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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului.
1. Ca începere

del a

Ianuarie

1 9 08

se

pu�

a)

l"lonografii istorice, arhitectonice şi artistice

blică- sub direcţiunea Comisiunii l"lonamentelor

asnpra monamentelot· noastt·e istorice, monografii

Istorice

si în editill"a .R.dministratiei Casei Bise�
'
Ca
ricii -o revistă periodică numită

cari vo1· fi ilustrate şi documentate cu rept·odaceri

2 . l\cest Buletin va apare trimestrial şi va cu

racteristice, din punct de vedere a1"11itectonic, mo

Buletinul

misiunii Momt1nentelor Istorice.
prinde :

a)

b)

Rele\>euri

dela cele mai însemnate

şi ca

nclmente istot·ice.

O parte ştiinţifică, în care se vor publica

tot felul de monogra1ii, studii, luct·ări, comunicăt·i
şi materialnd ele natură istorică, arhitectonică şi
artistică, privitoat·e direct şi numai la monnmen
tele noastre istorice ;•

b)

necesare de fotografii, desemnm·i, aqnat·ele etc.

c)

Stndii şi lncră.ri nnitare, asemenea ilustrate

şi documentate, bnnăoară: asupra inscripţianilor
din epoca lui Ştefan-cel�l"lare, l"latei Basarab, Va
sile Lopu,

Constantin Brâncoveanu etc., asapra

at·tei decorative, în sculptnră şi pictură, întreba�

O parte oficială, în care se vor pnblica ra

pom·tele anuale ale Comisiunii, referatele arhitec
tilot·
însărcinati
cu conducerea si
executarea lo'
'
'

cdl.rilot· de conservat·e şi restanrare, pt·ecam şi

e\>entualele circulari, inlormaţinni şi decizinni ale
l"li nisteralai şi ale Comisiunii.

inţată în bisericile

,i rnănă.stirile noastre în ano

mite epoci, asc!pt·a portretelor mnrale de ctitori :
Domni,

Doamne, l\dliet·ei,

Boeri, Jupânese etc.,

asupra pictcu·ii bisericeşti, asupra costnmelor etc.

d)

l'îaterialuri: secu-te fragmente, comunicăd,

însemnăd şi note de intet·es deosebit privitoare

3. Baletinal apare sub direcţia membrilor Ca
misiunii, cari, împreună cu administratontl Casei
Biset·icii, alcătuesc comitetnl de redacţie. El e pns
sub îngrijirea sect·etarulai Comisiunii, care e în�

la monnmentele noastre istorice;

e)

Note bibliografice şi critice asupra pablica

f)

In sfârşit, suplimente artistice, în colori, cari

ţionilor şi periodicelor de specialitate;

datorat să pregăteasca şi să procai'e materialitl

"să înfăţişeze

necesat·, să-I aducă la cunoştinţa comitet

pot·trete mnrale, de pictnri, de ornamentaţiani etc.

t

ni ele

t·eclacţie şi să snpravegheze tipărirea Joi.

mai sistematica şi cât mai folositoat·e, se stabi
pt·ogram cc1

privit·e la felul

crărilor ce va trebai să cnprinclă Bnletinnl:

t·eprodaceri de

ln cadntl lucrădlor înşirate mai sos se cuprind

4. Pentn1 ca publicaţinnea să se pt·ezinte cât

l e şte armătoral

biserici, mănăstiri,

ln

şi acele privitoare

la monamentele

istorice din

afară de Regat, întl·u cât aceste vot· fi de origină
românească- înălţate de Voevozii noştri saa în
legatară directă cu trecatnl nostru.
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Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile

ALCALAY, NAŢONALĂ, SFETEA şi SOCEC,
prin cari se fac abonamente şi se pot procura colecţii complete din
anii precedenţi (din 1908 numai câteva).
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Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului.
·1. Ca începere dela Ianuarie 1 9 0 8 se pu"
blidi- sub direcţiunea Comisiunii 1'\onamentelor
Istorice şi în editura 1\dministraţiei Casei Bise"
ricii - o •·e1listă periodică numită Buletinul Co"
mz'siunii Monumentelor !storz'ce.
2. 1\cest Buletin 1la apare trimestrial şi 1Ja cu
prinde :
a) O parte ştiinţifică, .în care se lJOr publica
tot felul de monografii, studii, lucrări, comunicări
şi m aterialari de natură istorică, arhitectonică şi
artistică, pri1litoare direct şi numai la monumen"
tele noastre istorice ;
b) O parte oficială, în car se lJOr publica ra"
poartele anuale ale Comisianii, referatele arhitec"
ţilor însărcinaţi cu conducerea şi executarea lu"
crărilor de cooser1lare şi . restaurare, precum şi
e\Jentaalele circalări, iniormaţiani şi deciziