit din Oc
cident, ni aduce civilisaţia evului mediu şi înrâu
rirea artei romanice şi a celei gotice ; altul, venit 
pe diferite căi din spre Orient, ni aduce civili sa
ţia bizantină, care pe acele vremuri domnia nu 
numai în Europa orientală, dar ŞI In Asia Mică, 
În Africa de Nord, în Rusia şi chiar În Orientul 
mai îndepărtat. 

Î.NRĂURIREA MEDIEVALĂ ·OCIDENTALĂ. Pare 
a fi cea d'intâiu venită, prin Ardeal în Muntenia 
şi prin Polonia şi Galiţia în Moldova, 

In Muntenia ea este puţin simţită şi pare a fi 
fost Înlocuită chiar în veacul al XIV-lea printr'o 
Înrâurire orientală, care în veacul următor devine 
aproape exclusivă. 

Astăzi, din monumentele occidentale, nu ni-au 
mai rămas decât temeliile a două biserici dispă
rute, una la Câmpulung (Muscel) şi alta la Turnu
Severin, apoi ruinele cetăţii din Cheile Argeşului, 
zisă a lui Ţepeş-Vodă, şi În sfârşit rămăşiţele 
unui turn, zis al lui Sever, situat în oraşul Turnu
Severin. 

Temeliile bisericii romanice din Câmpu
lung (fig. 1 ). 

Aceasta pare a fi cel mai vechiu monument bi
sericesc medieval din Muntenia, ale cărui urme 
au ajuns până la noi. Temelia acestei biserici a 
fost găsită sub actuala biserică a mănăstirii Negru
Vodă de către d. V., Drăghiceanu, în anul 1 925.  

Această biserică a fost clădită, probabil, În vea
cul al XIV-lea de către Nicolae Alexandru Basarab, 
a cărui piatră de mormânt se găseşte aici. 

Planul bisericii este romani c  şi se compune din
tr'o navă centrală mai largă şi din două colaterale 
mai înguste, despărţite de nava centrală prin două 
rânduri de stâlpi. La această parte principală a 
bisericii formând naosul se adaugă spre Răsărit 
altarul rotunjit într'un singur arc, care se leagă, 
într'un mod cam stângaciu, cu stâlpii interiori ai 
naosului. Spre Apus pronaosul mai mic e despăr
ţit de naos printr'un zid, în axul căruia se des
chide o uşă de comunicaţie ; tot în pronaos se 
afla o scară rotundă care urca la clopotniţă. 

Disposiţiunea aceasta a naosului despărţit de 
pronaos este proprie cultului ortodox ; ea este în
tocmai aceia pe care o găsim la biserica din Ră
dăuţi, c1ădită cam în aceiaşi epocă de către Ale
xandru-cei- Bun. Spiritul în care sunt c1ădite aceste 
două monumente este însă diferit : la Câmpulung 
arhitectura şi construcţia par a fi fost pur roma
nice, pe  când la Rădăuţi ele sunt mai apropiate 
de arta bizantină. 

La Câmpulung biserica pare a fi fost de piatră ; 
Într'adevăr, faptul că s'au descoperit În zidurile 
actualei biserici pietre cu profil romanic dă a pre
supune că biserica de astăzi, care e şi ea de pia
tră, a fost clădită cu materialul rămas dela dărâ
marea celei vechi. 

Temeliile bisericii gotice din Turnu-Se
verin (fig. 2). 

Descoperite cu ocasia săpături lor făcute de d. 
profesor Bărcăcilă la castrul Drobetae, presintă 
urmele unui altar semicircular de configuraţie go
tică cu urme de contraforturi formând ca nişte 
pinteni împrejurul semicercului altarului. Zidăria 
este de piatră brută, neregulată şi lucrată fără artă. 

Acest altar a fost alipit de o altă clădire, mai 
veche şi mai mare, a cării temelie de piatră, cio
plită, din blocuri mari şi regulate, este probabil 
de origine romană şi face parte din clădirile cas
trului. 

Cetatea zisă a lui Ţepeş-Vodă. Este unul din 
rarele monumente care ni arată o Înrâurire medie
vală occidentală În Muntenia:  ruinele ei se văd şi 
astăzi în cheile Argeşului, în vârful unei stânci, 
de unde domină toată regiunea, atât spre Nord, 
cât şi spre Sud, În susul , cât şi În josul Argeşu
lui. Această cetate, alcătuită după tipicul castele
lor feudale, medievale, se compune din mai multe 
turle rotunde, situate la extremităţile clădirii şi le
gate între ele prin drumuri de comunicaţie apă
rate de ziduri puternice. In corpul cetăţii se gă
seşte un turn dreptunghiular, care pare mai vechiu 
decât restul clădirii şi care este zidit numai din 
piatră brută, pe când turnurile rotunde sunt zidite 
din piatră brută amestecată cu cărămidă, Cetatea 
se zice că va fi fost c1ădită de către Cavalerii 
Teutoni (fig. 3 până la fig. 1 3). 

6 -
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EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MU 'TENIA 1 23 

Turnul zis al lui Sever din Turnu-Severin 
-este un masiv de zidărie lucrat din piatră brută, 
având forma dreptunghiulară. Partea lui superi
oară este prăbuşită. Acest turn pare a fi făcut 
parte dintr'o cetate de apărare, un cap de 

·
pod. 

Urme de ziduri se văd, Într'adevăr, În apropiere, 
dar disposiţiunile lor nu se pot stabili astăzi din 
·causa vegetaţiunii care acopere toate Împrejuri
mile. Au mai fost date la iVf'ală În apropiere te
meliile unei cap ele de stil oriental, despre care 
vom vorbi mai departe. 

Aici se cuvine să vorbim şi de ruinele Palatu

lui Domnesc din Curtea-de-Argeş, care, după 
configuraţia sa şi după profilatura gotică a unor 
pietre provenind probabil de . Ia uşile şi ferestrele 
.acestui monument, s'ar părea de origine occiden
tală. O particularitate pe care trebuie să o notăm, 
fiindcă poate fi o indicaţiune, este orientarea clă
dirii spre Nord, care este contrarie usului cons
iinţit În ţara noastră, unde Întrarea, pridvorul, cer
dacul sau prispa, sunt În totdeauna Îndreptate 
spre soare, În partea ferită de crivăţ. Aici vedem 1 
un cerdac Îndreptat spre Nord cu scara şi Întra
rea În aceiaşi direcţie. 

Alte riim�şi1e ale înrâuririi occidentale 
se găsesc În unele frescuri şi obiecte de orfevră
Tie arătate mai jos : 

La Biserica Domnească din Argeş, În pronaos, 
de-asupra uşii care duce În naos, se găseşte zu
grăvit În frescă tabloul votiv care arată pe ctitor 
(Negru-Vodă sau Vladislav) în genunchi la picioa
rele lui Isus Hristos. EI este Îmbrăcat în veşminte 
de cavaler medieval din Occident. 

La bolniţa mănăstirii Cozia, în pridvor, se gă
seşte zugrăvit În frescă portretul lui Mircea-cel
Bătrân alături de fiul său. Ambii sunt îmbrăcaţi 
în veşminte medievale occidentale. 

Imbrăcămintea lui Negru-Vodă, al cărui mor
mânt a fost descoperit în 1 923 în Biserica Dom
.nească din Argeş de către d.  V. Drăghiceanu, 
este de asemenea occidentală. Tot de asemenea 
şi . diferitele obiecte, bijuterii, paftaua şi inelele ce 
.s'au găsit în mormânt 2. 

1 Vezi BuL. Corn. M., 1., anul 1923, p. 5. 
I Vezi . BuL. Corn. M. 1., 1 923, Curtea Domnească din 

-Argeş. 

ÎNRÂURIREA MEDIE V ALĂ ORIENT ALÂ ni-a 
lăsat puţine urme până în veacul al XIV-lea ; pare 
a fi fost înainte de această epocă urme de înrâu
rire orientală, venită probabil prin Serbia, care a 
avut o civilisaţie proprie mai veche ca a noastră. 
Aceste urme se mai văd în Turnul-Severin, unde 
s'au descoperit temeliile a două biserici mici, care, 
prin disposiţia planului compus din cele două în
căperi cerute de cultul ortodox şi dintr'un altar 
semicircular îndreptat spre Răsărit, dovedesc o ori-
gine orientală. 

-

Aceste două monumente se află primul în gră
dina liceului din Turnul-Severin şi celalt în grădina 
publică, în apropierea turnului zis al lui Sever 
(fig. 14-1 7). 

Primul nu presintă decât o zidărie ordinară exe
cutată din piatră brută, al doilea însă este de o 
execuţie mai îngrijită, lucrată din moeloane de 
piatră mai regulată, alternată cu cărămidă aşezată 
după tipicul bizantin, atât orizontal, cât şi vertical, 
încadrând pietrele şi stabilind suprafeţele de razim 
orizontale necesare unei mai bune stabilităţi a zi
dăriilor. 

Ambele aceste biserici aveau dimensiuni aproape 
identice şi . aceiaşi disposiţiune generală arătată 
mai sus. Ele au vre-o 1 2  metri lungime totală şi 
vre-o 5 metri lărgime, aceste cote fiind socotite 
în interior. 

A doua din aceste biserici, cea mai interesantă, 
aflată, cum am spus, în grădina publică a oraşu
lui, mai are, în afară de întrarea principală spre 
Apus, încă o uşă, care dă direct în naos pe faţa 
dinspre Miazăzi. Naosul pare a fi fost boltit ci
lindric, această boltă, după cum arată planul, se 
compunea din trei travee întărite cu nervuri de 
piatră ale căror urme se observă pe zidurile late
rale. Altarul semicircular În interior este poligonal 
spre exterior şi compus din cinci laturi. Pronaosul, 
de dimensiuni mai mici ca naosul, este în lăţime, 
adecă mai lat decât adânc, şi uşa de la întrare se 
află în axul laturii mari, care este şi axul Întregii 
biserici . 

- 7 -
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CAPITOLUL II I .  

ÎNRÂURIRILE BIZANTINE. 

înrâuririle bizantine sunt .dominante în desvol
tarea artei monumentale din Muntenia. 

Ele ni-au venit pe diferite căi, dintre care cele 
mai importante sunt următoarele : 

1 .  Direct din Capitala Imperiului bizantin, cu 
care ţara noastră a avut legături constante în  
acea epocă. În timpul lu i  Mircea-cel-Bătrân se 
ştie că au existat chiar legături de rudenie între 
Curtea noastră şi familia împărătească din Cons
tantinopol. 

2. Din Serbia, care a avut o artă proprie mai 
veche c� a noastră şi tot de origine bizantină, 
cu o mraurire romamca şi lombardă. Cu Serbia 
au existat de asemenea legături de rudenie între 
familiile domnitoare. 

3. Din Balcani, . unde înrâurirea bizantină s'a 
întâlnit cu o altă înrâurire importantă venită din 
Grecia medievală. 

4. Din Muntele Athos, focar de artă pentru tot 
Orientul: creştinesc. 

5.  Din Armenia, a cării artă se ştie că a avut 
o înrâurire considerabilă asupra Întregii Europe 
Orientale şi ale cării urme se găsesc şi în Europa 
Centrală şi chiar în Europa Occidentală. Această 
înrânrire pare a se manifesta în arta noastră mo
numentală mai cu samă în tehnica şi În decorul 
pietrei sculptate. 

În această perioadă a formaţiunii artei monu
mentale în Muntenia, sub înrâuririle arătate mai 
sus, se vor putea constata mai ales în disposiţia 
planului unele tendinţe specifice artei noastre, care 
se îndepărtează de tipurile străine importante şi 
care nu se întâlnesc în celelalte şcoli de artă care 
au avut legături cu ţara noastră. 

Se va putea deci vorbi de un prim aport 
românesc în formarea arhitecturii care a înflorit 
În Muntenia şi care se închiagă în jurul numelui 
legendarului Meşter Manole, un meşter genial de 
la care ni-a rămas un monument care poate fi 
socotit ca un cap de operă. 

Aceste Înrâuriri orientale par a se fi întins 
progresiv în cursul veacului al XIV-lea, devenind 
exclusive în veacul al XV-lea. într'adevăr am arătat 
în capitolul precedent urmele înrâuririi occidentale 
încă în timpul Întemeierii Bisericii Domnesti din , , 
Argeş, monument pur bizantin, unde totuşi ctitorul 

- 8  

este represintat În tabloul votiv îmbrăcat În veş
minte medievale occidentale. Mai este de obser
vat că acest tablou votiv este executat în frescă 
după tehnica zugrăvelilor orientale. Portretul lui 
Mircea-cel-Bătrân dela bolniţa Coziei ni-I repre
sintă de asemenea În veşminte de cavaler din 
evul mediu occidental. 

Mai târziu însă, la sfârşitul epocei pe care o 
studiem, vom găsi chipul lui Neagoe-Vodă Îm
brăcat în lungi veşminte bizantine, împodobite cu 
motive decorative aurite de stil oriental. Astfel este 
represintat În frescurile bisericilor din Snagov şi 
din Episcopia Argeşului. 

. * * * 

ÎNRÂURlREA BIZANTINÂ DIN CONST ANTINO' 
POL. Printre monumentele care n i-au rămas din 
veacul al XIV -lea şi care sunt datorite înrâuririlor 
orientale, cele mai vechi cronologiceşte · par a fi 
bisericile din Curtea-de-Argeş; adecă Sân-Nicoară 
şi Biserica Domnească, care presintă caractere co
mune şi bine determinate, pe care le vom studia 
mai la vale. Trebuieşte să li mai adăugăm bise
rica din Nicopoli, c1ădită În timpul lui Vlaicu-Vodă, 
pe malul drept al Dunării şi care presintă aceiaşi 
composiţie, însă mai simplă, ca B iserica Dom
nească şi aceleaşi caractere arhitectonice ca cele 
două biserici din Curtea-de-Argeş. Este astăzi re
cunoscut că aceste monumente Îşi trag originea 
chiar din Constantinopol 1, unde se găsiau Încă 
din veacul al XI-lea monumente similare. Din această 
causă am găsit cu cale a mai adăuga la această 
grupă de monumente şi paraclisul numit Bogdan
Serai din Constantinopol, care presintă multă asă
mănare ca arhitectură cu Sân-Nicoară şi care este 
singurul paraclis din Constantinopol rămas din 
epoca anterio�ră renaşterii Paleologilor. E probabil 
capela unui palat bizantin , distrus, din timpul Im
păraţilor Comneni, deci anterior bisericilor din 
Argeş. 

Caractere generale. Bisericile din această 
grupă au planul pătrat sau dreptunghiular, fără 
sinuri laterale ; cu altarul semicircular În interior ; 
el este sau simplu, sau compus, adecă complectat 

I Vezi Bul. Corn. DO. 1 .  192;3. 
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cu două absidiole laterale : spre exterior altarul 

este poligonal ; pronaosul este de dimensiuni rela

tiv mici, aşezat În lăţime, adecă mai larg decât 

adânc ; el poate fi şi un adaus ulterior. Această 

grupă de monumente se poate subdivide în două : 

Prima sub-grupă se compune din bisericile Sân

Nicoară şi Bogdan-Serai, care au fost proba

bil paraclise. Ele sunt mici edificii dreptunghiu

Iare, având un singur ax. N aosul era boltit cilin
dric ca şi la biserica din grădina publică din Tur
nul-Severin ' .  Trebuie observat aici că bolta sfe
rică dela Bogdan-Serai este executată într'o altă 
epocă (fig. 1 8-22). 

Aceste biserici nu au turlă pe naos, Sân Ni
coară are însă un turn înalt, dreptunghiular pe 
pronaos. Altarul este semicircular în interior, poli
gonal în exterior ; altar simplu la Bogdan-Serai, 
triplu la Sân-Nicoară (fig. 23-33). 

A doua sub-grupă cuprinde bisericile din 
Nicopoli şi Domnească din Argeş. Ele sunt 
edificii cu plan central, adecă având două axe 
perpendiculare, unul pe altul, şi turla aşezată în 
centru, în punctul de întâlnire al axelor. 

La Nicopole este o biserică foarte mică, ex
presiunea cea mai simplă a tipului în formă de 
cruce greacă, exprimată atât În plan, cât şi În 
spaţiu, cu turla aşezată la întâlnirea braţelor crucii . . 
Crucea este acusată În spaţiu prin frontoane ro
tunjite În trei direcţiuni, iar spre Răsărit se află 
altarul rotunjit în interior şi cu feţele teşite în 
exterior. Pronaosul avea două turnuleţe laterale, 
astăzi dispărute (fig. 34-38). 

Biserica domnească din Argeş este expre
siunea desvoltată şi complectată a aceluiaşi tip În 
care nava unică s'a despărţit În trei, de asemenea 
şi altarul. Braţele crucii s'au lungit în plan şi s'au 
înălţat în spaţiu. Absidele mici În stânga şi · în 
dreapta altarului au acoperişuri distincte mai joase, 
de asemenea şi pronaosul, care este poate adău
gat în urmă şi peste care se aflau două turle mici 
ca la Nicopoli. Zugrăveala din interior, care e de 
dată mai recentă ca biserica, o represintă cu trei 
turle. înainte de ultima restaurare erau pe pro
naos două turle de lemn înveli te cu tablă. Zidă
ria însă nu presintă nicio urmă care să poată 
dovedi că au fost vre-odată turle de zid, nici 
bolta din pronaos nu dă vre-o indicaţiune în acest 
sens ; ea este însă probabil de dată mai recentă 
i turlele mici au fost poate snprimate la vre-una 

din restaurările pe care le-a suferit această bise
rică şi înlocuite cu cele de lemn care erau încă 
în fiinţă până pe la 1 91 0. . .  (fig. 39-50). 

1 Vezi B. C. M. 1.,  fascicula no. 33, p.  1 3. 

Materiale şi procedee de construc1ie. Pia
tra necioplită (bolovan) şi cea cioplită din gros 
formează, împreună cu cărămida, materialul de con
strucţie. Cărămida este îngustă de 5 centimetri şi 
de 35 centimetri lungime. Rosturile dintre cara
mizi sunt late aproape cât grosimea însăşi a că
rămizii .  

Procedeurile de construcţie sunt cele bizantine : 
rânduri orizontale de piatră înecate într'un mortar 
de var gras, amestecat cu pietriş mărunt, alter
nează cu mai multe rânduri de cărămizi aparente �. 

Aceste asize de cărămizi au scopul de- a stabili 
la nivele destul de apropiate, planuri orizontale 
perfecte care să asigure stabilitatea zidăriei de 
piafrră ; bolovanii având forme neregulate, zidăria 
este expusă la tasări inegale, care ar putea pro
voca crăpături. Este ştiut că mortarul de var alb, 
singurul cunoscut pe atunci, face prisă înceată, 
iar zidăria, ridicându-se destul de repede, produce 
sarcini care pot provoca dislocări înainte de prisa 
mortarului. Pentru aceleaşi motive este probabil 
că zidăria se făcea între cofraje de scânduri spre ·1 
a menţinea în lături zidăria şi mortarul care ar fi 
fost altfel expuse a se mişca. De asemenea se 
pare că zidăria se lucra cu var fierbinte. Toate 
aceste ipotese ni arată că s'a pierdut secretul de 
a se zidi piatra cu mortar de var alb, aşa cum s'a 
zidit toate monumentele din această epocă. 

Legătura zidurilor mai este asigurată prin tră
gători de lemn orizontali aşezaţi în interiorul zidu
rilor în sensul lungimii 101 şi la diferite înălţimi, 
dacă zidurile sunt înalte. Aceste legături sunt îm
binate între ele ia . intersecţia lor. De obiceiu ur
mele unor asemenea legături se găsesc atât la 
basa zidurilor supt nivelul ferestrelor, cât şi la 
partea lor superioară ; la nivelul naşterii bolţilor, 
unde ele se îmbină cu legăturile transversale aşe
zate la naşterea arcurilor şi care sunt destinate a 
se opune împing�rilor laterale provocate în zidării 
de către arcurile peste care se razimă bolţile ce 
acopăr bisericile. Multe din aceste legături de lemn 
sunt astăzi putrezite şi cele mai de multe ori nu 
se mai văd decât găurile goale unde ele fuseseră 
aşezate la facerea clădirii. 

Plastica monumentală. Este obţinută prin 
exprimarea logică a cerinţilor programului ; fie
care element al clădirii este exprimat clar şi vi
sibil în exterior, el primeşte conformaţia cores
punzătoare importanţei şi destinaţiunii sale. 

Alternarea pietrei şi a cărămizii în construcţie, 
a cării explicaţiune practică am dat-o mai sus, şi 
care constituie caracterul principal al acestor clă-

2 Vezi Choisy, L 'art de bâtir chez les Byzantins. 
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diri, este şi elementul din care arhitecţii bizantini 
au ştiut să scoată efectul atât de original, care 
se găseşte În toate construcţiunil� lor şi  care a 
produs În marile monumente din Constantinopol 
şi  în faimoasele ziduri care înconjoară acest oraş 
expresiunea sa cea mai perfectă şi cea mai im-
punătoare. . 

Plastica decorativă. Este obţinută numai prin 
jocul simplu al cărămizilor Încadrate În rosturi 
largi de mortar. Contrastul de coloare dintre pia
tră şi cărămidă cu rosturile lor de mortar este 
singurul element care dă naştere efectului deco
rati\'. Niciun ornament propriu-zis: n icio sculp
tură nu împodobeşte faţadele. Numai proporţia 
părţilor şi composiţia lor, arcurile de cărămizi 
bine legate cu asizele orizontale şi  Încoronate cu 
simple cornişe în zimţi, ori în dinţi de fierăstrău ; 
aceste elemente atât de simple, mâ-nuite Însă ,cu 
măestrie, asigură efectul artistic atât de caracte
ristic al arhitecturii bizantine din această epocă. 

DETALIILE. Soclul la aceste clădiri nu există : 
păreţii exteriori sunt drepţi până la pământ, fără 
niciun profil, fără nicio linie sau ieşitură a zidăriei. 

Ferestrele sunt mici, înguste, pentru a apăra 
biserica în contra atacurilor şi pentru a-i păstra 
lumina discretă şi atmosfera mistică potrivite cu 
destinaţia ei . Arcuri de cărămizi În plin cintru în
coronează partea superioară a ferestrelor. 

Uşile par a fi fost şi ele arcuite ; vechimea 
monumentelor şi transformările ce ele au putut 
suferi în cursul vremurilor nu ni permit însă a o 
afirma. 

Ocnitele sunt unicul element decorativ câte 
odată întrebuinţat la aceste biserici. Ele sunt în
guste, destul de înalte şi terminate la partea su
perioară în arc plin-cintru. Ele sunt Întrebuinţate 
numai pe alocurea şi mai mult pe feţele teşite de 
la altar. 

Cornişele au fost în genere distruse ; cele În 
fiinţă astăzi pot fi din alte epoci, refăcute în urmă. 
Este însă probabil că la origine ele erau tot din 
cărămizi aparente, cu rânduri intermediare aşezate 
în diagonală şi formând dinţi de fierăstrău, care 
servesc de console pentru a susţinea rândurile su
perioare. Asemenea cornişe se găsesc la monu
mentele bizantine din această epocă În tot Orientul. 

Brâuri orizontale nu se găsesc în faţade. Câte 
odată în interior, la naşterea bolţilor, supt forma 
unei ieşituri proeminente sau a unui profil. 

Frontoanele sunt rotunjite în arc de cerc şi 
întărite la periferii cu cornişe având forma ar.ătată 
mai sus, sau cu nervuri proeminente de cărămidă 
răzimate pe  console de piatră. 

Turlele sunt compuse din stâlpi verticali for-

mând resalituri spre exterior, perimetrul are dela 
opt la douăsprezece laturi ; resaliturile care înca
drează ferestrele formează arcaturi Înalte şi Înguste 
Încoronate cu arcuri concentrice, peste care este 
aşezată cornişa. Aceasta urmează forma arcurilor, 
determinând la partea superioară a turlelor o linie 
festonată foarte elegantă, peste care se Înalţă 
cupola (Nicopole). 

La Domneasca din Argeş, corn işa este astăzi 
orizontală, dar nimic nu dovedeşte că la origine 
ea nu urma forma arcurilor ca la Nicopole şi  ca 
la multe alte biserici din Orient aparţinând ace
leiaşi epoci. 

Interiorul bisericilor acestora este În întregime 
tencuit spre a primi zugrăvelile care se întind pe 
toate suprafeţele, începând dela pardoseală până 
la bolţi şi turlă. 

Boltile urmează ÎIJ formele şi în composiţia 
lor technica bizantină. Spaţiile dreptunghiulare în 
plan sunt boltite în "berceau" semicilindric, cu 
sau fără arcuri dublouri, formând nervuri. Spa
ţiile pătrate în plan sunt boltite cu calote sferice 
între pandantivi. Câte odată bolţile sunt formate 
din două berceau-uri perpendiculare care se in
tersectează. 

Altă dată bolţile sunt aşezate În "porte it faux" 
faţă cu păreţii pe cari se razimă. In ace�t mod 
se micşorează lumina, adecă distanţa între punc
tele de razim, de asemenea se micşorează şi 
Împingerea pe care o exercită bolţile pe păreţi. 

Acest "porte, it faux" este de obiceiu din că
rămidă, el formează o zonă orizontală şi  un motiv 
de care se foloseşte zugravul. 

Supt arcurile care sunt alipite de păreţi se 
găsesc console, câte odată de piatră, având forme 
teşite simple sau rotunjite. 

Pardoselile sunt astăzi în gener-e din lespezi 
de piatră 

* • * 

DESCRIEREA MONUMENTELOR DIN GRUPA 
CONSTANTJNOPOLITANĂ 

BISERICA SÂN-NICOARÂ, zidită probabil de 
către Doamna Clara pe la 1 350, este de dimen
siuni mici şi compusă dintr'o singură navă de 6 
metri lărgime şi 1 4  metri lungime în interior, cu
prinzând pronaosul. Bolţile nu mai există decât la 
altar, care presintă un frumos exemplu de cons
trucţie de bolţi sferice, după sistemul bizantin. 
N aosul trebuie să fi fost boltit "în berceau" se

micilindric cu arcuri dublouri, ale căror picioare 

sunt încă visibile (fig. 22 -23). 
Altarul este triplu, de şi  compus dintr'o singură 

încăpere, în care se găseşte în ax nişa principală 
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si în lături două arcaturi formând nişele secun

dare ale proscomidiei ş i  diaconi con ului. 

În faţada principală uşa dela întrare este înca

drată între doi pinteni de zidărie al căror rost nu 

este desluşit. Ori sunt contraforturi ş i  aşa par la 

mima \-edere (stim însă că acest element de con

�trucţie nu exi�tă în arta bizantină, ci numai în 
cea gotică), ori sunt picioarele unui arc care forma 
poate în faţa bisericii un fel de pridvor aco
perit. 

De-asupra pronaosului se ridică un turn înalt 
de trei caturi, cu trei rânduri de ferestre mari 
suprapuse. El este în întregime zidit din cărămidă 
şi poate dintr'o epocă posterioară bisericii, cu 
toate că grosimea mai mare a zidurilor la pronaos 
ar dovedi că a existat aici un turn de la început. 
Zidăria bisericii este din piatră, bolovani, alter
nată cu cărămidă ; părţile superioare, care au dis
părut, par a fi fost numai din cărămidă, cum 
arată părţile încă existente dela altar şi dela turlă. 
Altarul este spre exterior decorat în partea lui su
perioară cu un şir de firide peste care se observă 
urmele unei cornişe. Aceste firide însă se opresc 
la resalitul altarului ş i  faţadele laterale sunt lipsite 
de orice motive decorative. Se pare că ferestre 
nu au existat, afară de una singură la altar, mică 
şi foarte îngustă. Pe laturea sudică pare a fi fost 
o uşă dând direct în naos, ca la biserica din Tur
nul-Severin. 

Biserica Bogdan-Serai din Constantino
pol. Acest mic edjficiu nu şi-ar avea locul în acest 
studiu, dacă nu ar fi singurul paraclis din epoca 
bizantină ce s'a mai păstrat în Constantinopol şi  
dacă din întâmplare nu ar fi fost în legătură cu 
evenimentele istorice ale ţării noastre, servind 
multă vreme de biserică reşedinţii moldoveneşti 
în tambul. 

Bogdan-Serai este probabil un monument con
timporan, dacă nu anterior ceior dela Argeş şi 

icopoli. A fost poate paraclisul unui palat bizan
tin din vremea Comnenilor 1 .  

Asămănarea pe  care o presintă cu Sân-Nicoară 
şi cu monumentele noastre din veacul al XIV -lea, 
pe cari le studiem aici în ceia ce priveşte mate
rialul şi modul de construcţie, este încă o confir
mare a originii bizantine a bisericilor noastre din 
Curtea-de-Argeş. . 

Acest paraclis se compune dintr'o singură în
căpere dreptunghiulară, având vre-o 8 metri lun
gime şi 3.70 lărgime în interior, ter"minată prin-

1 Vezi Van Millingen, Eglises de Constantin ople, Londra, 
1 912,  p_ 280 ; Paspati, Constantinopol, 1 877, ş: O. Balş, 
B_ C. M. 1., DO. 33, p_ 1 0. 

tr'un altar semi-circular luminat ·printr'o singură 
fereastră. Bolta era la început cilindrică şi  numai 
în urmă i s'a adaptat sistemul de bolţi pe con
solă cu calotă pe pandantivi represintat în releveul 
alăturat reprodus de d. O. Balş, după Van Millin
gen (fig. 1 8-22). 

Altarul se presintă în exterior cu cinci laturi, 
din care cea dela mijloc are o fereastră terminată 
în arc plin-cintru, iar cele două laterale au câte o 
firidă rotunjită, lucrată în cărămidă, în acelaşi mod 
ca bolţile dela altarul bisericii Sân-Nicoară. întâl
nim aici aceiaşi alternanţă a pietrei cu rândurile 
de cărămidă, aceiaşi  tehnică în construcţia areu
rilor şi  a bolţi lor. 

Această zidărie, spune Van Millingen, presintă 
o asămănare izbitoare cu aceia a zidurilor oraşu
lui Constantinopol.  

Supt paraclis se află o criptă boltită cilindric 
şi terminată ca şi capela superioară printr'o nişă 
circulară boltită, cu o fereastră în ax. 

BISERIC A  DlN I ICOPOLI (BULGARIA). Zidită în 
timpul lui Vlaicu-Vodă, este un mic edificiu cu 
plan central în oposiţie cu cele două biserici pre
cedente. Dimensiunile sunt foarte restrânse : 5 
metri pe 8 în interior (fig. 34-38). 

Planul este în formă de cruce greacă. O cu
polă se ridică la Întâlnirea bolţilor care formează 
braţele crucii. Aceste bolţi semi-cilindrice se ter
mină lateral prin frontoane rotunjite prevăzute cu 
câte o mică ferestruie în arc de cerc : bolta din
spre altar e terminată În sfert de sferă şi acopere 
absida se m i-circulară în interior şi  poligonală spre 
exterior. Pronaosul este în parte dărâmat : nu de 
mult pe această parte a clădirii se găsi au două 
turnuleţe care încadrau uşa dela întrare pe faţada 
din spre Apus. 

Faţadele presintă aceiaşi alternare caracteris
tică de piatră şi cărămidă ca şi celelalte monu
mente din această grupă. 

Turla este înaltă şi  bine proporţionată, octogo
nală spre exterior, cu ferestrele lungi încoronate 
cu arcuri peste care corn işa desemnează o linie 
sinuoasă care urmează mişcarea arcurilor. 

Arcadele sunt formate din p iatră cioplită alter
nată cu cărămidă, de osebindu-se de acele dela 
Curtea-de-Argeş, care sunt numai din cărămidă, 
şi asemănându-se în această privinţă cu cele din 
Mesembria, din Târnovo şi  din Serbia bizantină. 

De-asupra ferestrelor dela turlă, în timpanul 
arcaturilor de sus, se află un spaţiu ajurat prin 
care se ventila probabil interiorul b isericii .  EI 
este ornamentat prin cărămizi aşezate în diagonală 
şi formând goluri între ele. 

în interior construcţia turlei se razimă pe patru 
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arcuri care stau pe console, Acest procedeu se 

aseamănă întru câtva cu o disposiţiune pe care o 

găsim în unele biserici sârbeşti. La naşterea bol

ţilor un impost de piatră profilată înconjoară 

toată biserica în interior. . 
Acest monument presintă principalele elemente 

ale bisericilor în formă de cruce cu braţele egale 
şi cu cupolă. El poate fi considerat ca prototi
pul din care purcede şi biserica Domnească din 
Argeş . . 

BISERICA DOMI\TEASCĂ DIN CURTEA-DE-AR

GES. Este clădită după unii de către Nicolae Ale
xan

'
dru Basarab, după alţii de către Radu Negru 

pe la 1 380. Se mai spune. că ar fi din veacul al 
XIII-lea. Este cert că presintă caracterul arhitec
tonic al bisericilor din timpul Impăraţilor Comneni 
şi că în acest monument găsim toate elementele 
principale ale bisericilor bizantine din acest timp I 
(fig. 39-50). 

Planul în formă de cruce greacă este carac
terisat printr'o turlă centrală stând pe patru stâlpi 
isolaţi. Cupola ridicată pe un tambur cilindric este 
proptită în lături prin patru ' bolţi cilindrice care 
desemnează forma crucii atât în plan cât şi în 
spaţiu, la partea superioară a bisericii. Aceste 
bolţi se termină la extremităţi prin frontoane ro
tunjite, afară de cea dela Răsărit spre altar care 
se închide în semi-cerc şi este acoperită cu o boltă 
sferică. 

Frontoanele sunt frumos proporţionate şi 
compuse, încadrate într'un arc puternic de cărămizi 
aparente răzimat pe console de piatră cioplită. 

Frontoanele laterale sunt luminate printr'o mică 
fereastră în arc de cerc (fig. 49-50). ' Cele patru 
colţuri ale planului, aflate Între braţele crucii for
mează corpuri mai joase ,  a căror învelitoare se 
leagă spre Apus cu aceia a pronaosului dreptun
ghiular. Tn spre Răsărit aceste corpuri mai joase 
formează proscomidia şi diaconiconul, In stânga 
şi în dreapta altarului. 

Faţadele sunt ca şi planul, curat bizantine. 
Ele sunt compuse prin aceiaşi alternare a pietrei 
şi a cărămizii aparente ca la monumentele descrise 
precedent. 

Form.a arcadelor este semi-circulară atât la fe
restre, cât şi la frontoane şi la turlă ; aceste arcade 
sunt formate numai din cărămizi cu rosturi largi, 
în oposiţie cu cele din Balcani, care sunt compuse 
din cărămizi alternate cu piatră (Mesembria, Târ
novo şi Nicopoli). 

Cornişele urmează formele bizantine obişnuite 
cu cărămizi în diagonală, formând zimţi . Nicio 

I Theotokos, Kilissegeami. 

ornamentaţie nu se găseşte în faţade. (Ferestrele 
actuale cu

' 
chenare de piatră sunt 'din veacul 

al XVIII-lea, când acest monument trebue să fi 
suferit transformări de oareşicare importanţă.) 

Turla este circulară în interior şi poligonală cu 
douăsprezece laturi în exterior. Patru ferestre 
lungi situate în direcţia axelor luminează interio
rul, celelalte laturi sunt oarbe în exterior şi ro
tunjite în formă de nişe în interior. 

Cele două contraforturi laterale sunt din altă 
epocă şi aşezate probabil în veacul al XVIll-lea 
sau al XIX-lea, pentru a Întări zidurile slăbite 
În acele puncte. Se ştie că contrafortul este un 
element străin de arhitectură bizantină propriu-zisă. 

Interiorul este măreţ şi de un efect impună
tor, atât prin proporţiile lui generale, cât şi prin 
Înălţimea bolţi lor. Ochiul Îmbrăţişează dintr'o sin
gură privire Întreg spaţiul interior. Lumina este 
bine difusată prin ferestre aflate la diferite Înălţimi 
şi În diferite direcţi uni l .  

Dimensiunile bisericii în interior sunt de zece 
metri lărgime pe douăzeci de metri lungime, cu
prinzând şi pronaosul. 

RESUMA T. Această grupă de biserici de ori
gine pur bizantină <prin modul de construcţiune, 
prin efectul arhitectonic, . prin lipsa sânurilor late
rale, Într'un cuvânt prin caracterul său atât de 
bine definit şi atât de diferit de acel al gru
pelor de monumente ce vor urma, formează 
În veacul al XIV-lea o familie isolată, originară 
din Bizanţ. Vedem urmele ei în Nicopoli, apoi 
în Curtea-de-Argeş. 

Vom vedea Într'adevăr că toate bisericile din 
această epocă au sân uri laterale, fie că ele (şi 
trag originea din arta sârbească, fie că În ele se 
vădeşte vre-o altă Înrâurire. 

Va trebui, ca să ajungem în veacul al XVI-lea 
şi În al XVII-lea, ca să găsim biserici inspirate 
din arhitectura acestor importante monumente 
şi În care să învie unele din caracterele lor. 
Astfel la Târgovişte avem vechea Mitropolie 
clădită de Neagoe Basarab În 1 5 1 8  şi astăzi 
dispărută ; tot În Târgovişte avem Biserica Dom
nească ridicată de Petru Cercel În 1 583, iar 
la Craiova În mijlocul veacului al XVII-lea vom 
gasI biserica Sf. Dumitru, datorită lui Matei 
Basarab (1 652), în care vom regăsi pentru ul
tima oară planul În formă de cruce greacă, 
având forma crucii exprimată atât În plan cât şi 
În spaţiu. 

1 Pentru mai multe detalii asupra acestui important mo

nument a se vedea B. C. M. 1., Curtea Domnească din 
Argeş, anul 1 923. 
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CAPIT OLUL IV. 

ÎNRÂURIREA SÂRBEASCĂ. 

Se ştie că În veacul al XIV-lea călugărul Nico
dem, venind din Serbia, înfiinţează în 1 374 mă
năstirea Vodiţa şi apoi pe cea din Tismana în 
Oltenia ; aceste două aşezări în starea lor actuală 
nu ni PQt da decât o documentare foarte incom
plectă asupra caracterelor lor primitive. Intr'ade
văr, miiniistirea Vodiţa nu mai este şi din bi
serica ei nu se găsesc astăzi decât două ziduri 
pe jumătate dărâmate. Săpături recente făcute de 
d. V. Drăghiceanu au dat la iveală temelia bise
ricii, care ni arată un plan cu naos în formă de 
treflă, cu un pronaos dreptunghiular. Materialele 
găsite în săpătură dovedesc o arhitectură îngrijită 
în care piatra cioplită în asise regulate alternează 
cu cărămida. 
. Mănăstirea Tismana este astăzi cu totul 
transformată, iar biserica ei ,  care pare a fi păs
trat, în cea mai mare parte, disposiţiunile sale ge
nerale, este în Întregime renovată În ceia ce pri
veşte arhitectura ei  exterioară, care nu mai pre
sintă niciunul din caracterele sale primitive, afară 
doar de o urmă de asise de piatră cu câteva că
rămizi aparente care par a fi fost smălţuite (în 
colţul absidiolei din spre Sud). 

Planul b iserici i  este bine desvoltat, naosul În 
formă de treflă. are un altar spaţios cu două ab
sidiole laterale care par a fi fost modIficate .în 
urmă. Turla pantocratorului este Înaltă, ridicată pe 
arcuri lungi şi svelte. Pronaosul dreptunghiular 
este Încoronat CII o a doua turlă mai scundă (fig. 
56-58). 

In afară de aceste două biserici ni-au mai ră
mas din veacul al XIV-lea biserica dela mănăs
tirea Cozia şi cea dela Cotmeana, ambele ridicate 
de Mircea-Vodă cel Bătrân. 

Biserica dela Cozia este un monument stră
lucit, având toate caracterele arhitecturii sârbesti 
din şcoala Moravei 1. Această biserică întruneş

'
te 

la un loc caracterele generale ale celor două bi
s�rici precedente, însă desvoltate şi perfecţionate 
(fIg. 59-80). 

Biserica din mănăstirea Cotmeana, având un 

.1 Vezi G. Millet, L 'ancien ari serbe şi G. Bals O lIi-sLfă 1 â · . " . ' . ,  a c feli a btsertct din Serbia, Bucureşti 1 9 1 1 .  

caracter a parte, va fi studiată separat în para
graful următor (fig. 8 1 -93). 

Caractere generale. Bisericile din această 
grupă sunt cronologiceşte primele în ţară care au 
planul în formă de treflă, plan zis şi triconc sau 
trilobat. Această disposiţiune nouă dă acestor mo
numente o Înfăţişare cu totul diferită de acelea 
din grupa precedentă : Biserici cu navă unică, ele 
au naosul încoronat cu o turlă înaltă bine spriji
nită de cele trei abside. Pronaosul dreptunghiular 
este cu sau fără turlă, în cel d'intăiu cas turla 
este mai scundă, după modelul celei dela biserica 
din Cruşevaţ. 

Această grupă de biserici se distinge printr'o 
d isposiţiune constructivă specială, caracteristică. a 
b iseric ilor sârb eşti din Valea Moravei şi care pre
sintă o deosebită importanţă : Naosul este com
pus dintr'o travee principală pătrată În plan, peste 
care se razimă cupola pantocratorului, şi din două 
travee secundare, egale sau nu, având formă drep
tunghiulară, care încadrează naosul spre Răsărit 
şi spre Apus. Disposiţia acestor travee este ast
fel că arcurile mari laterale care susţin turla spre 
Nord şi Sud sunt proptite spre Est şi Vest prin 
cele două arcuri mai mici  ale traveelor secundare, 
arcuri alipite în interior la zidurile dela Nord şi 
Sud. Acest sistem este complectat prin zidurile 
absidelor laterale care proptesc celelalte două ar
curi mari, ce susţin turla spre Est şi Vest (fig. 
5 1 ,  56,  59 ,  65). 

Prin această remarcabilă disposiţiune construc
tivă, împingerile resultate din greutatea turlei sunt 
echilibrate în mod raţional, iar deschiderea arcu
rilor, diametrul lor, este redus faţă cu spaţiul in
terior disponibil, ceia ce micşorează împingerile 
laterale ş i  înlesneşte c6nstrucţiunea edificiului. 

Din disposiţiunea de mai sus resultă unele con
secinţe de care arhitecţii sârbi s'au servit pentru 
a obţinea efecte originale în faţade. Intr'adevăr 
zidul exterior al traveelor secundare dela naos se 
opreşte la un nivel ceva mai ridicat decât arcul 
interior alipit de el, iar de aici în sus se ridică 
zidul care stă pe'ste acest arc. Se produce astfel 
la partea superioară o retragere a zidului spre in
terior, ceia ce dă naştere la o poală având un 
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acoperiş separat : poala este câte odată întreruptă 
printr'un fronton rotunjit sau ascuţit. Această dis
posiţiune a existat şi la Cozia, cum există şi la 
Cruşevaţ, la Liubostinia şi, la noi, la biserica Mă
năstirii Dealului (fig. 66). 

La Cozia, în urma transformărilor produse de 
timp şi poate În urma restaurării din vremea lui 
Constantin Brâncoveanu, urmele acestei disposi
ţiuni au dispărut. 

O altă particularitate a bisericilor sârb eşti din 
această epocă este disposiţiunea arcurilor dela 
basa turlelor, care constă din p atru arcuri interi
oare, aşezate peste arcurile mari care susţin turla 
pantocratorului ; aceste noi arcuri sunt visibile 
În interiorul bisericii şi sunt răzimate, la colţuri, 

. pe patru console. Scopul lor este de a micşora 
diametrul turlei şi de a transmite presiunile direct 
pe picioarele de zidărie 'dela colţuri, descărcând 
astfel arcurile. Principiul este acelaşi ca acel arătat 
mai sus pentru naos şi consecinţele similare : 
Basa turlei spre exterior se compune dintr'o 
primă parte in.ferioară, răzimată direct pe arcurile 
mari ,  şi o a doua parte superioară, mai retrasă, 
răzimată pe arc.urile interioare de care am vorbit 
mai sus. Partea inferioară se termină cu un fron
ton sau o arcadă în care se deschide o ferestruie 
rotundă (fig. 6 1 ,  62, 64, 65). 

Forma specială a basei turlei care resultă din 
această disposiţiune se poate vedea la Calenici, 
Cruşevaţ, şi la noi la Cozia într'o măsură mai 
puţin accentuată. 

Materiale şi procedeuri de constructie 
sunt În genere cele din şcoala bizantină studiate 
anterior la monumentele din grupa constantino
politană ; totuşi trebuiesc observate unele deose
biri. Regăsim aici alternanţa zonelor de piatră şi 
celor de cărămidă aparentă. Piatra Însă se com
pune din blocuri mari, cioplite frumos de căhe 
meşteri pietrari iscusiţi. Cărămizile sunt de ase
menea fabricate . cu Îngrijire în tipare de diferite 
forme. Principala deosebire constă Însă în tehnica 
pietrei cioplite şi sculptate. 

În ruinele dela Vodiţa s'au găsit pietre cioplite 
de dimensiuni destul de mari, cu feţele profilate 
în genul celor dela Cozia ; nu s'au găsit însă 
urme de piatră sculptată ;  de asemenea la Tis
mana nu s'a păstrat nicio urmă de piatră sculp
tată din epoca primitivă. La Cozia s'a dat la 
iveală toată arhitectura faţadelor ascunse sub ten
cuială aplicată probabil În timpul lui Constantin 
Brâncoveanu. 

Aici ne găsim în faţa unui monument foarte 
frumos lucrat cu o decoraţie de piatră sculptată 
foarte bogată şi variată. Se mai găsesc împrejurul 
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arcadelor de piatră linii decorate compuse din te
racote având forma unei flori cu patru petale. 
Asemenea decoraţiune se întâlneşte şi la bisericile 
din Valea Moravei şi În Serbia bizantină 1,  pre
cum şi la Mesembria. . 

Plastica monumentală resultă din disposi
ţiunile planului în treflă, cu o singură navă, Iim
gită spre Apus prin adaosul pronaosului . Acesta 
dă bisericilor din această grupă o înfăţişare mai 
elegantă, care se îndepărtează de planul ce'ntral al 
bisericilor de origine pur bizantină, spre a se apro· 
pia de acel al bisericilor din Moldova, care şi ele 
au drept basă planul în treflă. Acest car�cter al 
p lanului tras în lungime este încă accentuat prin 
proporţiile înalte ale arcuri lor interioare specifice 
bisericilor din Serbia, precum de altfel şi celor din 
Moldova. Din această proporţie elegantă a arcuri
lor re suItă şi înfăţişarea înaltă a edificiului tras 
încă în înălţime prin toate liniile verticale produse 
de forma poligonală a absideloL 

Plastica decorativă este dată de alternanţa 
zonelor de piatră şi a celor de cărămidă, pe · de 
o parte, şi de sculptura pietrei, care este foarte 
bogată, atât la unele din bisericile din Valea Mo
ravei, cum este cea dela Calenici, cât şi la bise
rica noastră din Cozia. In ceia ce priveşte bise
ricile din Vodiţa şi Tismana, este probabil că 
plastica lor decorativă urma aceleaşi norme, poate 
mai simple în ceia ce priveşte sculptura, aceste 
din urmă fiind biserici numai mânăstireşti, pe  
când biserica d in  Cozi a este domnească. Sculp
tura pietrei este aici foarte bogată şi fin execu
tată ; profilaturile şi motivele care decorează ar
cadele şi timpanele, chenarele ferestrelor, brâurile, 
etc . ,  sunt frumos compuse, foarte variate şi per
fect executate. Rosete mari de piatră ajurată de
corează arcadele la partea lor superioară şi ser
vesc pentru luminarea şi ventilarea interiorului. 

DETALIILE. Soclul este o simplă ieşitură ne
profilată şi puţin proeminentă. 

Brâuri de piatră se găsesc la Cozia la dife
rite înălţimi :  supt ferestre şi la naşterea arcadeioL 

Arcadele din faţadă sânt mari şi înalte până 
sub cornişe ; ele sunt puţin proeminente faţă cu 
planul exterior al zidulu! , arhivo.1ta de piatră sculp
tată fin, centrul arcadei decorat cu o rosetă de 
piatră ajurată. 

Frontoanele par a fi fost un element adesea. 
ori usitat la aceste biserici ; în Serbia se văd 
şi astăzi o profusiune de frontoane suprapuse la 
partea superioară a faţadelor. La Cozia s'a des.
coperit un asemenea fronton rotunjit în faţada 

1 Vezi G. Millet, L'an cien art serbe. 
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din spre Apus ; la basa turlei avem o arcadă 
proeminentă ca un fronton.  

Ferestrele au chenare de piatră sculptată în  
genere arcuite la  partea superioară. Uşile nu au 
lăsat urme de formele lor  primitive. 

Cornişele au dispărut ; se poate ca ele să 
fi fost de cărămidă în zimţi, ca la bisericile bi
zantine, sau de cărămidă şi  piatră cioplită, aşa 
cum a fost restaurată corn işa biserici i  din Cru
şevaţ. 

Turlele par în ' genere puţin înaltE, însă ele . 
sunt aşezate pe o basă cubică destul de volumi
noasă şi compusă, cum am văzut, din două părţi 
suprapuse. Forma elegantă şi proporţia înaltă a 
bisericilor sârb eşti provine mai mult din proporţia 
înaltă a bolţilor şi  deci a zidurilor din faţadă, din 
care resultă o turlă aşezată la înălţim� mare ; 
proporţia propriu-zisă a turlei însă nu este înaltă. 

Am văzut una din disposiţiunile speciale ale 
turlelor sârb.eşti, care constă în adausul a patru 
arcuri interioare răzimate la colţuri prin console 
(fig. 64, 65). 

O altă disposiţiune pe care o întâlnim la am
bele turle ale bisericii din Tismana constă din 
reducerea planului pătrat al arcurilor mari la un 
plan octogonal, ' prin arcuri de colţ (trompes 
d'angle). Turla este astfel octogonală în interior 
ca 'şi în exterior, în loc de a fi circulară, cum e 
în genere. 

Această disposiţiune o vom găsi şi la panto
cratorul Bisericii Episcopale din Argeş (1 5 1 2), 
dar altfel executată (fig. 1 46). 

* * * 

DESCRIEREA BISERICILOR DIN GRUPA 
SÂRBEASCĂ. 

Vodiţa, cea mai veche aşezare a călugărului 
N icodim ( 1 374), este situată în apropierea Vâr
ciorovei. Astăzi este complect ruinată ; numai 
două bucăţi de ziduri informe, de piatril brută, 
mai stau înca In p ICIOare. Temeliile bisericii, 
care erau acoperite cu pământul adus de ape 
din dealul apropiat, au fost descoperite de curând 
prin săpăturile făcute de d. V Drăghiceanu 
(fig. 51 -55). 

Planul are disposiţia bisericilor sârb eşti des
crisă mai sus. Naosul în formă de treflă se com
pune din cele trei travee caracteristice, care aici 
sunt toate inegale. Cea dela mijloc formează pă
tratul peste care se înalţă turla ; punctele ei de 
razim sunt însă insuficientf' ca dimensiuni şi aceasta 
a contribuit de sigur la prăbuşirea ei ; altarul este 
spaţios însă, contrar disposiţiunilor usitate, raza 
absidei e mai mică decât a sânurilor laterale. 

Pronaosul este dreptunghiular şi se cunosc încă 
urmele bolţii lui. 

Zidăria este din piatră brută ; arhitectura exte
rioară, cel puţin la partea inferioară, după mate
rialele ce s'au găsit în săpătură, era lucrată din 
asize de piatră cioplită cu îngrijire ; bucăţile găsite 
au aproximativ 55 centimetri înălţime, cu feţele şi 
muchiile regulate ; ele presintă colonete angajate 
la colţuri ca la Cozia şi resalituri c:!re nu se pot 
reconstitui fiindcă pietrele găsite sunt în număr 
prea mic. Aceste asise de piatră par a fi fost 
alternate cu făşii orizontale de cărămidă aparentă. 
Aceste puţine rămăşiţe dovedesc totuşi că edifi� 
ciul acesta era lucrat cu îngrijire de către ciopli
tori pricepuţi. Luugimea totală a bisericii era de 
18 metri şi lărgimea mijlocie de 6 metri aproxi
mativ. Acestea sunt cotele interioare. 

Mănăstirea Vodiţa era aşezată în apropierea 
unei ape de munte, care cu timpul a mâncat malul. 
Astăzi pământul care continuă a Se surpa a ajuns 
la câţiva metri de temeliile bisericii, care în câţiva 
ani vor dispărea complect. Rămăşiţele de materia e 
mai importante care au fost găsite în pământ s'au 
transportat la liceul din Turnul-Severin şi s'au 
depus în Museu. 

BISERICA MARE A MÂNÂSTlRII COZIA, zidită 
de Mircea-Vodă cel Bătrân la 1 393, este, după 
cum am văzut, o biserică sârbească din Valea 
Moravei, zidită desigur de un meşter sârb . Ea 
presintă într'adevăr o mare asemănare cu cele de 
la Calenici, Cruşevaţ, Liubostinia şi Rudeniţa ' .  
Planul este în formă de treflă cu o singură turlă 
pe naos ; pronaosul este aproape pătrat şi boltit 
cilindric, iar în faţa lui a fost adăugat de către 
Constantin-Vodă Brâncoveanu un pr idvor pe co
loane. 

Disposiţia naosului este aceia studiată mai sus 
la caracterele generale ale grupei ; am văzut cum 
această disposiţiune ingenioasă micşorează des
chiderile arcurilor şi ale bolţilor şi  î n  consecinţă 
reduce împingerile lor astfel că resultanta pre
siunilor este menţinută în limitele impuse de legii e 
echilibrului. 

N aosul este mărit printr'un altar spaţios cu două 
firide laterale resultând din arcurile caracteristice 
ale disposiţiunii studiate mai  sus. 

Arhitectura exterioară este remarcabilă din 
toate punctele de vedere şi dovedeşte existenţa 

în Serbia din această er-ocă a unei şcoli de artă 

ajunsă la o expresiune desăvârşită, la u n  "stil". 

Acest stil derivă evident din arta bizantină ; gă-

1 Vezi O. Millet, L'ancien art serbe, şi O. Balş, O vi

sită la câteva biserici din Serbia, Bucureşti 1 91 1 .  
.... 
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sim şi aici alternanţa zonelor de piatră şi a celor 
de cărămidă ; piatra este aici cioplită cu îngrijire, 
de asemenea cărămizile sunt de o bună fabrica
ţiune ; ele au 6 centimetri şi rostul dintre ele are 
2 -3 centimetri. 

Corpul bisericii este decorat cu arcade lungi 
şi înguste pornind dela soclu şi riJicându·se până 
supt cornişă. Cele dela părţile drepte sunt adânci 
de o jumătate de cărămidă faţă cu nivelul zidului, 
iar cele poligonale dela altar şi sinuri sunt sepa
rate prin colonete supţiri având înălţimea întregii 
arcade. Partea superioară a arcadelor este bogat 
ornamentată printr'un chenar de piatră fin sculp
tat şi răzimat pe o colonetă tot de piatră înfăţi
şând o frânghie răsucită. Două brâuri de piatră 
orizontale taie arcadele în trei zone, aproape egale, 
brâul superior înconjoară toată biserica de jur Îm
prejur, cel de jos există numai în dreptul altaru
lui şi al . sinurilor şi este întrerupt în dreptul fe
restrelor. 

Ferestrele sunt Împodobite cu frumoase che
eare de piatră sculptată, având forme şi motive 
variind dela o fereastră la alta. Se poate observa 
că aceste ferestre (dela naos) au fost lungite în 
jos şi că ele se opriau la origină În dreptul brâu
lui de piatră de jos, care probabil că nu era În
trerupti. cum este astăzi. In partea de sus a arca
delor se află frumoase rosete de piatră sculptată 
şi ajurată, care luminează şi ventilează bolţile bi
sericii. La rosete ca şi la ferestre motivele sculp
turale sunt foarte variate (fig. 67-74). 

Se mai observă că atât extradosul arcadelor, 
cât şi acel al rosetelor şi al ferestrelor este în
cercuit cu un rând de mici ornamente de tera
cotă În formă de flori cu patru petale, Înecate 
în mortar. Asemenea ornamente se găsesc în bise
ricile din Balcani şi din Serbia bizantină. Corni
şele lipsesc, căci toată partea superioară a zidă
riilor mai sus de arcade este reînoită. Turla este 
joasă, dar bine proporţionată ; ea: aminteşte pro
porţia aceleia dela Biserica Domnească din Argeş. 
E poligonală şi are ferestrele înguste şi lungi, 
arcuite la partea superioară. E probabil că la ori
gine corn işa ei urma linia arcadelor proeminente 
care în urmă au fost rătezate şi tencuite. Astăzi 
Însă cupola stă pe o cornişă orizontală. Basa tur
lei este largă şi înaltă ; pe fiecare din feţele ei se 
află o arcadă care se aseamănă cu arcadele din 
faţadă, şi în mijlocul ei se află o rosetă de piatră 
ajurată. 

L a  pronaos ferestrele sunt din timpul lui Brân
coveanu, ca şi întregul pridvor. 

Ornamentaţia sculpturală este compusă când 
din motive geometrice, când din împletituri, când 
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din motive florale, stilisate : aceste diferite mo
tive se combină între ele În mod armonios şi do
vedesc mult simţ decorativ. Credem că onglnea 
acestei sculpturi trebuieşte căutată mai mult în 
arta armenească şi caucaziană. 

BISERICA MĂNĂSTIRII TISMANA are dimensiuni 
mai mari ca acele precedente ; 20 metri lungime 
totală pe 6 metri lărgime aproximativ în interior. 
Ea presintă , pe lângă disposiţiunile de plan sâr
beşti ale bisericilor precedente, absidioiele din 
dreapta şi din stânga altarului, care lipsesc în 
şcoala sârbească din Valea Moravei. Acest carac
ter apropie biserica din Tismana de cele curat bi
zantine. Pe de altă parte turla pe pronaos este de 
un caracter curat sârbesc din Valea Moravei : îl 
Întâlnim la Cruşevaţ şi la Calenici, pe când el nu 
există în acea epocă · Ia bisericile bizantine din 
Constantinopol, dar câte odată În Balcani (Me
sembria şi Stenimachos). De altfel şi proporţiile 
exterioare şi cele interioare, Înalte şi svelte, se 
apropie de cele sârbeşti. 

Dacă interiorul pare a fi păstrat formele cele 
vechi, nu tot astfel este arhitectura exterioară, 
care a fost complect tnmsformată în veacul al 
XVIII-lea şi tencuită pe din afară, astfel că În sta
rea de astăzi nu ni putem face o ideie lămurită 
despre caracterul arhitectonic primitiv al acestui 
monument. 

RES MAT. In oposiţie cu grupa precedentă, 
care cuprindea numai biserici fără sinuri, avem 
aici din contra numai biserici cu sinuri. Vom ve
dea mai departe că aceste două tipuri formează 
basele arhitecturii noastre bisericeşti. Din ele, din 
desvoltarea lor şi din combinaţia lor derivă toate 
bisericile care se vor clădi în veacurile următoare, 

Bisericile din Vodiţa şi din Cozia par a fi avut 
aceiaşi arhitectură, cum au şi acelaşi plan. Bise
rica dela Cozia, tip desăvârşit al arhitecturii sâr
beşti din şcoala Moravei, are şi caractere comune 
cu arhitectura din Serbia bizantină şi din Macedonia. 

Biserica din Tismana se leagă pe de o parte 
cu bisericile sârb eşti prin disposiţiile planului şi 
composiţia generală ; se depărtează Însă de ele 
prin disposiţia altarului, căruia i se adaugă aici 
absidiolele, caracter care apropie această biserică 
de cele de stil curat bizantin. 

Se poate însă ca absidiolele altarului să fi fost 
adăugate În timpul restaurării din veacul al XVIII
lea. Intr'adevăr din examinarea planului se poate 
face ipotesa că altarul a suferit o importantă re
maniere, care poate fi pusă în relaţiune cu reno_ 
varea complectă a faţadelor, când s'au alternat şi 
formele absidelor, atât la altar, cât şi la sinuri. 

-
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CAPITOLUL V. 

INRÂURIREA MACEDO-BALCANICĂ. 

Inrâurirea macedo-balcanică se poate con
stata la o singură biserică din Muntenia. Aceasta 
este biserica mănăstirii Cotmeana din judeţul 
Argeş, Întemeiată de Mircea-Vodă cel Bătrân În 
anul 1 389. Trebuie să mai notăm însă şi oareş
care procedee venite din Balcani la o altă b ise
rică din grupa constantinopolitană şi  anume la 
Nicopoli, unde alternarea p ietrelor şi  cărămizilor 
la arcurile turlei este aceiaşi ca la bisericile din 
Mesembria şi  din Macedonia. 

BISERICA ' MĂNĂSTIRII COTMEANA este de di
mensiuni foarte reduse. Are 1 2  metri 50 lungime 
şi 4 metri 35 lăţime În interior. Ea este formată 
dintr'o singură Încăpere având altar semi-circular 
şi două sinuri laterale. Acestui naos i se adăuga 
la Început, probabil, un pronaos sau un pridvor, 
cum vom vedea mai jos. Pronaosul de astăzi 
este reclădit de (către Constantin-Vodă Brânco
veanu În veacul al XVIII-lea. 

Biserica este acoperită printr'o boltă cilindrică, 
iar zidăria pare În Întregime executată din cără
midă. faţadele sunt decorate cu firide lungi şi 
Înguste, care ocupă toată Înălţimea zidurilor dela 
pământ până sub cornişă. Arcadele care Încoro
nează aceste firide sunt, ca şi  toată faţa da, exe
cutate din cărămizi aparente Înguste de 5-6 cm.,  
lucrate cu rosturi largi . tn jurul arcului se află 
un rând de discuri de teracotă smălţuită de 9-1 0 
centimetri diametru, colorate alternativ În verde 
şi în cafeniu. În jurul acestor rânduri de discuri 
se mai află un rând de cărămizi aşezate În sensul 
lungimii lor. 

Discurile urmează liniile arcadelor ale brâu
-rilor şi ale cornişelor. tn timpanele dintre arcade 
se mai găsesc discuri formând prin disposiţia lor 
cruci şi diferite figuri. 

Soclul este fără profil şi format numai din 
linia inferioară Întreruptă a firidelor de pe faţade. 

Brâu nu există decât doar sub cornişă : un 
şir de discuri smălţuite, care În dreptul altarului 
sare la un nivel mai jos. Ferestrele sunt foarte micI şi Înguste, ar
c�ite la partea superioară şi fără chenar, întru 
cat priveşte cele din epoca clădiri i .  Cele mal 

multe dintre ele sunt însă din veacul al XVIII-lea, 
ca şi  pridvorul din spre Nord, adaus de Vodă 
Ipsilanti. 

Cornişele sunt astăzi În cărămidă aparentă, 
după fprma bizantină obişnuită ; ele sunt însă 
refăcute în urmă din cărămizi mai mari ş i  exe
cutate fără artă, aşa că nu avem niciun indiciu 
asupra formei cornişei primitive. 

Se observă că la altar cornişa este la un nivel 
mai jos decât la corpul bisericii, însă mai sus 
decât la sin uri. 

Biserica pare a fi avut un pronaQs sau un prid
vor. Într'adevăr, pe faţada de Sud şi  spre Apus, 
acolo unde se face legătura cu pronaosul actual, 
adăugat de Constantin-Vodă Brâncoveanu, se vede 
naşterea unei arcade la un nivel mai jos ca al 
�iridelor şi alcătuită în acelaşi gen ca acestea, a
vând extradosul decorat cu un rând de discuri 
smălţuite. Nu este cu putinţă a stabili forma aces
tui pridvor dispărut, de oare ce partea din spre 
Apus este reclădită cu mult În urmă. Dacă mai 
adăugăm că pridvorul deschis este un element 
care nu apare În arhitectura noastră decât în vea
cul al XVI-lea şi  al XVII-lea, re suItă că ne găsim 
aici în faţa unei probleme care În starea de astăzi 
nu poate fi resolvată. O altă i poteză ar fi că 
pridvorul a fost decorat cu arcade oarbe, ca cele 
ce vedem la b iserica din Târnovo, şi  că el ar fi 
fost adăugat odată cu sinurile, care au şi ele ar
cadele la un nivel mai jos, probabi l  într'o epocă 
puţin posterioară clădirii b isericii, arhitectura fiind 
aceiaşi (figurile 89, 90 şi 9 1 ). Trebuieşte observat 
într'adevăr că firidele de pe suprafaţa exterioară 
a sân uri lor sunt mai joase ca acele de pe corpul 
bisericii şi că zidăria sânurilor nu are legătură 
cu aceia a păreţilor bisericii, ceia ce dovedeşte 
că sânurile au fost adăugate în urmă. Această ipo
te să se confirmă prin faptul că decoraţia păreţi
lor bisericii urmează supt acoperişul sânurilor, 
ceia ce dovedeşte evident că acestea au fost a
dause posterior, dar probabil puţin timp în urmă, 
căci elementele arhitectonice şi modul de execuţie 
sunt aceleaşi. 

RESUMAT. Biserica din Cotmeana rămâne iso-
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Iată, neputând f i  c1asată în niciuna din grupele 
de monumente din aceiaşi epocă. Prin planul ei 
În formă de treflă, ea se apropie de grupa sâr
bească ; prin lipsa turlelor şi bolta simplă de 
formă cilindri că, ea se deosebeşte Însă de această 
grupă. Prin arhitectura ei şi prin discurile de 

teracotă de pe faţade, ea se leagă cu bisericile 
din Balca·ni. Tot prin arhitectura ei şi prin cons
trucţia ei exclusiv executată din cărămidă, ea se 
Înrudeşte şi cu grupa următoare a bisericilor de 
origine şi înrâurire atonică. 
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CAPITOLUL VI. 

ÎNRÂURIREA MUNTELUI ATHOS. 

Bisericile pe care le-am clasat în această grupă 
sunt caracterisate prin combinarea elementelor prin
cipale ale celor două grupe precedente : adecă pe 
de o parte turla centrală stând pe patru stâlpi 
isolaţi ca la Biserica Domnească din Argeş şi pe  
de  altă parte planul în  formă de treflă a l  biseri
cilor din grupa precedentă. La aceste elemente 
cunoscute se adaugă un. element nou : pridvorul 
deschis pe stâlpi, care se întâlneşte aici pentru 
prima oară în arta noastră monumentală (fig. 94-
1 1 8). 

Biserica din Snagov (fig. 94-1 1 0) întruneşte 
disposiţiunile de plan arătate mai sus, care sunt 
caracteristice bisericilor dela Muntele Athos, în 
afară de pridvorul care presintă acolo alte forme. 
O altă biserică care se aseamănă cu cea din Sna
gov şi pe care o vom studia tot aici, este Mi
tropolia Veche din Târgovişte (fig. 1 1 1 - 1 1 8), 
a cării disposiţie de plan este aceiaşi ca la Sna- t 

gov, cu singura deosebire că lipsesc sânurile la
terale şi că între naos şi pridvor se găseşte un 
pronaos ; ca o consecinţă a lipsei sinurilor, rea
par frontoanele laterale rotunjite ale grupei con
stantinopolitane, aşa că Mitropolia din Târgovişte 
constituie un tip intermediar între Biserica Dom
nească din Argeş, adecă grupa constantinopoli
tană, şi biserica din Snagov, adecă grupa atonică. 

Caractere generale. Cum am arătat mai sus, 
la aceste biserici naosul urmează disposiţia cu
noscută a turlei centrale stând pe patru stâlpi . 

Altarul este desvoltat şi compus dintr'o absidă 
principală centrală, la care se adaugă într'o parte 
şi într'alta absidiolele care formează proscomidia 
şi diaconi conul. 

Pronaosul repetă disposiţia naosului cu o 
turlă centrală stând pe cei patru stâlpi. Acest pro
naos ar putea fi denumit mai exact pridvor, căci 
avem aici pe trei laturi arcade deschise răzimate 
pe stâlpi. Spaţiul dintre al-cade este zidit dar de 
sigur într'o altă epocă şi nu dela Începu;. 

Ambele biserici pe care le studiem aici sunt 
mari şi Încăpătoare faţă cu cele din grupele pre
cedente. Ele sunt În ÎntregiJlle zidite din cărămidă, 
care rămâne aparentă În fatade. Unele documente 
re�r:sintă Mitropolia Vech� din Târgovişte ten
culta pe din afară, dar credem că această trans-

formare s'a făcut la restaurarea ei de către Con
stantin-Vodă Brâncoveanu, odată cu zidirea arca
delor pridvorului. 

Repeţirea şi juxtapunerea a două unităţi de im
portanţă aproximativ egală, cum sunt aici naosul şi 
pronaosul sau pridvorul, unităţi care urmează ace
leaşi disposiţiuni şi forme, s'ar putea explica, cre
dem, prin destinaţia acestor biserici, una monas
tică şi cealaltă mitropolitană, ambele menite a 
servi unei populaţii numeroase de călugări şi de 
mireni, care asculta slujba religioasă în pronaos 
sau pridvor, pe când naosul era reservat Curţii şi 
clerului. 

Mai avem exemple de biserici cu pronaos foarte 
desvoltat pe la diferite mănăstiri, ceiace confirmă 
părerea de mai sus ; astfel sunt cele de la mănăs
tiriie din Hurezi, din Cotroceni, dela Biserica Epis
copală din Argeş şi din Văcăreşti ; de asemenea 
Mitropolia din Bucureşti are atât un pronaos, cât 
şi un pridvor, ambele bine desvoitate. 

S'a explicat importanţa pronaosului dela Bise
rica Episcopală din i\rgeş prin destinaţia ei de 
necropolă domnească. Explicaţia poate fi valabilă, 
dar trebuieşte observat că mai toate bisericile 
domneşti ca şi altele servi au de obiceiu drept 
lăcaş de ultimă odihnă ctitorilor şi familiei lor. 

La Snagov stâlpii exteriori ai pronaosului sunt as
tăzi zidiţi Între ei printr'o umplutură adăugată la 
o altă epocă ; dar faptul că pe  păreţii interiori ai 
acestui pronaos se găseşte o zugrăveală veche, 
care pare a fi din veacul al XVI-lea, dovedeşte 
că zidăria dintre stâlpi e dintr'o epocă foarte a
propiată de originea însăşi a bisericii, dacă nu 
chiar dela Început. 

La Mi.tropolia Veche din Târgovişte, ştim din 
documente, d'inainte de dărâmarea ei de către 
arhitectul Lecomte du Nouy şi din timpul dărâ
mării 1, că partea din spre Apus era deschisă pe 
trei laturi şi răzimată spre exterior pe stâlpi rotunzi 
de cărămidă, era prin urmare un adevărat pridvor, 
care a fost zidit, poate, puţin timp după naos, 
sau poate în timpul restaUl ării biseric i i  de către 
Constantin-Vodă Brâncoveanu, care a tencuit-o ş i  
zugrăvit-o î n  e>..1erior, astfel cum o arată acvare la  
pictorului Satmary. 

1 Vezi releveul, fig. 1 1 5, 1 17. 
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Din studiul acestor două importante monumente 
se poate deduce că ele sunt c1ădite de acelaşi 
meşter sau de doi meşteri făcând parte din ace
iaşi şcoală. Disposiţiunile planului dela Snagov n i  
permit a afirma că acel meşter făcea parte d in  
Şcoala dela Muntele Athos 1 .  

Faptul că ambele pronaosuri sau pridvoare ale 
acestor monumente au fost închise într'o epocă 
posterioară clădirii lor ni  permite a presupune că 
meşterul, originar d intr'o ţară sudică, cu climă 
mai dulce, a clădit pridvoarele deschise, cum le-ar 
fi clădit în ţara lui, fără a cunoaşte bine clima 
ţării noastre, ceiace a impus, mai târziu, închide
rea lor pentru a putea fi utilisate mai cu folos şi 
în tot timpul anului. 

Materiale şi procedee de constructie. Nu 
mai găsim aici asisele alternate de piatră şi de 
cărămidă ca la grupele precedente, ci cărămida 
aparentă este uniformă pe toată suprafaţa faţa
delor. In starea de astăzi ,  numai timpanele dela
partea superioară a arcadelor dela Snagov sunt 
tencuite. Cărămida este frumoasă şi de bună fa· 
bricaţie ,  şi are formele cerute de plastica faţade
lor : rotunjită, teşită sau profilată. Procedeele de 
construcţiune sunt cele b izantine, pe care le-am 
studiat la bisericile de origine constantinopolitană 2. 

Plastica monumentală este impunătoare. Di
mensiunile i mportante ale edificiilor, înălţimea tur
lelor, proporţiile înalte ale arcadelor şi ale firidelor 
dau acestor biserici o Înfăţişare măreaţă. 

La Snagov poate să fi fost la origine mai multe 
turle, ca la bisericile din Muntele Athos ; pro
porţia elegantă a celei existente de pe naos ni 
permite să ni închipuim aspectul strălucit ce putea 
presinta această b iserică. 

Turla de pe pronaos căzută Împreună cu bol
ţile dinprejur a fost refăcută târziu de tot, aşa 
cum o vedem. De sigur că altfel se presinta ea 
În vechime, dar nu avem niciun document care 
să ni  permită a determina sau a face vre-o ipo
tesă asupra formei ei anterioare. 

Vechea Mitropolie din Târgovişte era cea mai 
mare d intre b isericile din ţară. Turla de pe naos 
avea un diametru interior de vre-o 6 metri şi o 
înălţime proprie aproape dublă, cu ferestre lungi 
aşezate în două registre suprapuse. O altă turlă 
mare se află pe mijlocul pronaosului şi alte şase 
turle mai mici,  laterale, încadrau frontoanele Se 
p.oate că nu toate turlele să dateze dela origine, 
ci unele din ele să fi fost adăugate În timpul 
restaurării lui Brâncoveanu. După puţinele do cu-

1 Vezi G. Balş, Notă despre arhitectura Muntelui Athos. 
, Vezi Choisy, L'art de bâtir chez les Byzantins. 

mente care ni-au rămas, acest monument trebuie 
să fi fost foarte impunător. 

Trebuieşte observat că la Târgovişte cele două 
părţi ale bisericii par a fi fost concepute şi exe
cutate una după alta, căci nu au legătură de com
posiţie Între ele. Intr'adevăr nici brâul, nici cor
nişele nu se ţin între ele. La Snagov, din contră, 
cornişa este peste tot la aceiaşi înălţime şi arca
deie pronaosului se armonisează cu arcaturile dela 
naos, astfel încât composiţia arhitectonică capătă 
unitatea care se cuvine unui monument. 

Plastica ornamenfală este obţinută prin uti
lisarea exclusivă a cărămizii aparente. Elementul 
cel mai frumos şi mai decorativ este arcada pe 
stâlpi dela Snagov (fig. 98-99). Ea este înaltă şi 
proporţionată şi se ridică până supt cornişa cor
pului biserici i .  Arcadele dela Târgovişte au altă 
proporţie, mult mai joasă şi mai greoaie, formele 
sunt mai simple. In afară de partea anterioară a 
biserici i  dela Snagov, compusă, cum am văzut, 
dintr'un singur element, arcada pe stâlpi ,  restul 
faţadelor la ambele biserici se compune din două 
registre suprapuse, în care se deschid ferestrele, 
mai mari la partea i nferioară, mai mici în regis
trul .superior. La Snagov ambele registre de arca
turi sunt înalte şi înguste şi terminate în plin 
cintru la partea lor superioară, pe când la Târ
govişte arcaturile de sus sunt mai largi, iar cele 
dela naos sunt mici  ş i  scurte, formând ca un 
fris de arcuri în semi-cerc, răzimate pe console 
(fig. 1 1 2) .  

De astfel şi la Snagov, arcaturile din registrul 
superior, care au o proporţie mult mai Înaltă, sunt 
răzimate pe console de cărămizi .profilate, astfel 
Încât partea superioară a faţadelor este în "porte 
a faux" faţă cu cea inferioară (fig. 1 07 şi 1 08). 

Timpanele dintre arcaturile ambelor registre 
sunt, la Snagov, ornate cu cruci formate din că
rămizi sau zigzaguri orizontale şi verticale pe câmp 
tencuit. 

DETALII. Soclu nu există la niciuna din aceste 
biserici. 

Ferestrele sunt în formă de arcuri în semi
cerc, fără chenare de piatră. 

Arcadele şi firidele sunt de asemenea în 
semi-cerc, compuse din mai multe arcuri, formând 
resalite succesive, care' prin umbrele lor dau 
efectul plastic dorit. Extradosul arcadelor este 
decorat cu zimţi formaţi din cărămizi, în zimţi , 
după procedeul b izantin cuuoscut. 

Cornişele urmează de asemenea formele cu
noscute. 

Capitelele, stâlp ii, consolele, sunt com
pus.: din cărămizi speciale, făcute în tipare, ro-
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tunjite, canelate, teşite, în formă de consolă, etc. 
Stâlpii au o conformaţie specială şi produc 

un frumos efect decorativ : ei sunt alcătuiţi din 
cărămizi profila te, aşezate astfel încât caneluriie 
lor sunt când verticale, când înclinate în spirală. 
Sunt şi stâlpi cilindrici (fig. 98, 99). 

Uşile nu se mai pot reconstitui, fiind modi
ficate în  urmă. La Târgovişte uşa cu chenar de 
piatră, ale cării elemente mai există şi astăzi, 
este din epoca lui Constantin Brâncoveanu. 

Brâuri nu există la Snagov. La Târgovişte se 
pare că era un brâu la naos şi  altul la pronaos : 
ele nu sunt Însă în legătură unul cu altul, ci la 
nivele diferite ; cel de la naos pare a fi fost ră
tezat, poate când s'a tencuit fatada. 

Acoperişurile par a fi fost cu pantă mică 
şi, probabil, la origine din foi de plumb aşezate 
direct pe bolţi. 

Turlele sunt de proporţiuni înalte, aşezate 
pe base cu patru feţe. Corpul turlelor este poli
gonal, cu opt până la douăsprezece laturi. Muchile 
verticale dela colţuri, compuse dintr'o cărămidă 
rotundă, formând ca o colonetă lungă şi supţire, 
pe care se sprijină arcada dela partea superioară 
a turlei. 

Ferestrele dela turle sunt lungi şi înguste, 
încadrate în mai multe arcuri concentrice, for
mând planuri diferite, astfel că în faţadă se de
semnează o serie de umbre verticale, care Înca
drează ferestrele ş i  dau întregii turle aspectul 
Înalt şi svelt care se cuvine pentru a încorona 
monumentul. 

Acoperişul
, 

turlelor este în formă de cupolă, 
care câte odată. se razimă de·a dreptul pe l inia 
festonată a extradosului arcadelor şi altă dată 
este aşezată pe o cornişă orizontală care stă peste 
arcadele ferestrelor. La Târgovişte existau ambele 
aceste disposiţiuni. 

Crucile sunt de fier, cu discuri poleite. Ele 
sunt înfipte într'o piatră, care formează cheia 
bolţii dela turlă. Aceste pietre sunt sculptate şi 
au forme variate şi decorate. Cele dela Târgo
\'i şte, găsite afară într'un colţ şi în parte stricate 
de intemperii ,  au fost adăpostite prin îngrijirea 
Comisiunei Monumentelor Istorice. 

* * * 

STUDIUL ŞI DESCRIEREA MONUMENTELOR 

DIN GRUP A ATONICĂ. 

BISERICA MĂNĂSTIRII SNAGO\ , clădită la 1 5 1 7  
de către Neagoe-Vodă Basarab se zice, pe locul 
altui monument dela Vlad Ţepeş, are dimensiuni 

- 2 1  

mai mari decât cele studiate pănă acum : 1 6  
metri lungimea ş i  6 metri lărgime î n  interior 
(fig. 94-1 1 0) .  

Biserica se compune în plan din două părţi : 
Naosul cu turlă centrală, stând pe patru stâlpi 
cilindri ci, isolaţi, ' complectat cu sin urile laterale 
ca la Bisericile dela Muntele Athos. 

Altarul desvoltat cu câte o absidiolă în fie
care parte. 

Pronaosul de asemenea pătrat, cu o turlă 
centrală, are aceiaşi alcătuire ca ş i  naosul ; are 
Însli păreţii exteriori răzimaţi pe stâlpi înalţi, cari 
astăzi sunt zidiţi între ei, însă cari la origine 
erau probabil isolaţi , aşa că acest pronaos era 
deschis pe trei laturi ca un pridvor. Disposiţia 
generală a planului este pentru naos o combinaţie 
a principiului constantinopolitan al turlei aşezate 
pe patru stâlpi, cu sinurile laterale specifice ale 
bisericilor atonice şi sârbeşti. 

împreunarea acestor două principii aduce o 
diferenţă importantă în disposiţia faţadelor faţă 
cu aceia a grupei constantinopolitane. Forma 
crucii nu mai apare în spaţiu, cu braţele ei ter
minate prin frontoane rotunjite ca la Biserica 
Domnească din Argeş ; c i  acoperişul este peste 
tot la aceiaşi înălţime ; atât nava centrală, cât şi 
sinurile şi absidiolele formează un corp unic, 
având corn işa la acelaşi nivel ,  pe când, din contra, 
la Biserica Domnească din Argeş am văzut că 
absidiolele ca şi pronaosul au acoperişul la un 
nivel mai jos ; această din urmă disposiţiune 
ajută, cum am văzut, degajarea braţelor cruci i ,  
care, fiind la un nivel mai înalt, sunt desemnate 
în spaţiu. La Snagov crucea nu se desemnează 
decât în plan. 

Turla de pe naos este frumos proporţionată, 
cu ferestre lungi, împărţite pri ntr'o legătură de 
cărămidă orizontală, la mijlocul înălţimii lor. Este 
prima turlă pe care o găsim astfel dispusă şi având 
o înălţime şi o proporţie atât de frumoasă. fnăl
ţimea ei dă de bănuit că ar fi dintr'o epocă mai 
târzie. 

Turla de pe pronaos, căzută, a fost înlo
cuită la o epocă târzie cu excrescenţă informă. 
Ea stă pe patru stâlpi octogonali. 

Bolţile urmează formele şi disposiţiunile celor 
dela Biserica Domnească din Argeş, afară numai 
de bolţile mici pe plan pătrat dela colţuri şi acele 
dela absidiolele altarului, care sunt acoperite cu 
calote sferice, în loc de berceau-uri si bolti în arc 
de cloître ; ele sunt poate prefăcute

' 
mai

' 
târziu. 

Bolţile de la pronaos sunt căzute, probabil odată 
cu turla. 

Faţadele sunt în întregime din cărămidă apa-
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rentă, cu jocurile obişnuite de firide, arcade şi  
cornişe cu zimţi 1 .  

VECHEA MITROPOLIE DIN T ÂRGOVrşTE, c1ădită 
de Neagoe-Vodă Basarab pe la 1 5 1 8, este cea mai 
mare biserică din câte s'au construit până la acea 
epocă şi chiar în epocile următoare. Ea 3\'ea în
tr'adevăr 40 de metri lungime şi 1 4  metri 50 lă
ţime în exterior,. şi se compunea din două părţi, 
care nu par a fi fost executate dintr'o dată (fig. 
1 1 1 - 1 1 8). 

Partea d'intâiu, cea din spre R�s�rit, com
pusă din naos, altar şi un pronaos făcând corp 
cu naosul, presintă aceleaşi disposiţiuni, pe o scară 
mai mare, ca Biserica Domnească din Argeş, nu
mai că' partea din spre Apus, adecă pronaosul, se 
deosebeşte prin alcătuirea lui care 'îl încorporează 
oareşicum de-a dreptul naosului, în oposiţie cu 
cel dela Biserica Domneasc� din Argeş, care e 
mai isolat de naos, comunicaţia făcându-se numai 
prin o uşă, pe când aici cinci deschideri le leagă 
unul cu altul. 

Partea a doua, cea din spre Apus, este de ase
menea foarte desvoltată, pe un plan pătrat şi pre
sintă o conformaţie asămănătoare cu naosul tot 
cu o turlă centrală stând pe patru stâlpi rotunzi. 
Zidurile exterioare se razi mă pe coloane puter
nice, legate prin arcade ; la origine ele erau de 
sigur deschise spre exterior. înfăţişarea celor două 
părţi ale bisericii este aceiaşi din punctul de ve
dere al composiţiei faţadelor, numai că ,partea în
tâia, cea din spre Răsărit, este mai înaltă şi mai 
masivă. frontoanele rotunjite termină şi aici şi 
acolo bolţile cilindrice care Încadrează turlele cen
trale, desemnând forma crucii în spaţiu. 

Naosul are faţadele compuse din două rânduri 
de ferestre suprapuse ; cele de jos, cu arcuri largi 
şi puţin a�usate, par a fi fost fără chenare de 

, piatră ; registrul de sus este mai scund şi conţine 
ferestre mai mici .  Un brâu pare a fi despărţit 
aceste două registre. frontoanele rotunjite dela 
partea superioară a faţadelQr au câte trei ferestre 
alăturate. 

Supt el găsim un rând de arcaturi scurte şi 
late, stând pe console de cărămidă. Acest element 
decorativ nu se întâlneşte la alte monumente din 
ţara noastră ; el s,'ar apropia ca formă de arcadele 
dela unele biserici din Serbia şi de cele usitate în 
arhitectura 10mbardă. 

În afară de turla Pantocratorului, care este foarte 
Înaltă şi imposantă, în afară de turla centrală de 
pe pridvor şi în afară de cele două turle de pe 
pronaosul alipit r:Jaosului ,  se mai găsiau turle mai 

1 A s e  vedea detaliile l a  paragraful precedent. 

mici pe absidiolele din dreapta şi din stânga al
tarului şi pe partea de Apus a pridvorului. 

Turla Pantocratorului pare a fi avut două
sprezece sau şaisprezece laturi compuse din arcade 
concentrice retrase succesiv, unele faţă cu celelalte, 
producând resalituri verticale, aruncând umbră pe 
cele de alături, mai retrase. Această configuraţie 
este perfectă şi va rămânea definitjvă în cursul 
veacurilor următoare. 

Într'adevăr, atât din punct de vedere construc
tiv, cât şi din punct de vedere plastic, ea satis
face în mod desăvârşit cerinţele. Ca construcţie, 
fiecare colţ al laturilor turlei formează ca un con
trafort capabil să resiste împingerii bolţei supe
rioare, retragerile succesive ale arcadelor concen
trice dând zidăriei grosimea necesară pentru aceasta. 
Ca plastică, mulţimea liniilor verticale în planuri 
diferite, precum şi alternanţa umbrelor şi luminilor 
pe care le produce, dau turlei avântul şi svelteţa 
necesară pentru a îrcorona şi a exalta ansamblul 
monumentului. Se poate ca această turlă să fi fost 
modificată în veacul al XVlIl-lea. 

Partea din spre Apus a bisericii se presintă 
ca la Snagov sub forma unuj pridvor, foarte în
căpător, deschis pe trei laturi şi având la mijloc 
o turlă, stând pe patru stâlpi rotunzi. Stâlpii de 
la periferie au aceiaşi configuraţie ca acei dela 
Snagov, ei sunt însă mult mai scurţi şi par mai 
greoi. Ei sunt unii octogonali, alţii cilindri ci, unii 
canelaţi vertical, alţH în spirală. 

forma bolţilor diferă de asemenea de cele dela 
Snagov, astăzi căzute, pentru că la Târgovişte 
avem planul constantinopolitan cu bolţile în cruce 
şi frontoanele rotujite spre faţade, pe când la Sna
gov avem planul În treflă cu corn işa fără între
rupere şi la acelaşi nivel. 

Registrele faţadelor nu se leagă cu acelea dela 
naos ; cel inferior se corn pune din arcadele pe 
stâlpi, cel superior din arcaturi mici,  late şi scurte 
ca la naos. frontoanele laterale sunt luminate prin 
două ferestre alăturate una de alta. Cornişele su
perioare ale celor două corpuri nu se leagă una 
cu alta. 

Turla central� a pridvorului are douăspre
zece laturi şi este compusă la fel ca acea a Pan
tocratorului ,  numai că acoperişul stă direct pe 
curba arcadelor, pe când la naos el stă pe o cor
nişă orizontală : această turlă pare a fi păstrat 
p ână la urmă forma ei primitivă. 

Pe colţurile apusene extreme se mai află două 
turle mici. Iar în faţa Intrării În pridvor s� află 
un baldachin pătrat pe arcade şi coloane bogat 
sculptate, care se datoreşte lui Constantin-Vodă 
Brâncoveanu, care este ŞI autorul unei restaurări 
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a Întregii biserici ŞI probabil şi a tencuirii ei pe 

din afară. 
Este cert că cele două părţi ale bisericii nu 

formează un tot conceput laolaltă, ci , din contră, 

două unităţi diferite, juxtopuse şi probabil clădite 

una după alta. 
Ca şi la Snagov, stâlpii pridvorului au fost zi

diţi între ei intr'o epocă ce nu se poate deter
mina, dar probabil În timpul lui Constantin Brân
coveanu. 

Lipsa de unitate a composiţiei faţadelor dă loc 
la ipotesa că pridvorul este clădit după naos, dar 
la epocă puţin depărtată, căci stilul este acelaşi. 

Pentru prima oară aici şi la Snagov Întâlnim 
aceste două pridvoare deschise, care mai târziu 
vor deveni foarte obişnuite, cu toate că dimensiu
nile lor vor fi mai reduse ca acelea de care vorbim 
aici, Pridvorul în veacurile XVII şi XVIII devine 
Într'adevăr un element care face oareşicum parte 
din caracterul bisericilor munteneşti. 

Tot din cauza lipsei de unitate a monumentu
lui şi din causa modificărilor ce a suferit În cur
sul vremurilor, nu se poate şti dacă toate turlele, 
În număr de opt, pe care le avea Mitropolia din 
Târgovişte Înainte de fi dărâmată, datează dela 
origine, sau dela epoci intermediare, cum este 
aceia a lui Constantin Brâncoveanu, când ele au 
fost probabil complectate la restaurare. Preţiosul 
releveu pe care îl dăm aici este datorit d-Iui ar
hitect George Sterian. 

Inainte de a Încheia cu acest monument, pe care 
ÎI studiem din câteva do�umente scăpate printr'o 
Întâmplare fericită, cred că este necesar a ni pune 
o întrebare, la care Însă nu vom putea da niciun 
răspuns : 

Cum s'a putut întâmpla ca abia acum patruzeci 
de ani, la sfârşitul veacului trecut, să fie şters de 
pe faţa pământului şi din amintirea oamenilor 
acest măreţ monument, care a fost atâta timp 
Mitropolia Ţării-Româneşti, care conţinea de si
gur atâtea tesaure de artă, de arhitectură, de 
pictură, de sculptură din veacul al XVI· lea până 
la al XIX-lea, care conţinea atâtea morminte 
domneşti, atâtea inscripţii preţioase, atâtea 0-
doare scumpe, atâtea amintiri istorice, pierdute 
pe veci, care conţinea într'un · cuvânt patru vea
curi din istoria Ţării-Româneşti şi din viaţa nea
mului nostru ? 

Resumat : Cele două biserici pe care le-am 
studiat aici, şi care au Între ele atât ea puncte de 
asămănate în composiţia de plan şi aspectul ex
terior, presintă totuşi deosebiri principiale în al
cătuirea lor, deosebiri care leagă pe fiecare din 
ele de grupe diferite : Biserica din Târgovişte de
rivă evident din grupa constantinopolitană ; Înrâu
rirea aceasta este dublă, căci ea se constată atât 
la naos, cât şi la pridvorul din faţa bisericii. 

Biserica din Snagov are aceiaşi origine atât 
pentru naos, cât şi pentru pronaos ; sinurile nao
sului însă o clasează mai întâiu printre bisericile 
În formă de trefJă, ş i  al doilea printre cele care 
derivă din Şcoala atonică, care, sfgur, derivă şi 
ea în ultim resort din Şcoala bizantină, din Con
stantinopol. Această din urmă şcoală a dat naş
tere stilului din veacul al XI-lea şi al XII-lea, al 
cărui tip este biserica "În cruce greacă" visibilă 
în spaţiu ; el poate fi denumit, cre�, stilul Impă
raţilor Comneni. 

Deosebirile principale pe care le-am constatat 
la aceste două biserici dau naştere şi la deosebi
rile de formă care se văd În plastica lor monu
mentală : Intr'o parte vedem crucea desemnându
se în spaţiu şi turla aşezată la intersecţia braţe
lor ei, iar În cealaltă parte vedem tot turla În cen
tru, însă crucea nu mai e visibilă În spaţiu, ci 
desemnată numai în forma de treflă a planului. · 

Vom vedea mai la vale că bisericile În formă 
de

· 
treflă se vor perpetua şi desvolta În tot cursul 

veacurilor umlătoare, pe când planul În "cruce 
greacă" este destinat să dispară. I l  vom mai în
tâlni în veacul al XVI-lea la Biserica Domnească 
din Târgovişte, clădită de Petru-Vodă CerceI la 
1 583, apoi În veacul al XVII-lea la biserica Sf. 
Dumitru din Craiova, clădită de Matei-Vodă Ba
sarab la 1 652, care va fi ultima reminiscenţă a 
stilului Impăraţilor Comneni, sensibil modificat şi 
diformat. 

Şi această din urmă biserică a fost dărâmată 
de arhitectul Lecomte du Noiiy, care a reconstrui
t-o din temelie, reconstituind-o după teoriile sale 
proprii şi căutând s'o "corecteze" de imperfec
ţiunile pe care se zice că le avea. Dar cu cât mai 
scumpă ni era vechea biserică a lui Matei, cu 
toate defectele ei, dela care ni-au rămas abia 
câteva fotografii, decât cea de astăzi, în toată 
perfecţiunea sa geometrică şi rece ! 
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CAPITOLUL V II .  

RÂURIREA ARMENEASCĂ. 

Este bine cunoscută expansiunea artei armeneşti 
în evul mediu. Ea nu s'a simţit numai [în ţara 
noastră, ci în tot Orientul Europei şi chiar până 
în Occidentul ei. 

A. Choisy, în "Histoire de I'architecture", voI. 
Il, p. 1 8, spune : Din punctul de vedere al arhi
tecturii decorative valea Dunării-de-jos pare o co
lonie armenească. 

Această expansiune ccrespunde cu cucerirea Ar
meniei de către Turc i şi cu emigrarea artiştilor 
armeni cari s'au refugiat în diferite ţări din Eu
ropa, ducând cu ei arta lor de a construi. În Ser
bia putem studia înrâurirea armenească asupra 
monumentelor din Valea Moravei în sculptura şi 
ornamentaţia pietrei ,.  de asemenea la Cozi a. ' . 

În Moldova se ştie că s'au stabilit colonii de 
Armeni refug iati din ţara lor şi într'adevăr în ar
hitectura Moldovei vom găsi iarăşi înrâurirea ei. 

Această înrâurire este în special manifestată la 
noi în tehnica pietrei cioplite şi a ornamentului 
sculptat. Atât profilatura pietrelor, cât şi sculptura 
ornamentelor sunt executate cu o artă desăvârşită. 

Sculptura ornamentală urmează technica orientală 
cu relief slab, cu planuri înclinate, opunându·se 
unul altuia, creând jocuri de lumină şi de umbră 
şi producând prin contrasturi efectul potrivit cu 
lumina intensă a Orientului. Această lumină, care 
ar distruge nuanţele produse prin modelajul care 
este baza efectului în sculptura occidentală făcută 
pentru o lumină mai dulce şi mai tamisată, întă
reşte din contra contrastul care este bas a efectu
lui în sculptura orientală. 

Motivele întrebuinţate de arta armenească sunt 
"rinceaux"-urile de flori şi de frunze decorative, 
împletiturile şi decoraţia geometrică cea mai va
riată şi mai complicată. 
. BISERICA DELA  MĂNĂSTIREA DEALULUI, zidită 
de Radu-cel-Mare la 1 502, şi BISERICA EPISCOPALĂ 
DIN ARGEŞ, zidită de Neagoe-Vodă Basarab la 
1 508, ni se par cele care întrunesc în modul cel 
mai evident caracterele artei armeneşti şi cauca
ziene. Trebuie să spunem însă dela început că 
înrâurirea acestei arte se const�tă în special şi 
aproape exclusiv în caracterul profilelor în piatră 
şi al sculpturii ornamentale (fig 1 1 9- 1 8 1 ). 

Caractere generale. Aceste două monumente, 
dacă presintă între ele deosebiri destuI .de pronun
ţate, cum vom vedea mai la vale, au totuşi unele 
asemănări caracteristice, care impun o apropiere 
între ele. Cea mai importantă reiese imediat ce 
comparăm aceste două biserici cu cele din gru
pele precedente. într'adevăr dela prima vedere 
răsar pe de-o parte bogăţia materialui de piatră 
de talie cioplită şi a ornamentelor sculptate şi pe 
de altă parte rusticitatea pietrei bolovan şi a că
rămizii la care se adaugă câte odată ornamente 
în teracotă smălţuită. Trebuie să facem o excep
ţie pentru biserica mânăstirii Cozia, care este un 
monument desăvârşit, la care tehnica ornamentală 
sculptată derivă de asemenea din arta armenească. 

Tn composiţia de plan vedem că ambele biserici 
sânt în formă de treflă, dar dacă naosul cu sinu
riIe şi turla pantocratorului au principial aceiaşi 
conformaţie la ambele biserici, pronaosul este cu 
totul diferit de cele pe care le-am studiat până 
acum, şi aceasta pentru ambele biserici : la Dealu, 
pronaosul este dreptunghiular şi boltit cilindric ca 
la Cozia, însă pe partea de Răsărit se află două 
turle mici, alăturate. La Argeş pronaosul este 
aproape pătrat şi sensibil mai larg decât naosul : 
pe partea din spre Apus se află două turle mici 
şi la centrul pronaosultti se ridică încă o turlă 
răzimată pe doisprezece stâlpi de piatră. Aceste 
două disposiţiuni sunt egal de importante în is
toria desvoltării arhitecturii din Muntenia, pentru că 
ambele apar aici pentru prima oară şi ambele vor 
servi în epocile următoare ca exemple, inspirând 
pe meşterii cari vor clădi unele din bisericile cele 
mai importante ale lui Matei Basarab, ale lui Con
stantin Şerban Basarab, ale lui Şerban Cantacuzino 
şi ale lui Constantin Brâncoveanu. 

În ce priveşte conformaţia constructivă, găsim 
la ambele biserici sistemul sârbesc a l  arcadelor 
interioare alipite de zidurile Nord şi Sud care 
echilibrează împingerile de la turlă. 

Credem că originea pronausului de la Biserica 
Episcopală din Argeş trebuie căutată tot în siste
mul celor patru stâlpi pe cari se razi mă turla, 
sistem pe care îl întâlnim la Biserica Domnească 
din Argeş şi apoi la biserica din Snagov şi la Mi· 
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tropolia Veche din Târgovişte ; cei patru stâlpi 
s'au înmulţit, ajungând la doisprezece, spre a se 
obţinea mai multă eleganţă în proporţii şi a se 
degaja mai bine vederea interiorului, Înlocuind 
stâlpii groşi de zidărie cu stâlpi mai subţiri de 
piatră cioplită. 

Biserica episcopală din Argeş, este cea d'intâiu 
care presintă un pronaos desvoltat, adecă mai larg 
decât naosul. Această disposiţiune o vom regăsi 
în veacul al XVII-lea şi al XVIII-lea la Mitropolia 
din Bucureşti, la Cotroceni, la mănăstirea Hurezi 
şi la mănăstirea Văcăreşti. 

De asemenea, biserica Mănăstirii Dealului este 
cea d'intâiu dintre cele cu planul în treflă care 
se presintă cu trei turle. Din ea derivă biserica 
din Tutana, clădită de Mihnea-Vodă în 1 589, şi 
bisericile din Gura Motrului şi din BrebMr ridicate 
de Matei Basarab. 

Astfel vedem că aceste două tipuri noi, biserica 
Dealului şi Episcopala de Argeş, care sunt tipuri 
desăvârşi te, devin modelele din care derivă o serie 
importantă de monumente. 

Care este originea acestor tipuri ? 
În ce priveşte naosul, nu poate fi nicio Îndoială 

că este inspirat de la bisericile sârb eşti din Valea 
Moravei, ale căror caractere le-am studiat. 

Pronaosul Însă la ambele biserici nu se aseamănă 
cu niciunul din tipurile cunoscute în ţările cu 
cari am avut legături, ci presintă disposiţiuni pro
prii ţării şi arhitecturii noastre. Mai mult decât 
atât, aceste disposiţiuni nu  rămân isolate, ci se 
reproduc şi se perpetuă, în epocile următoare, la 
multe şi importante biserici din ţară ; ba şi mai 
mult-;-şi aceasta se va verifica în capitolele urmă
toare-disposiţiunile de care vorbim aici, adecă cele 
două turle mici de pe pronaosul bisericii Mănăs
tirii Dealului, pe de-o parte şi pronaosul larg cu 
doisprezece stâlpi isolaţi de la Episcopia din Ar
geş, pe de altă parte, vor deveni cele două tipuri 
principale ale arhitecturii din Muntenia în veacu
rile al XVII-lea şi al XVIII-lea. 

Şi atunci nu suntem în drept a afirma că aceste 
tipuri sunt specifice nouă şi arhitecturii noastre, 
într'un cuvânt : că ele sunt româneşti ? 

Şi iarăşi ne găsim în faţa enigmei acelui legen
dar Meşter Manole, căruia-i datorim cel mai stră
lucit dintre monumentele ţării noastre. Cine a fost 
acel meşter genial ? Numele lui nu este străin ca 
atâtea altele care ni-au rămas. Tipul bisericii Epis
copale din Argeş nu este importat de nicăiri, ca 
acelea ale monumentelor studiate mai sus ; de ase
menea nici acel al pronaosului bisericii de la Dealu, 
care probabil că este datorit aceluiaşi meşter. 

Cred în consecinţă că nu greşim dacă atribuim 
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concepţia acestor două monumente geniului acestui 
meşter, care, oricare ar fi fost originea lui, a ştiut 
să dirijeze pe meşterii străini, piefrari şi scluptori 
armeni, zidari greci sau sârbi, zugravi din Athos, 
creând aceste monumente originale şi perfecte, 
care sunt şi vor fi admirate în totdeauna. 

Se atribuie un mare rol în edificarea bisericii 
din Argeş lui N eagoe Basarab în persoană. Este 
cert că fără cultura şi banii Domnului o asemenea 
minune nu putea lua fiinţă , dar şi fără geniul Meş
terului Manole şi numai cu cultura şi cu banii 
Domnului, aGeasfa iarăşi nu se putea. 

Materiale şi procedee de construcţie. Ma
teriale utilisate sunt : piatra de talie, cioplită fin 
şi sculptată după procedeele cele mai perfecte ; 
aceasta pentru faţa văzută, iar, pentru interior şi 
pentru bolţi, cărămida. Procedeele de construcţie 
urmează principiile artei bizantine ; la descrierea 
fiecărui monument vom arăta particularităţile ce 
presintă. 

Plastica monumental�. Din cele de mai sus 
se poate deduce că plastica monumentală se de
osebeşte mult de acea a bisericilor studiate an
terior şi este firesc să fie aşa, de oare ce "partiul 
planului" acestor biserici este nou şi diferit de 
cele anterioare. Diferenţa provine de la alcătuirea 
pronaosului, din care re suită aspecte noi în faţade. 

La Mănăstirea Dealului cele două turle . mici ar 
putea fi originare din Serbia, şi anume din Şcoala 
Serbiei bizantine, unde există o serie de monu
mente cu cinci turle : una mare la mijloc şi alte 
patru mai mici, din care două spre altar şi două 
spre pronaos. 

Disposiţiunea acestor turle mici este însă foarte 
diferită de aceia de la Dealu. Jntr'adevăr la aceste 
biserici sârbeşti turlele sunt aşezate la colţuri, atât 
spre Răsărit, cât şi spre Apus t, pe când la Mă
năstirea Dealului ele sunt aşezate pe partea din 
spre Răsărit a pronaosului şi în apropiere de turla 
mare a pantocratorului ; modul de construcţiune 
este de asemenea foarte diferit de la un cas la 
altul 2 .  

Această disposiţiune specială a turlelor mici 
bine grupate cu turla mare dă bisericii o înfă
ţişare elegantă şi o proporţie de ansamblu foarte 
armonioasă. 

La Biserica Episcopală din Argeş, pronaosul 
desvoltat are ca consecinţă o a doua turlă în 
centrul lui ; la aceasta se mai adaugă două turle 
mici pe colţurile din spre Apus. 

Înfăţişarea generală a bisericii este impună-

I Vezi L'Ancien ari serbe de G. Millet, p. 97. 
• Vezi descrierea bisericii Dealului, 
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toare ; partea din spre altar, care urmează princi
piile de composiţie sârbeşti, păstrează eleganţa şi 
svelteţa bisericilor din Şcoala Moravei, cu pre
dominanţa liniilor verticale ; partea din spre Apus 
însă, din causa pronaosului lărgit, capătă o pro
porţie mai la�ă, acusată încă prin cele două turle 
mici aş('zate chiar pe colţurile faţadei. 

Aspectele, pe care ni le înfăţişează .aceste două 
biserici, nu au ni cio asemănare cu bisericile 
armeneşti, care sunt cu totul altele 1 .  Cum ·am 
spus mai sus, înrâurirea armenească se afirmă 
numai prin tehnica pietrei şi prin decorul faţa
delor, unde ea este însă exclusivă. Această cons
tatare ni permite să credem că meşterii armeni 
cari au lucrat la ridicarea acestor biserir:i erau 
numai pietrari şi sculptori şi că meşterul care a 
conceput planul nu era Armean. EI cunoştea la 
perfecţie procedeele artei bizantine şi ale artei 
sârbeşti, dar mai ştia să găsească soluţiuni pro
prii adecvate programului ce i se impunea. 

Comparaţia cu bisericile armeneşti ni arată 
aceleaşi arcade oarbe în două registre despărţite 
printr'un brâu la mijlocul înălţimii. Aceste arcade 
nu mai sunt, ca în grupele precedenfe, cu che
nare plane, ci cadrul lor este compus din toruri 
(boudins) de secţiune circulară, cioplite din p iatră. 
Turlele sunt poligonale în exterior şi au feţele 
lor decorate cu arcade de acelaşi gen ca şi corpul . 
bisericii, încadrând ferestrele, lungi şi foarte 
înguste. Paliea superioară a turlelor este încoro
nată cu un rând de fleuroane de piatră mergând 
de jur împrejur ; acest caracter, precum şi forma 
acop�rişu!ui turlelor în cupolă rotunjită, este spe
cial. bisericilor noastre, căci nu-I întâlnim la bise
ricile armeneşti, unde acoperişurile sunt €onice 
şi. ascuţite. 

Un alt caracter al bisericilor noastre, pe care 
nu-l găsim la bisericile armeneşti şi care ni vine 
dela bisericile sârb eşti, este poala PE care o vedem 
de-asupra cornişei p'rincipale supt acoperişul cor
pului bisericii. Am văzut la grupa bisericilor de 
infiuenţă sârbească această disposiţiune, precum 
şi rostul ei, o găsim la  Dealu, ca la bisericile 
sârbeşti, adecă într'un plan mai retras decât zidul. 

La Argeş, această poală există de asemenea : 
ea urmează forma exterioară a zidurilor şi a sinu
rilor, însă ea nu mai e ca la Dealu, într'un plan 
mai retras, ci în prelungirea verticalei zidului 
exterior. 

Unul din caracterele acestor biserici ca şi al 
bisericilor armeneşti este frumuseţa şi stilul profi
laturii de piatră şi perfecţiunea execuţiunii sale. 

1 Vezi Choisy, Histoire de l'Architl!cture, val. I l ,  p. 59. 

Plastica ornamentală este toată de origfne 
armenească şi georgiană. Am văzut mai sus 
caracterele plastice ale acestei ornamentaţiuni în 
piatră, care utilisează împletituri, flori stilisate, 
motive geometrice, etc. La biserica din Argeş 
trebuie să constatăm şi o înrâurire arabă în carac
terul unor ornamente, în special la cornişa prin
cipală în stalactite, precum şi , în, stilul şi eleganţa 
multor motive , flOI·ale şi geometrice. 

DETALII. Soclul este frumos şi bine profilat. 
La Dealu el constă dintr'un profil În "talon" ,  la 
partea superioară, şi dintr'o treaptă la partea 
inferioară. La Argeş desvoltarea şi amploarea 
profilaturii lui dau bisericii o basă puternică şi 
un cadru larg, complectat şi îmbogăţit încă prin 
balustrada de piatră înflorată care o încunjoară 
de jur împrejur (fig. 1 82). 

Faţadele sunt complect acoperite cu arcade 
oarbe în . două registre, separate printr'un brâu 
de piatră. Aceste arcade constau dintr'un tor de · 
secţiune circulară, .aplicat sau direct, sau prin 
inten;nediul ',unui alt profil pe păreţii verticaJi şi 
foni1ând cadre închise, dreptunghiulare, la registrul 
inferior şi arcuite în plin centru 111 registru su- ' 
perior, sau arcui te la amândouă registrele. 

Ferestrele sunt mici şi foarte înguste în ge
nere, când dreptunghiulare, când arcuite în plin 
centru. Chenarele lor de piatră sunt mai în tot
deauna împodobite cu o bogată ornamentaţie în 
împletituri şi flori. La Dealu chena�ele dela fe
restrele de jos la corpul bisericii par a lipsi. în 
registrul de sus ferestrele au de obiceiu forma 
�irculară şi sunt acoperite cu o dantelă de piatră 
ajurată, formând flori stilisate de composiţie 
foarte variată şi bogată. 

f erestrcle dela turlele înalte şi înguste sunt bo
gat profilate şi ornamentate de jur împrejur. La 
Argeş ferestrele turlelor mici dela Apus urmează 
un traseu în spirală ca şi toată profilatura pietre
lor ce o îmbracă. Această particularitate arată măes
tria cu care meşterii ştiau să lucreze şi grija ce 
o puneau de a-şi arăta ştiinţa şi originalitatea. 

Uşile sunt de asemenea bogat profilate şi per
fect lucrate, întâlnim aici procedeul întrebuinţat 
în arta arabă de a forma arcul de sus al uşii din 
bolţari de piatră lucraţi astfel ca să se îmbuce 
unul într'altul spre a asigura soliditatea lor prin 
rosturi meşteşugite. 

La Curtea-de-Argeş uşa dela intrare este bogat 
ŞI puternic profilată şi decorată, terminată la par
tea superioară printr'un arc al cărui timp an este 
frumos ornat cu fleuroane arabe (fig. 1 75). 

Brâul există la ambele biserici. La Dealu el 
este un profil în formă de cornişă, la Argeş este 
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ca o frânghie compusă din mai multe elemente 

împletite între ele, când într'un sens, când în celalt. 
EI este foarte bogat, fiecare element al frânghiei 
fiind el însuşi ornamentat, ' sculptat şi colorat (fig. 
1 75- 1 79). 

Cornişele sunt frumos profilate. La Dealu 
este un profil în stil armenesc. La ' Argeş este în 
stil arab cu stalactite şi alveole cu traseu geome
tric savant. 

Turlele sunt toate în f L rmă dc octogon regu
lat în exterior. Ele au proporţii relativ înalte ; unele 
se termină la partea superioară cu o cornişă ori
zontală profilată, la altele corn işa urmează linia 
arcurilor care încoronează ferestrele, resultând ast
fel o linie festonată, foarte elegantă. Toate sunt 
terminate cu o bordură de fleuroane de piatră 
amintind forme din arta arabă . 

. Acoperişurile urmează în principiu formele 
bolţilor şi se aplică direct pe zidărie. La Dealu 
ele au suferit modificări atât la corpul bisericii, 
cât şi la turle, în veacul al XIX-lea, în timpul dom
niei lui Bibescu�Vodă, când biserica a fost res
taurată. Aici frontoane de zidărie în genul celor 
dela bisericile sârb eşti despart diferitele părţi ale 
acoperişului . 

Astfel avem un fronton rotunjit în faţada prin
cipală ; el a suferit modificări la restaurarea din 
veacul al XIX-lea. Alt fronton se găseşte spre 
altar, la punctul de legătură dintre absida semi
circulară cu corpul bisericii. Acest fronton nu mai 
este visibil actualmente, fiind acoperit de înve
litoare. 

Formele învelitorii primitive erau probabil ro
tunjite, ca la Argeş ; aceasta resultă oareşicum din 
forma frontonului din faţă, care era la început 
rotunjit, partea superioară dreaptă fiind adăugată 
în urmă. O altă dovadă sunt arcurile desemnate 
pe feţele basei turlei mari care delimitează profilul 
acoperişului în formă de cupolă al sinurilor. La 
ultima refacere a acoperişului s'a restabilit forma 
aceasta rotunjită în locul celei drepte, care se vede 
pe releveul d-lui arhitect E.  Popescu, pe care îl 
dăm aici. 

Bolţile sunt cele usi tate în arta bizantină, în 
ceia ce p riveşte biserica din Dealu. La  Curtea
de-Argeş însă pare a fi lipsit sistemul obişnuit al 
pandantivelor ; aici trecerea dela pătrat la octo
gon sau cerc se face sau prin trompe pe colţuri 
ca în arta arabă, sau printr'o suprafaţă începând 
jos în colţuri ca o piramidă cu muchi teşite şi 
terminându-se sus supt turlă în formă de con ; 
această subtilă concepţie s'ar potrivi şi ea cu ge
niul arab în care dominau traseurile basate pe o 
desăvârşită cunoştinţă a geometriei. 

Interiorul bisericilor acestora are proporţii înalte 
şi elegante, asemănându-se cu cele sârb eşti. 

* * * 
DESCRIEREA BISERICII MĂNĂSTIRII 

DEALULUI 

Cronologiceşte, această biserică este cea d'intâiu 
printr� cele în formă de treflă care se presintă 
cu trei. turle. Disposiţia turlelor este nouă, căci la 
biserica din Nicopoli, şi probabil la Domneasca 
din Argeş, turlele mici de pe  pronaos erau aşe
zate chiar pe zidul exterior dela Apus, adecă pe 
faţada principală a bisericii, pe când aici acele 
turle sunt aşezate pe partea de Răsărit a pronao
sului şi în apropierea turlei pantocratorului. Această 
disposiţiune este cerută de forma mai lungă şi mai 
îngustă a bisericilor cu planul în treflă, care a mo
tivat apropierea turlelor mici de cea mare spre a 
fi mai bine grupate. În bisericile din grupa cons
tantinopolitană, al cării . plan este mai strâns şi mai 
apropiat de forma pătrată, această nevoie nu e 
simţită (fig. 1 1 9- 1 42). 

Biserica se compune dintr'un naos în formă de 
treflă cu turla pantocratorului la centru şi din
tr'un pronaos dreptunghiular având o configuraţie 
)1ouă. Partea din spre Apus este boltită cilindrjc 
în "ber.ceau" ; partea de spre Răsărit, despărţită de 
cea d'intâiu printr'un arc mare concentric cu "ber
ceau"-I, susţine cele două turle mici prin inter
mediul unui arc longitudinal aflat în axul bisericii 
şi răzimat pe arcul mare şi pe zidul intermediar 
din spre naos şi pronaos. 

Naosul are o conformaţie derivată dela bise
ricile sârbeşti, cu arcuri interioare alipite de păreţii 
din spre Nord şi Sud, atât în spre altar, cât şi în 
spre pronaos ; am văzut cum acest sistem asigură 
echilibrul zidăriilor şi întăreşte structura bisericii. 

Fatadele presintă două registre de arcade 
oarbe, ambele în plin centru şi despărţite prin
tr'un brâu p rofilat. Arcadele sunt compuse din
tr'un tor de secţiune circulară aplicat prin inter
mediul unui profil concav pe faţa păretelui. Pro
filatura de stil armenesc este compusă ca element 
principal din toruri circulare care compun corni
şele, chenarele arcadelor şi care se combină cu 
alte profile în genere rotunjite spre a forma cor
nişa şi brâul. 

In registrul inferior se deschid ferestre drept
unghiulare, în cel superior rosete rotunde din 
piatră ajurată, care luminează partea de sus a bi
sericii şi bolţile. 

Turlele, înalte şi frumos proporţibnate, stau pe 
base cubice răsărind din acoperiş ; atât basele, 
cât şi feţele turlelor sunt acoperite cu ornamente 
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fin sculptate, compuse din împletituri şi flori geo
metrice. Sculptura din prejurul ferestrelor dela 
turle pare neterminată. 

Basa turlelor mari presintă o disposiţiune care 
aminteşte pe aceia dela Cozia, adecă un semi
cerc înscris în faţa verticală a basei turlei. La 
Cozia Însă în interiorul semicercului se află o 
deschidere în formă de rosetă, care luminează bi
serica, iar acoperişul sinului se află la un nivel 
mai jos, pe când aici acoperişul sinului vine de se 
înscrie În semicercul desemnat de sculptura pietrei. 

Partea de sus a turlelor este modernă, ca şi 
cupolele ; e uşor de văzut că de-asupra ferestre
lor turlei stilul arhitecturii este schimbat. Această 
parte este refăcută În timpul lui Bibescu-Vodă de 
către un arhitect austriac În stilul neogotic din 
acea epocă. 

O particularitate a acestei hiserici este poala ce 
domneşte de jur Împrejurul bisericii de-asupra cor
nişei principale ; această disposiţie este de ori
gine sârbească, după cum am constatat mai sus. 

In  faţada principală, În dreapta şi În stânga uşii 
dela intrare, se găsesc două panouri bogat sculp
tate , u motive formând Împletituri de linii drepte : 
aceste panouri umplu cele două arcade laterale 
ale registrului de jos În faţada principală. În mij
locul panourilor se află câte o inscripţie din li
tere În relief, producând un frumos efect deco
rativ (fig. 1 42). 

· Se poate presupune că toate panourile arcadelor 
În faţade erau destinate să fie decorate la fel cu cele 
din faţada principală şi ni putem Închipui bogata 
Înfăţişare ce ar presenta biserica astfel Împodobită. 

Inţeriorul bisericii a fost de asemenea Înoit În 
veacul .al XIX-lea. Zugrăveala veche a fost aco
perită cu un strat gras de tencuială supt care se 
mai găsesc urmele ei. Mobili erul este în acelaşi 
stil neogotic, ca şi partea superioară a turlelor. 

În resumat, această biserică este sârbească ca 
plan şi ca disposiţiuni generale, afară de pronaos, 
formele turlelor şi ale acoperişului au fost altele 
la origine. Ornamentaţia faţadelor este în stil ar
menesc şi se aseamănă cu cea dela biserica epis
copală din Argeş ca şi cu cea dela biserica Trei 
I erarhi din Iaşi. 

Această ornamentaţie pare a nu fi fost termi
nată, căci partea inferioară a bisericii pare săracă 
În ornamente făţă cu turlele. 

* * .. 
DESCRIEREA BISERICII EPISCOP ALE DIN 

CURTEA-DE-ARGES. , 

Acest monument este netăgăduit cel mai per
fect p rintre bisericile din Muntenia. Clădirea lui 

este un eveniment unic în istoria artei noastre. 
Cum vom vedea mai jos, el este 'modelul dela 
care se inspiră artiştii cari vor Întemeia mai târ
ziu cele mai frumoase dintre bisericile din veacul 
al XVII-lea şi al XVIII-lea în Muntenia ; acestea 
nu vor putea Însă ajunge la perfecţiunea mode
lului lor (fig. 1 43- 1 8 1) .  Planul se compune dintr'un naos În treflă cu 
turla pantocratorului înălţându-se În centru şi din
tr'un pronaos larg de formă dreptunghiulară, În 
centrul căruia stă o turlă răzimată pe douăspre
zece coloane de piatră cioplită. In cele două col
ţuri din spre Apus se mai ridică două turle mai mici. Dispositiunea _�aosului este principial 
aceia a bisericilor sârb eşti : Însă arcurile secundare 
din spre altar şi pronaos, care flanchează arcurile 
mari spre Nord, sunt altfel dispuse ; cel din spre 
altar nu se mai află ca la bisericile sârb eşti În acelaşi 
plan cu arcul mare spre a-i echilibra împingerile, 
ci Într'un plan diferit mai spre ax. Din punctul de 
vedere constructiv, această dispoziţiune este tot 
atât de perfectă ca şi acea a bisericilor sârb eşti, 
căci anularea împingerilor venite de la arcul mare 
se faee chiar de păretele exterior al bisericii. Se 
mai observă că arcurile mari care susţin turla sunt 
întărite cu alte arcuri concentrice, din care unele 
fac transiţia spre sinurile laterale, care devin astfel 
mai proporţionale şi mai svelte, iar altele Întăresc 
sistemul de arcuri din spre altar şi pronaos. Con
secinţele sistemului sârbesc, care nu este aici strict 
respectat, nu se mai aplică ; anume aticul de peste 
cornişa principală, care formează o poală de jur 
Împrejurul bisericilor sârbeşti, se află aici în ace
Iaşi plan cu păretele exterior al bisericii, în loc 
de a fi retras, cum am văzut la bisericile prece
dente din grupa sârbească. Dispositiunea pronaosului este, cum am vă
zut, foarte diferită de aceia a bisericilor studiate 
până acum. Turla din centrul pronaosului, care stă 
pe cele douăsprezece coloane de · piatră, este o 
foarte frumoasă concepţie, care dă interiorului 
b isericii o amploare surprinzatoare şi perspective 
nebănuite. 

Acest strălucit efect interior se datoreşte În parte 
şi faptului că această biserică este cea d'intâiu 
În care vedem naosul şi pronaosul nedespărţite 
printr'un zid intermediar. Aici despărţirea există, 
căci este cerută de nevoile cultului ortodox, dar 
ea se mărgineşte la o uşă sau, mai bine zis, 
la un chenar de uşă fixat În două coloane şi 
spaţiul rămâne liber Între naos şi pronaos, atât 
în lături, cât şi în sus, unde arcada despărţitoare 
Iasă vederea liberă spre bolţi. Părţile laterale ale 
pronaosului sunt destinate mormintelor ctitoreşti. 
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Din punct de vedere constructiv, ele proptesc 
turla centrală, care stă pe coloane isolate, şi nu 
sunt adosate unor păreţi sau unor masive de zidă
rie care să le menţină. Echilibrul acestui sistem 
este obţinut numai prin bolţi şi arcuri care îl leagă 
de zidurile exterioare. 

Turla naosului presintă o particularitate care 
o deosebeşte de disposiţiunea obişnuită a turlelor 
bizantine, unde transiţiunea între pătratul celor 
patru arcuri mari ş i  cercul superior de la turlă 
este obţinută prin pandantivi. Aici transiţiunea se 
face de la pătrat la octogon prin patru arcuri de 
colţ (trompes d'angle), astfel că turla este octo
gonală în interior, iar nu circulară : am mai întâl
nit această disposiţiune la turlele bisericii de la 
Tismana. 

Turla pronaosului are însă altă disposiţiune 
interioară ca aceia a naosului, şi nici ea nu ur
mează principiul pandantivelor bizantine pentru a 
trece dela planul pătrat, dela partea inferioară, la 
planul turlei propiu-zise, care este aici circular. 
Transiţiunea este obţinută aici printr'un trunchiu 
de con ale cărui părţi inferioare se diformează în 
p iramidă ajungând la planul pătrat al celor patru 
arcuri mari. 

Turlele mici de pe colţuri sunt aşezate pe 
pandantivi. Ele stau pe de o parte pe cei doi păreţi 
exteriori şi pe de altă parte pe una din cele două
sprezece coloane care susţin şi turla centrală a 
pronaosului. 

Sistemul bolţilor de pe pronaos se găseşte, 
astfel, admirabil contraventat şi turla centrală men
ţinută în toate direcţiunile. Dacă ţinem samă de 
înălţimea turlei, de faptul că ea este răzimată nu
mai pe coloane isolate, trebuie să admirăm a.ceastă 
frumoasă şi îndrăzneaţă concepţie constructivă per
fect executată. 

Exteriorul bisericii este în întregime din piatră 
de talie profilată şi sculptată, unele ornamente 
sculpturale fiind poleite cu aur pe fond albastru 
sau verde. 

Faţadele sunt acoperite cu două registre su
prapuse de panouri despărţite la mijlocul înălţimii 
printr'un brâu sculptat represintând o funie orna
mentală şi răsucită, foarte bogat tratată. Supt brâu 
panouri le sunt dreptunghiulare, de-asupra brâului 
ele sunt arcuite în plin centru (semi-cerc) şi se 
ridică până supt corn işa principală, bogat sculp
tată în alveole şi stalactite de si.il arab. Panouri le 
de supt brâu sunt răzimate pe un soclu foarte 
puternic profilat şi desvoltat în lărgime, care se 
întinde de jur împrejurul monumentului. 

In panourile din registrul superior se află o se
rie de rosete de piatră bogat scuptate, din care 

unele sunt oarbe şi altele ajurate ; ele luminează 
partea superioară a bisericii. 

Basele turlelor sunt toate în patru lături ; cea 
dela naos, foarte înaltă şi aproape cubică, es_te aco
perită cu ornamente sculptate şi încoronată cu o 
cornişă arabă ; pe fiecare din feţele ei într'o ar
cadă semi-circulară decorată vedem îmbucându-se 
cupolele sferice ale absidelor. Basa turlei de pe 
pronaos este mai joasă şi bogat decorată în ar
cade Întretăiate ; basele turlelor mici sunt şi mai 
joase şi mai simple. 

Turlele propriu-zise sunt şi ele tratate În mod 
diferit. Acea de pe naos e în arcuri de cerc şi 
încoronată la partea superioară cu un rând de 
fleuroane de piatră care urmează forma arcurilor. 
Turla pronaosului e în panouri dreptunghiulare, 
Încoronată cu o cornişă orizontală peste care se 
află o coroană ajurată de piatră. Turlele mici sunt 
în panouri arcl1ite, însă ele, ca şi ferestrele lor, 
sunt oblice şi urmează o mişcare în spirală. 

Această particularitate este caracteristică şi arată 
până unde mergea virtuositatea şi extraordinara 
îndemânare a artiştilor cari au executat acest mo
nument unic. 

Bogăţia ornamentaţiunii, varietatea formelor şi 
a motivelor este aici un principiu pe care meşterii 
au ţinut cu tot d inadinsul să-I aplice din b ielşug. 

fn această profusiune de ornamente se poate 
distinge atât înrâurirea armenească şi georgiană, 
cărei a-i aparţin profilaturile soclului, ale arcadelor, 
ale panourilor, tehnica împletiturilor şi a "rin
ceaux"-urilor, cât şi înrâurirea arabă, cu motivele 
ei geometrice infinit de variate, traseurile compli
cate ale alveolelor stalactitelor şi ale rosetelor, 
formele stilisate şi elegante ale frunzelor, etc., etc. 

Inleriprul bisericii este astăzi cu totul re
înoit şi transformat. Găsim şi aici În formele 
sculptate, la coloane, la capitele şi la basele lor, 
motive din arta arabă. 

Pictura veche, din care ni-au rămas la Museul 
din Bucureşti o serie de panouri al fresco, ni 
arată o tehnică frumoasă, cu figuri stilisate pe 
câmp închis, aproape negru. 

O tâmplă veche a bisericii se găseşte astăzi 
la Valea Danului, în judeţul Argeş, dar c o lu
crare din veacul al XVII-lea sau al XVIII-lea. 

O particularitate a acestei biserici , care arată 
cât de desăvârşită şi de îngrijită a fost execuţia 
ei, este împrejmuirea de piatră cioplită care for
mează ca o balustradă d� jur împrejurul bisericii 
şi se compune dintr'un şir de fleuroane de stil 
arab pe un soclu. 

Cantarul sau aghiasmatarul, situat în faţa 
bisericii, este un mic edificiu boltit, stând pe 
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patru coloane, tot atât de Îngrijit şi de frumos 
lucrat ca şi biserica. 

Resumat. Din analisa celor două monumente, 
dela Dealu şi dela Argeş, reiese complexitatea 
problemei care ne preocupă aici : care este ori
ginea acestor două monumente, atât de noi ca 
disposiţiune şi composiţie ? 

Pentru mănăstirea Dealu 'originea sârbească 
. pare neÎndoielnică ; chiar pronaosul, care diferă, 
după cum am văzut, de bisericile sârb eşti prin 
modul de aşezare al turtelor, s'ar putea atribui 
înrâuririi şcolii sârb eşti, aranjamentul turtelor mici 
fiind diferit numai ca disposiţiune de detaliu. 

Dar pentru Biserica Episcopală din Argeş 
problema apare muJt mai grea, căci ne găsim. În 
faţa unui plan nou în ceiace priveşte concepţia 
de ansamblu şi, mai ales, în ceiace priveşte dis
posiţia pronaosului, atât de original şi de în
drăzneţ. 

Şi, ca să găsim răspunsuJ la această enigmă, 
ni dăm sama că ea ar fi clarificată dacă am şti 
cine era Meşterul Manole, care a conceput şi 
clădit Biserica Episcopală din Argeş şi probabil 
şi biserica Mănăstirii Dealului. Şi de altă lămurire 
n'am avea nevoie, căci geniul meşterului legendar 
ar explica totul. 

fără a mai insista asupra unei probleme inso
lubile pentru moment, putem afirma că aceste 
două biserici de care ne ocupăm sunt tipuri 
desăvârşite din toate punctele de vedere, că ele 

represintă pentru noi înrâurirea civilisaţiei rafinate 
a Bizanţului, care continuă să radieze împrejur 
chiar după căderea lui. Este cert că Meşterul 
Manole fusese crescut în acea atmosferă de artă 
eclectică care nu avea secrete pentru el şi ale 
cării înrâuriri multiple se reflectă În arhitectura 
şi ornamentaţia acestor două biserici. 

Am spus, şi vom vedea, că, din punctul de 
vedere al înrâuririi asupra desvoItării ulterioare a 
artei romăneşti, monumentele din Dealu şi din 
Argeş sunt de o importanţă covârşitoare. Strălu
cirea lor fără păreche, bogăţia ornamentaţiei lor, 
care impresionează imaginaţia, vor servi ca model 
generaţiilor care vor urma şi vom vedea cum 
disposiţiunile arhitectonice pe care l e  presintă 
motivele decorative atât de variate şi de bogate 
ale acestor biserici vor servi ca izvoare de inspi
raţie veacurilor următoare. 

Şi este firesc ca frumuseţa neîntrecută a acestor 
două monumente, eleganţa proporţiilor, bogăţia 
ornamentaţiunii şi varietatea motivelor şi a for
melor să fie un izvor nesecat de inspiraţie, demn 
de a servi ca exemplu. 

Exte neîndoielnic că atât Biserica Episcopală 
din Argeş, cât şi Biserica Dealului, rămân "minu
nile" artei din Muntenia. Astfel de monumente 
alcătuiesc un punct culminant de artă şi, în orice 
loc s'ar afla, ele pot fi aşezate alături de cele 
mai frumoase creaţi uni ale arhitecturii din toate 
timpurile. 
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PREMIERE P ARTIE LES INFLUENCES ETRANGERES 
DES ORlGlNES JUSQU' AU REG!\TE DE NEAGOE BASARAB ( 1 52 1 )  

CHAPITRE 1 .  

L E S  O R I  G 1 N E S. 

Les rares monuments de cette epoque qui se 
soient conserves jusqu'a nos jours, sont presque 
exclusivement des eglises, parfois des clochers 
ou des cellules de monasteres disparus. Les edi
fices cidls et militaires ont ete pour la plupart 
transformes on bien se sont ruines. 

I l  nous reste quelques chapelles souterraines, 
creusees dans le roc, mais si rudimentaires qu'el-

les ne peuvenţ etre comptees comme monuments 
d'architecture. Des eglises en bois se trouver.It 
repandues dans. Ia plupart des regions montag
neuses ou boisees du pays ; les plus anciennes, 
que nous connaissions remontent au XVIl-e sie
cle ; ce sont probablement des repetitions d'apres 
des types plus anciens restes identiques depuis 
des siecles. 

CHAPITRE I I .  

LES INFLUENCES MOYEN-ÂGEUSES. 

LES INFLUENCES MOYEN-ÂGEUSES se divisent 
en deux courants principaux : Celui de 1 '0ccident 
qui nous apporte I'art roman et gothique et celui 
de 1'0rient domine par l'art byzantin. L 'influence 
de 1'0ccident parait etre la premiere en date ; elle 
nous vient en Valachie par la Transylvanie et en 
Moldavie par la Galicie et la Pologne. 

En Valachie ceHe influence est moins impor
tante qu'en Moldavie ; elle paraît avoir ete com
baHue remplacee au XV-e siecle par I'influence 
byzantine, qui devient presqu'exclusive. 

Des monuments d'influence occidentale, i l  ne 
nous reste aujourd'hui que les fondations de deux 
eglises disparues ; Ia premiere se trouve a Cârn
pulung (Muscel). Son plan est roman et se com
pose d'une nef centrale et de deux collateraux, 
dont elle est separee par des piliers. Le naos se 
termine a I'est par un sanctuaire arrondi qui se 
rattache assez maladroitement aux piliers, de Ia 
nef. Le pronaos, de dimensions plus restreintes, 
est separe du naos par un mur dans 'lequel s'ou
vre une porte de communication. Cette division 
de I'interieur en deux parties est propre aux egli-

ses orthodoxes. Un escalier en spirale faisait com
muniquer le pronaos avec le clocher place au des
sus Les fondations de cet edifice ont ete retrou
vees en 1 925 sous I'eglise adueIle .  La figure 1 
montre en meme temps la forme des deux egli
ses ; la seconde a ete bâtie avec la pierre pro
venant de la demolition de la premiere au com
mencement du XIX-e siecle. On retrouve dans la  
mac;:onnerie des pierres au  profil roman. 

Les vestiges de la seconde eglise d'origine oc
cidentale ont ete retrouves a Turnu-Severin dans 
I'enceinte du casrrum romain de Drobetae. Elle 
se composait d'un choeur juxtopose a une con
strudion restangulaire dont les fondations en pier
res de grandes dimensions et de formes reguIie
res paraissent d'origine romaine. Les fondations 
du choeur sont en moellons ; la configuration pa
raît gothique ; la partie arrondie est munie de 
contreforts qui forment une serie d'eperons (fig. 2). 

La forteresse d'Argeş, dite de Ţepeş-Vodă, 
este un des rares monuments d'origine moyen
âgeuse de la Valachie. Elle fut, dit-on, edifiee par 
les Chevaliers de 1'0rdre Teutonique. Ses ruines 
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se voient au sommet d'un rocher d'oll elle domi
nait les gorges de l' Argeş. Elle consiste en plu
sieurs tours rondes reliees par des chemins de 
ronde et protegees par des murs. On y voit une 
tour caree, qui parait etre la plus ancienne : elle 
est bâtie toute en pierre ; tandis que les tours 
rondes sont de pierre et de brique melangees 
(fig. 3 il 1 3). 

La tour de Severe. A Tumu-Severin est une 
massive construction en pierre de forme rectan
gulaire, la partie superieure en est ecroulee. Cette 
tour parait avoir fait partie d'une forteresse for
mant "tete de pont". 

LES RUINES DU PALAIS PRINCIER DE CURTEA
DE-ARGEŞ, par leur disposition et par les pierres 
au profil gothique qui proviennent probablement 
des portes et des fenetres de cette edifice, parais
sent refleter aussi une influence occidentale. 

Certaines fresques qui representent des princes 
de cette epoque nous les montrent en costume 

de chevaliers du moyen-âge. Le fondateur de l' e
glise princiere (Domnească) d' Argeş, dont le tom
beau. fut dccouvert en 1 923, nous est app'aru en 
vetements occidentaux enrichis de bijoux de meme 
provenance 1 .  

L'INFLUENCE DU MOYEr -ÂGE ORIENTAL parait 
avoir laisse peu de traces. A Tumu-Severin l'on 
a decouvert les fondations de deux petites egli
ses d'origine orientale, composees d'un naos pres
que carre, complete par un sactuaire en plein cin
tre, et precede d'un pronaos de dimensions plus 
reduites. L'une d'elle parait avoir ete construite 
avec un certains soin, en moellons assez reguliers 
altemes de briques disposees en assises horizon
tales ; des briques verticales encadrent ces moel
lons. Le naos parait avoir ete voute en berceau ; 
le plan laisse voir les nervures de pierre qui  ren
for�aient la voG.te. Une seconde porte laterale ou
vrait directement dans le naos, par le cote Sud 
(fig. 1 4 il 1 7) .  

CHAPITRE I I I .  

LES INFLUENCES BYZANTINES. 

LES INFLUENCES BYZANTINES sont de beau
coup les plus importantes ; elles nous sont par
venues par differentes voies dont les principales 
sont les suivantes : 

1 )  D irectement de Byzance ; 2) par la Serbie ; 
3) par les Balkans ; 4) par .le Mont Athos et 5) 
par l' Armenie. L'influence directe de Byzance est 
evidente au XIV-e siecle il Curtea-de-Argeş. Nous 
y voyons la petite eglise Sân-Nicoară et I'eglise 
princiere (Domnească). Nous leur adjoindrons I'e
glise de Nicopolis, qui se trouve sur la rive droite 
du Danube en Bulgarie, et le petit edifice de Con
stantinople appele Bogdan-Sarat, qui est la seule 
chapelle de cette epoque qui s'y soit conservee 
(fig. 1 8  il 50). 

Caracteres generaux. Naos carre ou rectan
gulaire, sans absides laterales, sanctuaire arrondi 
il I'interieur polygonal il I'exterieur, simple ou flan
que de deux absidioles laterales ; pronaos de di
mensions reduites. 

Ces monuments peuvent se subdiviser en deux 
groupes : 

a) Sân-Nicoară et Bogdan-Sarai, petits edi
fices allonges ayant un seul axe, une seule nef. 
Naos voGte en berceau comme I'eglise de Tumu
Severin (fig. 1 4). Notons que la calote de Bogdan
Sarat fut ajoutee il une autre epoque. Ces egli-
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ses n'ont pas de tou� sur le naos. Sân-Nicoară 
en possede une rectangulaire et tres elevee sur 
le pronaos z. . 

b) Nicopolis et la Domneasdi d'Argeş for
ment le second groupe ; ce sont des edifices a 
plan central, a deux axes perpendiculaires, avec 
une tour centrale, s'elevant au point d'intersection 
des axes 3. 

Nicopolis est I'expression la plus simplifiee 
du type dit en forme de croix grecque, expri
mee aussi bit;n dans I'espace que dans le plan 
avec la tour plac ee au point de ren contre des 
bras de la croix : des frontons arrondis terminent 
les bas. Deux tourelles se trouvaient anterieure
ment sur le pronaos. 

L'eglise Domnească d'Argeş est I'expression 
plus developpee du meme type. La nef est com
pletee par deux elements secondaires, les bras de 
la croix s'allongent en plan et s'elevent dans I'es
pace. Les absidioles du sanctuaire ont des toi
tures distinctes et plus basses, de meme que le 
pronaos sur lequel s'elevaient jadis deux tourelles 
comme a Nicopolis. 

1 Voir le . Bulletin de la Corn. du Mon. Hist." .  L'eglise de 
Curtea-de-Argeş. 

• PI. VI â XIX.  
3 PI. X â XX. 
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Materiaux et procedes de constructions. 

La pierre en moellons telle qu'on la trouve 
dans les carrieres de la region ou bien dans le 
I it  de la riviere et la brique sont les seuls mate
riaux de construction. Dans les parties superi eu
res de l'edifice la pierre degrossie ou sommaire· 
ment taillee est un tuf calcaire leger. La brique 
a 5 centimetres d'epaisseur et jusqu'a 35 centi,.... 
mHres de long. Les joints ont a peu pres la 
meme epaisseur que la brique. 

Les procedes de construction nous sQnt con
nUs de l'ad byzantin. Les assises de pierre, noy
ees dans un mortier de chaux melange de cailloux 
de tres petites dimensions, alternent avec des as· 
sises de briques formant arrases horizontales. 

La plastique monumentale derive de la for
me de la croix que couronne la tour centrale j 
chaque element du plan est visible de l'exterieur 
et elairement exprime dans l'espace j sa confor
mation derive de son importance et de sa des
tination. 

La pierre et la brique alternees, resultant des 
principes de la construction, sont les elements 
dont les architectes byzantins ont su tirer l'effet 
si original qui caracterise les monuments de Cons
tantinople ainsi que ses fameuses murailles. 

La plastique decorative derive des jeux de 
briques enchâssees dans de larges joints de mor
tier. Le contraste de la p ierre et des assises de 
briques, les arcs en brique, les corniches en dent 
de scie sont les seuls elements decoratifs de ces 
monuments ou l'ornement et la sculpture m�n
quent totalement. 

La belle composition de ces elements si sim
ples et les proportions parfaites caracterisent l'in
fluence de Byzance sur les monuments cites de 
Curtea-de-Argeş, en passant par Nicopolis. 

. 
DET AILS. Ces eglises n'ont pas de soele ; les 

murs exterieurs sont d'aplomb sans profil ni em
pâtement. Les fenetres sont petites et etroites, 
terminees par un arc de cerele en brique. Les 
portes manquent. L'arcade aveugle est l'unique 
element decoratif que l'on ren contre, parfois, prin
cipalement pour orner les faces exterieures a pans 
coupes du sanctuaire. Les corniches sont en dents 
de scie. Les frontons ant la forme d'arcs en plein 
cintre et sont entaures de corniches. Les tours sont 
polygonales a l'exterieur et circulaires a l'interieur j 
ces polygones sont de 8 a 1 2  cOtes et ornes d'ar
cades concentriques qui entourent les fenetres hau
tes et etroites. Une corniche en dents de scie cou
ronne la tour j cetie corniche suit la forme de l'ex
trados des arcades j parfois elle est horizontale. 
L'interieur de ces eglises est entierement recou-

vert de fresques. Les voUtes sont construites d'a
pres les procedes byzantins connus. Les pave
ments sont en grandes dalles de pierre. 

L'EGLlSE SAN-NICOARÂ, bâtie vers 1 350, est 
de petites dimensions et composee d'une seule 
nef de six metres de large sur onze metres de 
long a l'interieur, y compris le pronaos. Les vofites 
ainsi qu'une padie des murs sont ecroules (fig. 
23 a 33). A l'abside du sanctuaire seulement une 
partie des vofites est intacte. La nef pal aît avoir 
ete vofitee en berceau renforce par des arcs dou
bleaux, dont on voit encore les traces. 

Un tour s'eleve sur le pronaos j elle est entie
rement en brique et l'on y voit encore les ves
tiges des trois' etages de fenetres superposees. 
La mac,;onnerie est en pierre alternee de briques. 
La padie exterieure du sanctuaire est decoree 
d'arcades aveugles placees a la partie superieure 
sous la corniche. Une seuJe petite fenetre situee 
vers I'Orient. Sur le cOte sud ou voit les vestiges 
d'une porte donnant directement dans le naos 
comme a l'eglise de Turnu-Severin (fig. 23 a 33) .  

L'EGLlSE DE BOGDAN-SARAI n'a peut-etre pas 
sa place dans cetie Hude c'est cependant la seule 
chapelle de cetie epoque qui se soit conservee a 
Constantinople j elle etait probablement atienante 
a un palais du temps des Comnenes. Sa ressem
blance avec certains traits des eglises d' Argeş en 
ce qui concerne la construction et le materiei est, 
semble-t-il, une confirmation de l'origine constan
tinopolitaine des eglises d' Argeş. Ces dimensjons 
sont de quatre mHres sur huit (fig. 1 8  a 22). 

L'EGLISE DE neOPOLIS, en Bulgarie, est un 
petit edifice a plan central. Ses dimensions ne 
depassent pas cinq mHres sur huit a I'interieur 
(fig. 34-38). 

Le plan est en forme de "croix grecque". Une 
tour s'elevc au point de croisement des voQtes 
qui forment les bras de la croix. Ces voQtes en 
berceau se terminent par des frontons arrondis 
perces d'une petite fenetre en arc de cerele. Le 
pronaos est en partie ecroule : on y voyait jusque 
vers 1 9 1 0  les restes de deux tourelles. Les murs 
sont en pierre et brique a1ternees. La tour est 
elevee, octogonale ă I'exterieur j huit longues fe
netres en eelairent l'interieur. Elles sont couronnees 
d'arcs en pierre et brique qui se rapprochent da
vantage de I'architecture de Mesembrie de Trnovo 
et de la Serbie byzantine, car les arcs de Curtea
de-Argeş sont entierement en brique. La corniche 
de la tour suit la forme des arcs qui la couron
nent. 

La tour repose a l'interieur sur quatre arcs 
posant sur des consoles j cette disposition res-
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semble 11 ceHe de certaines eglises de I'Ecole 
serbe, comme nous le verrons plus loin. 

L'EGLISE DOMNEASCĂ D' ARGEŞ est un type 
complet d'eglise byzantine du temps des Com
nenes, (fig. 39 11 50). 

Le plan en forme de "croix grecque" com
porte au centre ' la tour reposant sur quatre 
piliers isoles ; la tour est contrebutee sur les ca
tes par quatre vofites en berceau qui dessinent 
dans I'espace et 11 la partie superieure de I'eglise 
la forme de la croix ; ces vofites se terminent 
par des frontons arrondis. Les quatre coins du 
plan situes entre les bras de la croix forment des 
parties plus basses dont la toiture se rattache â 
ceHe du pronaos et des absidioles. 

Les fa<;ades sont composees de pierre et de 
brique altemees, comme les monuments prece
dents. La tour cilindrique 11 I'interieur est dode
cagonale 11 I'exterieur, elle est percee de quatre 
longues fenHres situees dans la direction des 
axes principaux, les autres faces de la tour sont 
aveugles 11 l' exterieur et arrondies 11 l'interieur 
en forme de niches. 

Les frontons en arcs de cercle sont encadres 
par un arc ressorti posant sur des consoles en pierre. 

L'interieur est d'un effet imposant et Ion, peut 
embrasser d'un seul regard, tout I'ensemble. 

Les dimensions de I'eglise sont de dix metres 
sur vingt 11 I'interieur. Notons encore que les 
cadres en pierre des fenHres sont du XVIII-e 
siecle. 

En resume, ce groupe d'eglises d'origine net
tement byzantine, par l'effet architectural, par les 
procedes de construction, par l'absence des absi
des laterales, en un mot par son caractere si 
bien defini et si different de celui deS eglises 
qui vont suivre, forme au XIV-e siecle une fa
milie 11 part. 

Nous verrons en effet que les groupes qui 
suivent se composent d 'eglises qui toutes sont 
pourvues d'absides laterales. 

Au XVI-e siecle nous retrouverons quelques 
eglises qui se rattachent aux principes decrits 
plus haut. Ce sont 11 Târgovişte l'ancienne Me
tropole' bâtie en 1 5 1 8  et aujourd'hui disparue, 
puis dans la meme viile l'eglise princiere (Dom
nească), bâtie en 1 583, et enfin 11 Craiova I'eglise 
de St. Demetre, ou nous retrouverons une fois 
encore le plan en forme de croix grecque visible 
dans I'espace comme en plan. Cette eglise, bâtie 
en 1 652 par le prince Mathieu Basarab, sera la 
derniere reminiscence du type byzantin des Com
nenes. 

CHAPITRE IV. 

L'INFLUENCE SERBE. 

L'INFLUENCE SERBE. - Au XIV-e siecle le 
moine Nicodeme, venu de Serbie, fonda en 1 374 
les monasteres de Vodita et de Tismana, en 
Oltenie. 

LE MONASTERE DE ' VODIŢ A est aujourd'hui 
completement detruit, et I'on ne voit plus debout 
que deux pans de murs de son eglise (fig. 5 1  
11 55). D e  recentes fouilles ont permis d e  decou
vrir la forme du plan qui se composait d'un naos 
trefle et d'un pronaos rectangulaire. 

Le .  materiaux �retrouves montrent une execu
tion soignee : Des assises de pierre reguli ere
ment taillees, alternant probablement avec des 
rangees de briques ; le tout, recouvrant un blocage 
de moellons. 

Le monastere de Tismana est aujourd'hui 
transforme et son eglise seule parait avoir con
serve certaines dispositions datant de sa fon
dation ; cer:endant l'exterieur 11 ete renouvele au 
XVIII-e siecle (fig. 56 11 58). 

Le naos trefle est couronne par un tour, le 
sanctuaire tres developpe est complete par les 
deux absidioles laterales qui paraissent avoir subi 
certaines modifications u1terieures. Le pronaos 
presque carre supporte une seconde tour plus 
basse. 

Nous possedons encore deux monuments da
tant de la fin du XIV-e siecle. Ce sont : l'eglise 
de Cozia sur I'OIt, construite par Mircea-le
Grand en 1 393. Monument remarquable qui re
produit les formes de I'architecture serbe de 
l'Ecole de la Morava : plan trefle, pierre de taille 
alternee avec de la brique, riche decoration de 
pierre sculptee et de terre cuite (fig. 59 11 80). 

Enfin l' eglise de Cotmeana, . bâtie en 1 389 
par le meme prince ; petite eglise treflee, mais 
assez differente des precedentes et que nous 
etudierons separement (fig. 81 11 93). 

CARACTERES GENERAUX. Nous nous trouvons 
ici devant le premier groupe d'eglises 11 plan trefle, 
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ce qui leur donne un aspect tres different de 
de celles du groupe precedent : Ce sont des egli
ses a une seule nef, au naos surmonte d'une tour 
bien encadree par ses trois absides et par le pro
naos. Ce dernier est rectangulaire, "avec ou sans tour. 

La construction est caracterisee par un dispo
sition speciale : 

Le naos se compose de trois travees dont I'une 
centrale pl \ 1s  grande et de forme carree supporte 
la tour et de deux autres plus petites et souvent 
inegales qui encadrent la premiere a I'Est et a 
1'0uest. Les poussees des grands arcs qui sou
tiennent la tour du câte Nord et Sud se trouvent 
contrebutees par les arcs des travees secondaires ; 
ces arcs sont adosses aux murs du Nord et du 
Sud et forment a I'interieur de I'eglise de gran
des niches laterales (fig. 66). 

Ce systeme est complete par les murs des ab
sides laterales qui contrebutent les poussees du 
deux autres grands arcs Est et Ouest du naos. 

Cette remarquable disposition equilibre les p0ţls
sees resultant du poids de la tour qui se trouve 
ainsi reparti sur quatre points saillants nettement 
accuses en plan (fig. 5 1 , 56, 59). 

Les consequences de la disposition precedente 
ont ete l1}ises a profit par les architectes serbes, 
qui en ont tire des effets originaux. Les murs 
exterieurs s'elevent jusqu'au dessus du niveau des 
arcs interieurs secondaires ; au dela de cette hau
teur, ils semt en retrait et forment une sorte d'at
tique qui pose en partie sur le mur exterieur et 
en partie sur I'extrados de ces arcs interieurs se
condaires (fig. (6). 

Ce dispositif a tres probablement existe a Cozi a, 
ou il disparut lors de la restauration du XVIII-e 
siecle ; il existe a Krouchevatz et a Lioubostinia 
en Serbie ; on peut I'etudier a I'eglise de Dealu, 
ou il s'est maintenu presqu'intacte (fig. 1 1 9, 1 20, 
1 2 1 ,  1 22, 1 23 ,  1 24, 1 25, 1 3 1 ,  1 4 1 ). 

Une autre particularite des eglises serbes de 
cette epoque est la disposition des arcs q

"
ue I'on 

voit aux bases des tours ; ces arcs visibles du 
dehors comme "de I'interieur ont pour but de re
duire le diametre de la tour et de transmettre les 
pressions directement sur les points d'appui en 
dechargeant les grands arcs ; ils reposent a I'in
terieur sur des consoles placees dans les coins du 
carre (fig. 64, 65). 

Les consequences de cette particularite sont 
similaires a celles que nous avons constatees plus 
haut : La base de la tour est formee d'une partie 
inferieure qui est possee 8ur les grands arcs et 
d'une seconde partie superieure en retrait qui pose 
Sur les arcs dont nous venons de parler. Sur la 
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partie inferieure s'accroche un fronton ou une ar
cade, au centre de laquelle se trouve une rosace 
ajouree. On peut voir a Kalenitch et a Krouche
vatz des dispositions, de ce geme et dans une 
mesure plus attenuee a Cozia. 

Maleriaux el procedes de conslruction 
sont a peu de chose pres ceux de l'ecole byzan
tine ; toutefois il faut remarquer quelques diffe
rences. Nous retrouvons ici les zones alternees de 
pierre et de brique, mais la pien:e y est de di
mensions assez considerables bien taillee par d'ha
biles ouvriers et richement sculptee. La technique 
de la pierre est la principale difference entre ces 
eglises et les precedentes. 

La plastique monumenlale resulte des dis
dispositions du plan trefle a une seule nef, allon
gee par I'adjonction du pronaos. II en resulte un 
aspect tire en longueur, qui est tres different de 
celui des eglises a plan central d'origine byzan
tine et qui se rapproche de celui des eglises 
moldaves qui ont le meme plan trefle. 

La plastique decorative re suite de I'alter
nance des zones de p ierre et de briques d'une 
part et de la sculpture en pierre d'autre part. 
Celle-ci est finiment executee et d'une grande 
richesse de motifs. 

DET AILS. Le socle est une simple saillie, sans 
profil. 

Des bandeaux de pjerre se trouvent a dif
ferents niveaux, sous les fenetres et a la nais
sance des arcades. Ces arcades, grandes et lar
ges, recouvrent les murs exterieurs ; elles montent 
de fond jusque sous la corniche et leur centre 
est par endroits occupe par une rosace de pierre 
sculptee et ajouree. 

Les fronlons sont tres usites en Serbie ou 
l'on en voit des profusions dans la partie supe
rieure des fa�ades. A Cozia on a mis a jour un 
fronton arrondi sur la fa�ade principale (fig. 63). 

Les fenefres sont richement encadrees de pierre 
sculptee avec des motifs a fleurs et a entrelacs. 

Les corniches ont disparu ; les lours parais
sent en general peu elevees, mais elles sont po
sees sur des bases cubiques assez volumineuses. 
Les formes elegantes et les proportions elancees 
des eglises serbes proviennent plutât de la hauteur 
des voQtes sur!lesquelles reposent les tours ; ceIles-ci 
se trouvent ainsi posees a une grande hauteur. 

L'EGLISE DE VODIŢ A est completement ruinee. 
Le plan des fondations a ete �recemment decou
vert. Le naos en forme de trefle se compose des 
trois travees caracteristiques qui sont ici toutes 
inegales (fig. 5 1 ). Le pronaos presque carre. 

La ma�onnerie est en moellons. Le parement 

http://patrimoniu.gov.ro



1 52 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

exterieur, du moins a la partie inferieure, paraît 
avoir ete constitue d'assises en pierre tailJee. Cel
les que l'on a trouvees dans les fouilles ont en
viron 0,55 centimetres de haut ; leurs profils re
gulierement tailh�s se composent de plans et de 
colonettes engagees comme a Cozia. Les dimen
sions de cette eglise sont de 1 8  metres de long 
sur 6 de large en moyenne (fig. 51 a 55). 

L'EGLISE DU MONASTERE DE COZIA, bâtie 
en 1 393, est, ainsi que nous l'avons constate une 
eglise serbe de I'Ecole de la Morava, bâtie tres 
probablement par un architecte serbe. Le plan est 
trefle et surmonte d'une tour sur le naos. Le pro
naos est voGte en berceau. Devant l'eglise un 
porche a ete ajoute au XVIIJ-e siecle (fig. 59 a 
80). 

La structure du plan est celle que nous avons 
etudiee plus haut. L'exterieur est remarquable 
comme architecture : on y voit les belles qualites 
decoratives de I'Ecole serbe ; l'eglise a 9 m. sur 
25 m.  

Les archivoltes des arcades sont en pierre 
finement sculptee ; elJes sont accompagnees de 
lignes d'ornements de terre cuite en forme de 
petites fleurs a quatre petales ; on trouve les me
mes en Serbie et dans les Balkans. Les arcades 
qui ornent les faces du sactuaire et des absides 
laterales reposent aux angles sur des colonnettes 
de pierre qui ont la forme de torsades. Les fe
nefres sont richement encadrees de pierre sculp
tee a motifs varies. Celles du naos ont ete aBon
gees vers le bas lors d'une transformation de ce 
monument. Au centre des arcades l'on voit de 
belles rosaces de pierre sculptee et ajouree. Les 

fenefres du pronaos ainsi que la porte d'entree 
datent du XVIII-e siecle. L'ornementation de la 
pierre denote une influence armenienne et geor': 
gienne. 

L'EGLISE DE TISMA A est de dimensions aussi 
importantes que la precedent!? : vingt metres de 
long sur six de large a l'interieur. Les disposi
tions du plan sont les memes ; cependant le sanc
tuaire est ici pourvu des deux absidioles laterales 
qui manquent dans les plans de I'Ecole serbe de 
la Morava. Cette disposition rapproche l'eglise de 
Tismana de celles de I'Ecole de Constantinople. 
Par ailleurs la tour du pronaos a un caractere 
serbe que l'ou retrouve a Krouchevatz et a Kale
nitch, tandis qu'il manque aux eglises byzantines 
de cette epoque a Constantinople ; ou le voit par
fois dans les Balkans, a Mesembrie a Stenima
chos. A remarquer, la forme octogonale a l ' inte
rieur des tour� et la constructions a pans coupes 
qui remplace les pendantifs (fig. 56 a 58). 

L'exterieur de l'eglise a €te completement trans
forme au XVIII-e siecle et il est impossible au
jourd'hui de se faire une idee de l'architecture 
primitive de ce monument. 

L'interieur paralt avoir subi moins de transfor
mations. 

EN RESUME, les eglises de ce groupe ont tou
tes des absides laterales, en opposition avec cel
les du groupe precedent. Ces deux groupes, ces 
deux types, nous le verrons plus loin ,  sont les 
bases de l'architecture religieuse en Valachie. De 
leur developpement et de leurs combinaisons de
rirent toutes les eglises que l 'on edifiera dans les 
siecles suivants. 

CHAPITRE V. 

L ' INFLUE JCE BALKANIQUE. 

L'INFLUENCE BALKANIQUE n'a laisse de traces 
qu'a la seule eglise de Cotmeana bâtie par Mir
cea-le-Grand en 1 389. Elle est de petites dimen
sions : 1 2 ,50 de long sur 4.35 de large a l'inte
rieur. 'Le naos seul subsiste, termine par un sanc
tuaire demi-circulaîre et complete par deux petites 
absides laterales. Le pronaos est du XVIII-e sie
cle. Il est probable qu'un porche completai t l'edi
fice ; ou en voit l'amorce d'une arcade sur le 
câte Sud. 

Le naos est volite en berceau et le tout est 
construit en brique ; les absides laterales parais
sont avoir . €te rajoutees apres coujJ ; on en a la 

preuve 9.ans la decoration des fa<;ades qui se 
prolonge sous les toitures de ces absides. 

Les fa<;ades sont decorees de longues arcades 
aveugles tres etroites descendant de sous la cor
niche jusqu'a terre. 

Les arcs qui les terminent sont entourees d'une 
ligne de petits disques en terre cuite emaillees 
de couleur verte et brune (fig. 81 a 93): 

DETAILS. Le socle est sans profil ; aucune cein
ture horizonfale si ce n'est sous la corf.1iche une 
ligne de petits disques emailles. Les fenefres 
tres petites et etroites sans cadre de pierre. La 
plupart des fenetres actuelles datent du XVIII-e 
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siecle ainsi que l e  petit porche de sur la fa�ade 
Nord. 

Les corniches sons en dents de scie et parais
sent d'une date plus recente. La chorniche du 
sanctuaire est a un niveau moins eleve et cdle 
des absides encore plus bas . 

Un pronaos fut rajoute au XVIII-e siecle par 
le prince Constantin Brâncoveanu sur I'emplace
ment d'un ancien pronaos ou d'un porche dont 
on voit, sur la fa�ade, Sud, au point de jonction 
du naos, la naissance d'un arc assez large et plus 
bas que le niveau des arcades de I'egl ise. II n'est 
pas possible d'etablir la forme de ce porche qui 
etait peut-etre ouvert ou bien entoure d'arcs aveu- · 
gles comme on en voit a l'eglise de Trnovo en 
Bulgarie. Observons encore que les petites arca
des aveugles de sur les faces des absides laterales 

sont plus courtes que les autres et que la ma
�onnerie de ces absides est sans l iaison a ces 
points de jonctions ; ce qui prouve bien que ces 
absides ont ete rajoutees plus tard. Certe hypo
these est encoure confirmee par la decoration des 
murs lateraux, que I'on retrouve derriere les toi

·tures des absides laterales. 
RESUME. L'eglise de Cotmeana est un monu

ment isole que I'on ne peut classer dans au cun 
des groupes d'eglises de I'epoque. 

Son plan trefle la rapproche des eglises serbes, 
mais par I'absence de tour et par beau-coup d'au
tres differences, elle s'en eloigne. Par son archi
tecture et par sa decoration en d isques emailles 
elle tient des eglises des Balkans. Par sa construc
tion exclusivement en brique elle s'apparente aux 
eglises d'origine athonique qui vont suivre. 

CHAPITRE VI. 

L' INFLUENCE DU MONT ATHOS. 

Les eglises de ce groupe sont caracterisees par 
la reunion des principaux elements des deux grou
pes precedents. C'est d'une part la tour centrale 
rep:)sant sur quatre piliers isoles comme a I'Eglise 
Domnească d' Argeş et d'autre part le plan trefle 
des eglises precedentes. 

A ces elements connus vient se joindre un ele
ment nouveau : le porche ouvert que nous ren
controns ici pour la premiere fois. 

L'EGLISE DE SNAGOV, est seule a reunir des ele
ments, qui sont aussi ceux des eglises du Mont 
Athos en ce qui concerne la configuration du naos 
et du sanctuaire ; le porche ouvert que I'on trouve 
aussi au Mont Athos y est differemment con
forme (fig. 94 a 1 1 0). 

Une autre egllse qui presente une grande res
semblance avec celle de Snagov est l'ancienne 
Metropole de Târgovişte ; c'est pourquoi nous 
l'avons c1assee dans ce groupe, quoique des dis
semblances tres importantes I'en eloignent. 

La principale difference est l'absence des ab
sides laterales. 

La consequence immediate est la reapparition 
des fr'ontons lateraux arrondis des eglises cons
tantinopolitaines : Nous nous trouvons devant une 
eglise en forme de "croix grecque". 

L'ancienne Metropole de Târgovişte est donc 
un type intermediaire entre la Domnească d' Argeş 
et Snagov, entre le groupe constantinopolitaine 
et le groupe athonique (fig. 1 1 1  a 1 1 8). 

Caracteres generaux. Naos surmonte d'une 
tour centrale posant sur quatre pili ers i soles. 
Sanctuaire compose d'une abside centrale et de 
deux absidioles laterales. Pronaos a meme confi
guration generale que le naos, avec tour centrale 
sur quarte piliers. Ce pronaos serait plutât un 
porche, car il etait primitivement ouvert sur trois 
câtes. Ce n'est que plus tard que les arcades en 
f urent ma�onnees. 

Les deux eglises que nous etudions son gran
des et spacieuses si on les compare aux monu
ments precedents. E lles sont bâties entierement 
en briques visibles en fa�ade ; la pierre manque 
totalement. II est probable que les deux monu
ments furent bâtis par le meme architecte ou par 
deux architectes de la meme ecole. 

. Matcriaux et procedes. de construction. 
La brique etant I'unique materieI, les assises alter
nees des groupes precc dents n'existent plus. La 
brique est de bonne fabrication. On en voit de 
differents profils ; en talon, en angle obtus, en 
doucine. Les procedes ne different pas de ceux 
que nous connaissons deja. 

La plastique monumentale est imposante. 
Les dimensions relativement considerables de ces 
edifi ces, la hauteur et le nombre des tours, les
proportions des arcades contribuent a donner a 
ces eglises un aspect qui n'est pas depourvu de 
grandeur. 

A Snagov I'aspect primitif a certainement beau-
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coup change ; la tour du naos tres elancee ne 
date peut-etre pas de l'origine, quant a ceHe du 
pronaos, elle est de tres basse epoque. 

A Târgovişte Fancienne Metropolite etait le plus 
vaste edifice de l'epoque. 

A Târgovişte l'ancienne Metrodole etait le plus 
vaste edifice de l'epoque. Toutes les tours ne da
tent probablement pas de l'origine ; celle qui nous 
paraît etre la plus ancienne est la tour centrale 
du porche ; les autres furent probablement modi
fiees ou rajoutees a la fin du XVII-e siecle, lors 
de la restauration due au prince Constantin Brân
coveanu. 

Les deux parties dont se compose ceHe eglise 
n'ont pas d'unite, mais paraisent au contraire avoir 
ete construites succesivement ; aucune liaison aans 
la composition des fas;ades, des corniches et des 
lignes principales, qui sont a des niveaux diffe
renis. 

L'eglise de Snagov est d 'une composition plus 
unitaire. 

La plastique decorative decoule de l'em
ploi exclusif de la brique apparente. Le plus bel 
element architectural et le plus decoratif de ces 
eglises est l'arcade sur colonnes du porche de Sna
gov ; haute et bien proportionnee, elle s'eleve jusqu'a 
la corniche (fig. 98). 

Les arcades de Târgovişte ont une proportion 
plus basse et plus lourde. 

Les fas;ades sont en general composees de 
deux registres superposes, ayant chacun leurs fe
netres ; celles d'en bas plus grandes, celles d'en 
haut plus petites. A Snagov deux rangees d'ar
cades superposees a peu pres de meme grandeur 
entourent le naos et le sanctuaire ; celles du re
gistre superieur sont en porte a faux et posent 
sur de petites consoles de briques. 

A Târgovişte les fas;ades ont une autre dispo
sition, les arcades superieures forment une frise 
d'arcs courts et l'arges sous la corniche. 

DET A1L. Ces eglises n'ont pas de socle. 
Les fenetres. sont sans cadres de pierre et 

terminees en arc de cercle. 
Les arca des en plein cintre sont souvent faites 

de plusieurs arcs concentriques, en brique a larges 
joints, parfois entoures de corniches posees en 
dents de scie.  Les chapiteaux des colonnes 
sont en briques specialement profiJees en rond, 
en talon, en angle obtus ou de forme concave. 

Les piliersou colonnes ont une conforma
tion speciale et sont d'un bel effet decoratif ' ils , 
sont composes de briques profilees et forment 
ou bien des colon nes cannelees droites ou en spi
rale, ou bien' des colonnes octogonales ou cilin-

driques.
· 
Les portes ne peuvent etre reconstituees 

(fig. 98, 99). 
Les tours sont de proportions elancees, ayant 

de huit a douze c6tes. 
Les angles sont ornes de colonnettes minces 

et longues f.ormees de briques arrondies, super
posees selon le mode byzan·tin. 

Les arcades superieures de la tour reposent sur 
ces colonettes et forment un couronnement fes
tonne que termine une corniche en dents de scie 
et que recouvre la toiture, en forme de coupole. 

L'EGLISE DU MONASTERE de Snagov, bâtie en 
1 5 17 ,  par Neago!! Basarab, sur l'emplacement 
d'une autre eglise datant de Vlad Ţepeş, est de 
dimensions assez importantes : 16 metres de long 
sur 6 de l�rge a l'interieur (fig. 94 a 1 1 0). 

Composee de deux parties similaires comme 
disposition generale, avec une tour centrale repo
sant sur quatre piliers. 

Le naos est complete par deu.x absides late
rales et un sanctuaire avec deux absidioles. Le 
porche ou pronaos primitivement ouvert sur 
trois c6tes a ete ferme a une autre epoque. Le 
tour du centre 'pose, comme celle du naos, sur 
quatre piliers octogonaux, tandis que ceux du 
naos sont cylindriques. L'adjonction des absides 
laterales du naos a comme consequence la dispa
rition des frontons arrondis des eglises en forme 
de croix grecque. La forme de la croix ne 
paraît plus dans l'espace, mais ne se dessine 
qu'en plan. 

La corniche est partout au meme niveau et 
la toiture forme une meme surface en opposition 
avec l' Eglise Domnească d' Argeş, ou chaque ele
ment a sa toiture. 

La tour du naos est elancee avec de longues 
fenetres coupees a mi-hauteur par un bandeau de 
brique. C'est la premiere tour ainsi constituee et 
il est possible qu'elle soit d'une autre epoque. 

L'ancienne Metropole de Târgovişte, bâtie 
par Neagoe Basarab en 1 5 1 8, fut demolie a la 
fin du XIX-e siecle (fig. 1 1 1  a 1 1 8). Elle mesu
rait 40 metres de long sur 1 4.50 a l'exterieur et 
se composait de deux parties similaires a celles 
de Snagov, mais ne paraissant pas avoir ete 
bâties en une fois.  La partie Est, comprenant le 
naos, le sanctuaire et un pronaos, faisant . corps, 
avec les parties precedentes, a la meme canfor
mation, a plus grande echelle, que la Domnească 
d' Argeş. La partie Ouest, sur plan carre large 
comme le naos, une taur centrale sur quatre 
piliers ronds. Les murs exterieurs reposent sur 
des colonnes reliees par des arcades. A l'origine 
cette partie de l'eglise etait certainement ouverte 
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et ce n'est que plus tard qu'eIle fut fermee. iLes 
deux parties de I'eglise ont la meme structure et 
et les memes formes exterieures ; la partie Est 
est cependant plus haute et plus massive. Les 
memes frontons arrondis se voient d'une part et 
de I'autre, les memes tours, grandes et petites, 
au nombre de huit. Sous la corniche on voit des 
arcades aveugles courtes formant une frise. Cet 
ornement decoratif ne se retrouve pas dans les 
autres monuments du pays ; il se rapproche de 
ceux de certaines eglises de Serbie et de certains 
monuments de style lombard. 

La tour du Pantocrator paraît avoir eu la forme 
d'un polygone a douze ou stize cc!tes. Elle etait 
composee de piliers massifs, ornes en fac;ade 
d'arcades concentriques en re trait les unes par 
rap port aux autres. Certe conformation est par
faite tant au point de vue constructif qu'au point 
de vue decoratif. EIIe se retrouve dans les mo
numents du XVII-e et XVIII-e siecle. 

Les deuX' parties de cette eglise ne forment 
pas un ensemble unitaire, mais constituent deux 
monuments juxtaposes et probablement eleves 
I'un apres I'autre. 

Les porches ouverts, dont nous rencontrons 
ici les premiers exemples, deviennent aux siecJes 
suivants tres usites. Au XVII-e et au XVIII-e 
siecles, la porche a colonnes de pierre sur arcades 
devient un element faisant partie integrante du 

plus grand nombre des egJlses de Valachie. 
II est inexpliquable que cette eglise, I'une des 

plus grandes et des plus importantes du. pays 
roumain, qui en fut pendant plusieurs siecles la 
Metropole, ai pu etre detruite, il y a peine qua
rante ans. Que tant de souvenirs historiques, tant 
d'oeuvres precieuses, de pierres tombales prin
cieres, d'inscriptions, de peintures du XVI-�, 
XVII-e et XVIII siecle aient pu disparaître sans 
avoir ete etudiees, decrites et photographiees. 

Le releve que nous donnons ici est dO a M.  
O.  Sterian, architecte, e t  l es  quelques photo: 

graphies que nous avons pu y joindre sont les 
seules que nous connaissions. 

REsuME. Les deux monuments que nous avons 
etudies et qui se ressemblent sur t.ant de points, 
different nous I'avons vu, sur d'autres. Ces dif
ferences rartachent ; le premier points aux eglises 
a .plan trefle et a

' 
ceIlcs du Mont Athos et le 

second aux eglises de Constantinople du temps 
des Comnenes. 

Nous verrons plus loin que les eglises a plan 
trefle Sf' developpent au cours des siecJes sui
vants, tandis que le plan a croix grecque tend 
a disparaître. Nous n'en retrouverons que deux 
exemplaires : au XVI-e siecle I'eglise princiere de 
Târgovişte et au XVII-e I'eglise de St. Demetre 
de Craiova. 

CHAPITRE VII .  

L'INFLUENCE ARMENIENNE. 

L'INFLUENCE ARMENIENNE se manifeste en 
Valachic dans la technique de la pierre taillee et 
dans le caractere de l'ornement sculpte. 

L'eglise du monastere de Dealu, bâtie en 1 500 
par Radu-Ie-Orand, et I'Eglise Episcopale de 
C urtea-de-Argeş, bâtie par Neagoe Basarab en 
1 508, sont des monuments qui refletent c1aire
ment I'influence armenienne, qui du reste ne se 
constate que dans le caractere des profils de 
pierre et la sculpture ornementale (pl. LIX a 
LXXXVI). 

CARACTERES GE lERAUX. Ces deUJI eglises, 
que . nous avons reunies a' cause de la similitude 
de . certains caracteres architecturaux exterieurs, 
sont cependant asscz dissemblables sous d

"
autres 

rapports. A premiere vue et en comparaison des 
eglises etudiees precedement on est frappe par 
la beaute de la pierre taillee et par leur riche 
ornementation sculptee ; les eglises precedentes 

sont, nous l'avons vu, bâties generalement en 
moeJlons et en briques parfois rehaussee de 
fa'iences vernissees. 

L'examen des plans, tous deux trefles, nous 
montre le naos, le sanctuaire, les absides latera
les et la tour du Pantocrator tels que nous les 
avons deja etudies anterieurement. Le pronaos 
cependant differe essentielement de ceux que nous 
connaissons ; en plus chacune de ces deux egli
ses a son pronaos, tres different de l'autre. 

Au monastere de Dealu il est rectangulaire et 
prolonge le naos ; il est voute en berceau comme 
a Cozia, mais la partie Est est surmontee de 
deux tourelles. 

A Argeş il est redangulaire aussi, mais place 
en largeur. Le centre est surmonte d'un tour re
posant sur douze colon nes de piene : aux angles 
Ouest se trouvent deux autres toureIles. 

Ces deux dispositions nouvelles sont egalement 
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importantes dans I'histoire du developpement le 
I'architecture de Valachie. Nous les trouverons 
aux epoques suivantes dans les principales egli
ses du XVII-e et du XVIII-e siecle. 

La legende nous a transmis le nom de "Maî
tre Manole", qui bâtit I'eglise d' Argeş, mais nous 
ne connaissons pas son origine et nous ne sa
vons rien de lui, si ce n'est qu'il crea un chef
d'oeuvre, peut etre meme deux, car I'eglise de 
Dealu est probablement aussi son oeuvre. 

Materiaux et procedes de construction. 
Le principal materiei est la p ierre de taille par
faitement profil ee et sculptee ; la ma�onnerie in
terieure et les voiltes sont en brique, comme 
la plus grande partie des monuments byzantins. 

La plastique monumentale est fort diferente 
de celles des eglises precedentes ; premierement 
a cause des nouveaux "partis" de plan, qui de
terminent de nouveaux aspects en fa�ade et se
condement a cause des materiaux et de I'orne
mentation. A Dealu les deux tourelles sont peut
eire inspirees de certaines eglises de Serbie ou 
I'on trouve des eglises a tour centrale et a tou
relles laterales secondaires. La disposition des 
tours serbes est toutefois differente car a Dealu 
les tourelles sont a proximite du Pantocrator tan
dis qu'en Serbie elles sont placees aux angles de 
I'edifice. 

A Argeş la developpement du pronaos a, comme 
consequence, une seconde tour qui s'eleve au
dessus du centre et deux tourelles aux angles Ouest. 

Notons qll'au point de vue de I'aspect exteri: 
eur ces deux eglises n'ont aucune ressemblance 
avec les eglises de l' Armenie : I'influence arme
nienne s'affirme donc uniquement par la technique 
de la pierre sculptee et par le decor des fa�ades. 

Une particularite de nos eglises et que I'on ne 
retrouve pas dans les eglises armeniennes, mais 
bien dans les eglises serbes, est le petit attique 
en retrait interpose entre la corniche et la toi
ture : nous avons etudie cette disposition et sa 
raison d'etre au chapitre IV. 

Nous la retrouvons a Dealu. Nous la retrou
vons aussi .a Argeş mais ic i  I'attique n'est plus 
en retrait comme dans les eglises serbes et com
me a Dealu, mais se trouve au nu meme du mur 
extedeur. 

La plastique monumentale est nous I'avons 
vu, d'origiue armenienne et georgienne. Elle se 
distingue par sa richesse et la perfection de son 
execution. Elle utilise des motifs geometriques, 
des fleurs stylisees, des feuillages, des meandres, 
etc. A Argeş nous remarquerons une influence 
arabe dans certains traces et dans certaines for-

mes. Ainsi la corniche principale a stalactites et 
a alveeles, certaines formes des colonnes inte
rieures et certains motifs flor.aux. De meme I'ap
pareiIlage des c1aveaux de certains arcs. 

DtT AILS. Le socle est bien developpe et pro
file. A Dealu il est forme d'un talon a la partie 
superieure et d'une marche a la partie inferieure. 
A Argeş I'ampleur du profil donne a I'eglise un 
empatement puissant et un large cadre borde 
d'une riche balustrade a beaux fleurons de pierre. 

Les fa�ades sont etterement recouvertes d'ar
cades a�eugles en deux registres separes par un 
bandeau. Ces arcades sont composees de deux 
et meme de trois boudins juxtaposes et formant 
des ca dres fermes, les uns rectangulaires, d'au
tres arrondis en arcs plein cintre. 

Les fenetres sont petites et etroites, soit rec
tangulaires, soit arrondis en arc plein cintre. 
Leurs cadres sont en general richement decores. 
Les fenetres du registre superieur sont des ro
saces ajourees, formant une dentelle de p ierre a 
motifs geometriques et Horaux. 

Les fenetres des tours sont hautes et etroites, 
richement encadrees d'ornements. A Argeş les 
fenetres des tourelles sont curieusement tracees 
en spirales. Ces tours de force naus prouveut la 
virtuosite de tailleurs de pierre et des sculpteurs, 
ainsi que le soin qu'ils prenaient de montrer leur 
savoir. 

Les portes sont richement profilees. Nous re
trouvons ici le procede arabe, des c1aveaux em
boites les uns dans les autres afin d'assurer leur 
solidarite. 

A Argeş la porte d'entree est surmontee d'un 
arc forme de fleurons arabes. 

Le bandeau a mi-hauteur de la fa�ade se re
trouve a Dealu comme a Argeş. A Dealu il est 
profile ; a Argeş c'est une torsade puissante. 

Les corniches sont savamment profilees. A Dealu 
c'est un profil de style armenien, a lignes arron
dies (fig. 1 3 1 ). A Argeş au contraire c'est une 
corniche arabe en trace geometrique complique 
(fig. 1 52 ,  1 53, 1 54). 

Les tours sont toutes octogonales a I'exterieur.. 
Leurs proportions sont relativement elancees ; les 
unes sont couronnees de corniches horizontaJes, 
d'autres suivent la courbe des arcades. Toutes 
sont bordees de fleurs en pierre rappelant les 
formes arabes. 

Les ' toitures suivent en principe les formes 
des voiltes et s'apliquent directement sur la ma
�onnerie. A Dealu la partie superieure de I'eglise, 
les tours et les toitures ou suhi de grands chan
gements au XIX-e siecle lors d'une restauration 
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en style neo-gothique autrichien. On retrouve a 
Dealu les frontons des eglises serbes : Un fron
ton arrondi terminait la voCite en berceau du pro
naos sur la far;,:ade Ouest : aujourd'hui ce fronton 
est triangulaire, mais sa forme primitive est facile 
a reconstituer. ·Un autre fronton se trouvait du 
cote du sanctuaire au point de jonction de I'ab
side circulaire. II est aujourd'hui recouvert par la 
toiture qui etait probablement de forme arondie 
comme a Argeş. Les arcs de cerele dessines sur 
les faces de la base de la grande tour montrent 
la ligne ou s'emboitait la toiture arrondie des ab
sides laterales. Ces toitures ont ete reconstituees 
lor des derniers travaux

. executes a cette eglise, 
car elles etaient coniques, telles qu'on les " oit 
sur le releve de M. J .  Popescu. 

La forme des vofi.fes est celle des monu
ments byzantins tels que nous les avons etudies, 
en ce qui concerne Dealu A Argeş le systeme 
des voCites en pendantifs est remplace par celui 
des trompes d'angle pour la tour du Pantocrator 
et par un autre trace asez inusite et qui paraît 
deriver de l'art arabe, pour la tour du pronaos. 
Le passage du carre au cerele se fait ici par I'in
termediaire d'une surface qui commence dans les 
quatre coins du bas par une pyramide aux angles 
arrondis et qui se termine vers le haut ; sous la 
tour, en forme de cone tronque. 

L'inferieur de ces eglises se distingue par 
leurs proportions elegantes pareilles a celles de 
Serbie. 

L'eglise du monasfere de Dealu est la pre
miere au plan treflc qui ait trois tours. La dispo
sition des deux tourelles est nouvelle, car a Ni
copoli et probablement a la Domnească d' Argeş 
les tourelles, sont posees aux angles exterieurs 
vers I'Ouest, tandis qu'a Dealu elles sont plus 
rapprochees de la tour du naos. 

Cette disposition necessitee par la forme plus 
allongee des eglises a plan trefle permet un meil
leur groupement des, tours et contribue a I'har
monie de la silhouette. Dans les eglises de type 
constantinopolitain dont le plan est plus ramasse 
et plus carre, ce probleme ne se pose pas (fig. 
1 1 9 a 1 42). 

Comme nous I'avons dit plus haut, le plan est 
trefle ; le naos a la forme habituelle a ce type 
d'eglise ; la tour du Pantocrator s'eleve au centre. 
Le pronaos est voCite en berceau a sa partie 
Ouest et est surmonte dans la partie Est par deux 
tourelles posees sur les murs et sur un systeme 
ingenieux d'arcs interieurs . . 

Les fac;ades sont recouvertes d'arcades aveu
gles, disposees en deux registres superposes et 

separes par un bandeau profille ; ces arcades sont 
composees de boudins de section circulaire ap
pliques par I'intermediaire d'un profil concave sur 
le nu du mur. Les profils sont en general a lignes 
arrondies. Dans le registres inferieur les fenHres 
sont petites et de formes rectangulaires ;  dans le 
registre superieur ce sont des rosaces en pierre 
sculptee et ajouree (fig. 1 26 et 1 40). 

Les fours sont toutes trois o.ctogonales a I'ex
terieur ; elles posent sur des bases cubiques ele
vees et recouvertes d'ornaments a fleurs geome
triques ; les fenefres sont entourees de cadres 
ornes ; ceux des fenetres d'un bas paraissent avoir 
ete modifies ou bien inacheve comme ornemen
tation, ainsi que toute la partie inferieure de I'e
glise si on la compare a la partie superieure. Le 
haut des tours et leur toiture sont modernes. Re
marquons I'attique en retrait que nous avons ' deja 
mentionne. 

L'eglise Episcopale d'Argeş est incontesta
blement la plus parfaite des eglises de Valachie. 
Son edification est un evenement unique dans 
I'histoire de I'art roumain. Ainsi que nous le 
verrons plus loin, ce monument servira de mo
dele aux sieeles suivants et les plus belles eglises 
du XVIl-e dt XVIII-e sieele en derivent. Cepen
dant elles ne pourront egaler la peTfection de leur 
modele. 

Le plan comprend le naos trefle surmonte 
d'une tour et le pronaos de forme rectangulaire 
elargie ; au centre seleve une seconde tour qui 
pose sur douze colonnes de pierre ; deux tourelles 
surmontent les angles Ouest de I'edifice (fig. 1 43 
a 1 82). 

Le naos est dispose a peu pres de la meme 
far;,:on que celui des eglises serbes, mais les sys
teme des arcs interieurs, les grands arcs et les 
arcs secondaires sont differents comme disposi
tions de detail : Les grands arcs qui soutiennent 
la tour sont renforces chacun par nn second arc 
concentrique, les arcs lateraux secondaires du 
sanctuaire ne sont plus dans le meme plan 'que 
les grands arcs dont ils doivent contrebuter les 
poussees, comme dans les eglises serbes ; le plan 
est i ci different. La poussee des grands arcs est 
annulee par le mur meme du sanctuaire. Au point 
de vue constructif cette disposition est aussi par
faite que celle des eglises serbes. Les consequ
ences du systeme serbe, qui ne s'applique plus 
integralement, ne jouent plus : L'attique n'est plus 
en retrait mais au nu du mur exterieur. 

Le pronaos est, comme nous I'avons deja 
constate, tres differen t de celui des eglises pre
cedentes ; la tour centrale reposant sur douze co-
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lonnes est une conception remarquable qui donne 
a l'interieur de l'eglise une ampleur et une pers
pective surprenante. Ce bel effet est dO en partie, 
au fait que le naos et le pronaos ne sont plus 
separes par un mur intermediaire, comme ils le 
sont dans toutes les eglises etudiees jusqu'ici. La 
separation exigee par le culte orthodoxe se reduit 
ici a un cadre de porte engage dans des fOts de 
col�nnes isoles. L'espace reste libre des deux 
cotes et au dessus permet a la vue de s'etendre 
aux voutes de toute l'eglise. 

Les parties laterales du pronaos sont reservees 
aux tombeaux ; en dehors des fondateurs et de 
leur familie, l'on y a fait place aux tombes du Roi 
Carol 1 et de la Reine Elisabeth d'un cote, a ceUe 
du Roi Ferdinand 1 ,  de l'autre cote. Au point de 
vue constructif les parties laterales du pronaos 
contrebutent la tout centrale gui repose sur des 
colonnes isolees et non adossees a des murs ou 
a des massifs, qui puissent les etayer. L'equilibre 
de ce systeme est obtenu uniquement par des 
voOtes et des arcs qui le rattachent aux murs 
exterieurs. 
. La tour du naos se distingue par ce que la 

transition entre le plan carre du bas et la tour se 
fait par quatre trompes d'angle qui ramenent le 
plan carre a un plan octogone regulier qui est 
celui de la tour tant a l'exterieur qu'a l'interieur. 
Nous avons trouve une dispositions a peu pres 
semblable a l'eglise de Tismana (fig. 57, 58). 

La tour du pronaos presente une confor
mation de voutes encore plus rare : Elle est cylin
drique a l'interieur et le passage au carre du bas 
se fait par l'intermediaire d'une tronc de ca ne 
dont le bas se deforme en pyramide s'emboîtant 
sur les quatre arcs qui surmontent le carre forme 
par les douze colonnes qui soutiennent la tour. 

Les tourelles des coins posees sur pendantifs. 
Elles reposent d'une part sur les murs exterieurs 
et d'autre part sur l'une des douze colonnes du 
pronaos. Les vofites du 'pronaos se trouvent ainsi 
parfaitement contrebutees et la tour centrale est 
maintenue dans tous les sens. Si nous tenons 
compte de la hauteur de la tour et du fait qu'elle 
repose sur des colonnes isolees, nous sommes 
tenus d'admirer cette belle et audacieuse concep
tion impecablement realisee. 

L' exterieur de l' eglise est entierement re
vetue de pierres de taille profiJee et sculptee ; 
certains ornements sont dores sur fond bleu et vert. 

Les fac;ades sont recouvertes d'arcades aveu-

gles, coupees par un bandeau de pierre sculptee 
ayant la forme d'une torsade. Les deux registres 
superposes sont a peu pres semblables a ceux de 
Dealu, sauf que le registre inferieur en est rectan
gulaire au lieu d'etre efI arcs de cercle comme 
celui d'au-dessus. Dans le registre inferieur se trou
vent des fenetres longues et etroites ; le registre 
superieur est orne de panneaux de pierre sculptee 

. ronds ou carres dont certains sont ajoures et 
eclairent les voOtes de l'intcrieur. 

Le socle est puissament profile et developpe. 

Les photographies et les dessins que nous re
produisons a la fin du volume, donnent une idee 
des differentes parties de l'ieglise et des orne
ments qui les recouvrent. On y peut suivre les 
traces de l'influence armcnienne et georgienne 
ainsi que ceHe de l'art arabe. 

L'interieur de l'eglise est aujourd'hui entiere
ment renouvele ; il contient de nombreux motifs 
de sculpture en pierre d'OI igine arabe (fig. 1 67 
a 1 69). . 

RESUME. L'analyse de ces deux monuments 
nous fait entrevoir la complexite du probleme de  
leurs origines. 

Pour Dealu, l'influence serbe paraît evidents 
sur bien des points : La configuration du plan, le 
pronaos lui-memf', qui differe, comme nous l'a
vQns vu, de celui des eglises serbes par sa dis
position et par la place des tourelles, peut etre 
attribue a des influences serbes, les differenct:s 
peuvent etre considerees comme d'ordre secon
daires. Il n'en est pas de meme pour l'eglise 
d' Argeş, dont le pronaos ne peut etre rattache a 
aucun autre monument anterieur. 

Les deux beaux monuments, que nous avons 
etudies representent pour la Roumanie la civilisa
tion raffinee de Byzance qui continue a rayonner 
meme apres sa chute. 

Nous ne savons pas qui etait "Maître Manole", 
ni d'ou il venait, mais il est certain qu'il avait 
ete eleve dans cette atmosphere d'art ecclectique 
quj n'avait pas de secrets pour lui et qui se re
flete dans l'architecture et dans la somptueuse or
nementation de ces eglises. Il est naturel que leur 
beau te et leur richesse aient frappe l'imagination 
des architectes qui eleverent les eglises du XVII-e 
et du XVIII-e siecle, car ces monuments repre
sentent un point culminant dans I'art roumain et 
peuvent compter parmi les creations les plus ori
ginales et les plus raffinees de l'architecture en 
Orient. 

Nice, 1929. 
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EVOLUŢIA ARHITECTURII IN MUNTENIA 

P L Ă N Ş E  

E R A T A  

Pag. 16  linia 22  în loc de cheeare cititi chenare 

" 1 6  " 1 06 " " " alternat alterat 

20 83 " " astfel altlel 

22 86 " " " rotujită rotunjită 

25 1 7  " " Breba Brebu 

25 23 " • " acesror acestor 

28 36 " " gras gros 

28 1 4  " " dispozitiunea pronausului 

cititi dispozipunea naosului 

Dans la traduclion fransaise a la page 40, ligne 

48, lieu du : La plastique monumentale, lire : La plas

tique ornementale. 
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Fig, 3,- Planu l  Cetăţei  din Poenari (Arge�) z isă a l u i. Ţepe� Vodă. 

F ig. 5 F ig .  6 

Diferite vederi ale cetăţe i  d in  Poenari A rge� (1928). 
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F :g 9 

INRÂ U RIREA M E DIEVALĂ OCCIDENTALĂ DIN M U NTE NIA 

. 1 
�� ./ ./ 
'v' .  

F ig. 8.- Cetatea' din Poenari .  Desen de arh. V .  G. Ştefănescu (1906). 

F ig .  1 0  

Diferite vederi ale Cetăţel  d i n  Poenari-Argeş. (1928). 
Figur i le  10 şi  13 sunt  din anul 1906, comun icate de 

F ig .  11 

PL In 
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INRÂUR IREA M E DI EVALĂ O RIENTALA DIN M U NTENIA 

o . 4  2. .3 -4 5 6 1 8 9 -1 0  l'1e tri 1/111111111"11111111111111111111111111111111111111 1 I 1 / I / I I 1 I 
Fig. 14 Fig. 15 

Planu l  bisericei d in  Grădina Publ ică din Turnu Seve r in .  Planu I biser ice i d in curtea l iceulu i  din Turnu Sever in .  

F ig. 16 Fig.  17  
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Fig. 18 

1;2 SECŢI UNE" 
SPRE ABSIOA 

I(l F.LEVATIE A 
PA RŢEI DE RASARIT 

Fig. 19 

RANDURI DE PIATRA 

SECŢIUNEA IN LUNG 

';',,:lillir r II. f r' � !. l' ", ----f!-- l'o/IIICT1<o 

Fig. 20 

Re leveul paracl isulu i  Bogdan Serai din Constantinopal d u pă van Mi l l ingen �i G. Ba1lil' 
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lNRAU RIREA BIZANTINĂ DIN CONSTANTINOPOL 

F ig. 21 
Vederea paracl isu lu i  Bogdan Serai dup5. van M i l l ingen . 

http://patrimoniu.gov.ro



INRÂ U RIREA BIZANTINĂ DI N CONSTANTINOPOL 
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Fig. 23. 
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FAŢADA LATE QAL i-. 

Fig. 26. 
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Fig 2E. 
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Fig . 24_ 

fATADA .!>PR.f. AL TAI'! 
Fig.  27_ 

Pl. VII 
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INRÂURI REA B IZANTINĂ D IN CONSTANTINOPO L 

Fig. 29 

Fig.  31 

D iferite vederi a le b ise
sericei San N icoara. 

Fotograf i i  V. Moisescu 
1928. 

F ig .  30 
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Fig, 26 

I N RÂ URIREA BIZANTINĂ DIN CO NSTANTINOPOL 

-jÂ;ADA L AT E �"" L A.  

Fig, 34 

pL A N  
in J e r  i o r  I 5 v p e T l or 
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Fig. 37 

Releveul b isericei N icopoli (Bulgaria), 

Fig, 35 

F ig , 38 

http://patrimoniu.gov.ro



INRÂURI REA BIZANTIN Ă  DIN CONSTANTINOPOL 
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I N RÂU RIREA BIZANTIN Ă  DIN CONSTANTINOPO L  . 
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Pl. XIII 

I N RÂ U RIREA BIZANTINA DIN CONSTANTI NOPOL 
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I N RÂ U RIREA BIZANTINĂ DIN CO NSTANTINOPOL 
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F ig.  42.- Biserica Sf-tu N ico lae Domnesc d in  Curtea de Argeş. 
Faţ3.da laterală. 

�(�{���l �lS(Jt.!��! 
-se �l(QUK no �Nt�(· 

· ClRTci\·D'-.i!I\Gt'Ş 

http://patrimoniu.gov.ro



INRÂURI REA BIZANTIN Ă  DIN CONSTANTINOPO L  

Fig. 44.- Biserica Sf-tu Nicolae Dom nesc din Curtea de Argeş. 
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PI. XVI 

I N RÂ U RIREA BIZANTINĂ DIN CONSTANTINOPO L  
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I N RÂU RIREA BIZANTINĂ DIN CO NSTANTINOPOL 
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INRÂ U RIREA B IZANTINĂ DIN CONSTANTINOPOL 
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I N RAU RIREA BIZANTI NA D IN CO NSTANTINOPOL 

Fig. 48.-Blserica Sf-tu N icolae Domnesc din Curtea d e  Argeş 
Înainte de restaurarea arhitectu lu i  Grigore Cerkez. 

PI. XIX 
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PI. XX 

I NRAU RI REA BIZANTINĂ DIN CONSTANTINOPOL 
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INRÂURIREA BIZANTINĂ DIN SERBIA 
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Fig. 51.- Planul bisericei d in VOdiţa descoperit În urma săpătur i lor 
O-lu i  V. Orăghiceanu din 1927. 
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PI. XXI 

, 

http://patrimoniu.gov.ro



PI. XXII 

INRÂURI REA BIZANTI NĂ DIN SERBIA 

Fig .  53.- Ru inele b isericei din Vod iţa (Mehedinţi) Îna inte de 1927. 
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Pi. XXIII 

INRÂ U RIREA BIZANTINĂ D IN SERBIA 

Fig. 56.- Planul b iser icei  de la Mânăstirea Tismana. 
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I N RÂ U RIR EA BIZANTINĂ DIN SERBIA 
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Pl. XXIV 
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INRÂ U RIREA BIZANTINĂ DIN SE RBIA 

Fig. 60.- Vedere generală a Mânăstirei Cozi a (Vâlcea). 
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Pl. XXV-XXVI 
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I N RÂ U RIREA BIZANTI NĂ DIN SE RBIA 
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PI. XXVf I  
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INRÂ U RIREA BIZANTINĂ DIN SERBIA 
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Pl. XXIX 

I N RÂ U RIREA BIZANTIN Ă  DIN SE RBIA 
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Pl. XXX 

INRÂ U RIREA BIZANTINĂ DIN SERBIA 
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INRÂ U RIREA BIZANTINĂ DIN SE RBIA 
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PI. XXXI 
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I N RAU RI REA BIZANTINĂ D IN SERBIA 

I 

F ig. 67, 68, 69, 70.- Rozete d'3 p iatră ajurată de la biserica mare 

a Mânăstirei Cozia. 

PI. XXXII 
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INRA U RIREA BIZANTINĂ D IN SERBIA 

"�. t)i1� 

, r. 
y' 

Fig 71 ,  72,  73, 74.- Deta l i i  de ornamente de p iatră sculptată de la b iserica m are din  Cozia. 
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Pl. XXXIV 

INRAURI REA BIZANTINĂ D IN SERBIA 

Fig. 75.- Vederea b isericei mari de  l a  Mânăstirea Cozia. 
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PI. XXXV 

INRÂ U RIREA BIZANTINĂ DIN SE RBIA 

F i g. 77 şi  78.- Vedere spre pronaos a biserice i  mari de l a  Mânăstirea Cozia. 

http://patrimoniu.gov.ro



I N RÂURI REA DIN BALCANI 

Fig. 81.- Detal i u  de faţadă spre a ltar. 
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� 2.  
Fig. 84.- Secţia prin naosul bisericei de la  Mănăstirea Cotmeana. 

o ... f J 4 5 M- � flllllllllllllllll lfllllllllllllllllllllllllliii 
g .  85.- Faţada d inspre altar a bisericei  de la  Mânăstlrea Cotmeana,. 

- - -".-.ts L'> 7"\"6/"-6-/y!'S n n-A -/ -

F ig. 86.- Detal i i  de faţadă la absidă. 

Fig. 87.- Secţie prin pronao8ul �i pridvoru l bisericei de la Mânăstirea Cotmeana. 
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INRAU RIREA DIN BALCANI 
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Pl. XXXVUl 
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Pl. XXXIX 

INRÂ U RIREA D IN BALCANI  

F i g .  89.- Vedere d inspre m iază-zi .  F ig .  9 0 . - Deta l i i  de faţadă. 

I 

Fig. 9 1 .- Vadere d inspre a ltar. 
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INRAUR IREA M U NTELUI ATHOS 
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Pl. XLII 

INRÂ U RI REA M U NTELUI ATHOS 
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INRÂ U RIREA M U NTELUI ATHOS 

c== � ce ===== 
I ( 

Pl. XLIII 
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INRÂ U RIREA M U NTELUI ATHOS 
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Pl. XLV 

I N RÂ U RI REA M U NTELUI ATHOS 

� 
"t � 

• � t 
� � � . Q � � o , o � -ţ • 

� I 
• '� � ·5 i 't Il , � " v , , , � • " "- " 
o , � '-": � � i: � v 

'li "- Vl '" � � 
,� '" Q , "- � . 
l::::, 

Fig ,  99,- Deta l i u l  pla nu !u i  de la pridvor spre m iază-zi. 
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Fh 100_- Fatada orincioală a bisericei de la fosta 

INRÂ U RIREA M UNTELUI ATHOS 

Fig. 101.- Secţ i une transversală prin pronaosu l  
bisericei fostei Mânăstiri Snagov. 

o o _! 2 
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� 
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Fig. 102.- Faţada spre altar a bisericei de la fosta 

Pl. XLVI-XLVII 
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Pl. XLVIII 

INRÂ U RIREA M U NTELUI  ATHOS 
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F ig. 103.- Secţia transversală prin naos a bisericei 
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IN RÂ URIREA M U NTELUI  ATHOS 

o 

Fig. 104.- Secţia longitudinală prin partea laterală a naosulu i  \i i  
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INRÂURIREA M U NTE LUI ATHOS 

F ig .  105.- Vedere generală a fostei Mânăstir i  Snagov. 
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I N RÂ U RI REA DE LA M U NTELE ATHOS SI  DE LA CONSTANTINOPOL , 
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INRÂ U RIREA DE LA M U NTELE ATHOS SI DE LA CONSTANTINOPOL , 
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I N RÂURI REA DE LA M U NTELE ATHOS SI D E  LA CO NSTANTI NOPOL 
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�j.URIREA DE LA MUNTELE A THOS ŞI DE  LA CONSTANTINOPOL 

Fig. 1 15.- Vedere generală a vechei M itropol i i  d i n  Târgov işte. 

Fig. 116.- Vedere a vechei M ltropo l i i  d i n  Târgovişte in t impul  dărâmârei ei 
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INRÂURIREA DE LA MUNTELE A THOS ŞI DE LA CONSTANTINOPOL 

1 1 7 .- Detal i i  de la  vechea M itropol ie d i n  Târgovişte i n  t impu l  dărămârei e i  de  către arhitectul A .  Lecomte du Nouy. 
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I N RÂ U RIREA ARMENEASCĂ 
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I N RÂU RIREA ARMENEASCĂ 
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Pl. LXI 

INRAURIREA ARMENEASCĂ 

'-' -'-' _",: 
Fig. 121.- Faţada laterală a bisericei de la Mânăstirea Dealu. 

Releveu arh. I l ie  Popescu. 
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Pl. LXII 

INRÂU RIREA A R M ENEASCĂ 

Fig. 122, 123, 124.- Secţiuni prin biserica Mânăstirei Dealu. 

Fig. 125.- Planul Învelitori i .  F ig. 126.- Detal i i  de scu lptură. Fig. 127.- Planul bolţi lor. 

" 
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PL LXlIl 

INRÂ U RIREA ARMENEASCĂ 
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Fig. 129.- Detal iu l  turlel mar i .  
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I N RÂU RIREA ARMENEASCĂ 
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Fig. 140. - Pietre le de mormânt ş i  detal i i  d e  sculptură de la b iserica Mânăstlre i Dealu .  

http://patrimoniu.gov.ro



I N RA U RI REA ARMENEASCĂ 
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Pl. LXV Bis 

I N RÂURI REA ARMEN EASCĂ 
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INRÂU RI REA ARM ENEASCĂ 
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Fig. 1 43.- Biserica Episcopală de la Curtea de Arge�. 
Planul orig inal al Me�terulu i  Manole. 

Pl. LXVI 
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Pl. LXVII 

INRÂU RIREA ARMENEASCĂ 
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INRÂ URIREA ARMENEASCA 
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I N RÂ U RIREA ARMEN EASCĂ 

Fig. 1 4"1 . - Detal iu l  tur le i  de pe naos. Fig. 148 şi 149. - Deta l i i  de la turla m ică. 

Fig. 160.- Chenar de piatră sculptată. F i;]. 1E1 .- Chenar de fereastră. 
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INR ÂURIREA A RMENEASCA 

F i g .  1 52 ,  1 53, 154.- Detal i i le cornişei pr inc ipale. 

Fig. 155.- Chenar de fereastră. Fig.  156.- Mot iv de piatră scu lptată. 
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Pl. LXXII 

I N RA U RIREA ARMENEASCĂ 

Fig.  157.- Detal iu  de la  Cantar. F ig. 158.- Detal iu  de la turla pronaosu lu i .  

F ig. 159.- Motiv de p iatră sculptată. F ig. 160.- Chenar d e  fereastră. 
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PI. LXXIII 

I NRÂ U RI REA ARMENEASCĂ 

Fig. 162.- Rezata În p iatră scu lptată. 

Fig. 161.- Rezata În piatră scu lptată. 

F ig. 163.- Rezata În piatră ajurată. 
Fig. 164.-- Rezeta În piatră ajurată. 

Fig.  165.- Motiv da p iatră sculptat!') . Fig. 166.- Metiv da piatră scu lptată. 
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Pl. LXXIV 

I N RAURI REA ARMENEASCA 

Fig.  167, 168, 169. 

Detali i  de la  coloanele de piatră din pronaos. 

Fig. 170.- Motiv de piatră scu lptată de la baza turlel de  pe pronaos. Fig. 171.- Motiv de piatră scu lpiată. 

Detal i i  de p iatră sculptată de la b iserica Episcopală din Curtea de Argeş după Relsssnberger. 
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Pl. LXXV 

I N RA U RIREA A RMENEASCĂ 

, . . � . .. ! � 
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Pl. LXXVI 

INRÂ U RI REA ARMENEASCĂ 

http://patrimoniu.gov.ro



PI .  LXXVII 

I N RAU R I R EA A R M ENEASCĂ 

Fig.  1 73. - Turla d e  pe naos ÎnaÎnte de restaurare. 
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Pl. LXXVIII 

I N RÂ U RI REA ARMENEASCĂ 
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Pl. LXXIX 

I N RA U RIREA A RM ENEASCĂ 
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Pl.  LXXX 

INRÂURIREA A RMENEASCA 
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Pl. LXXX I 

INR ÂURIREA ARMENEASCA 
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Pl. LXXXII 

INRÂURJREA  A RMENEASCA 
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PI .  LXXXIII 

INR ÂURIREA A RMENEASCA 
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Pl. LXXXIV 

INRÂURIREA A RMENE A SCA 
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Pl. LXXXV 

INRÂURIREA ARMENEASCA 
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I N RAURIREA ARMENEASCA 

Pl. LXXXVI 
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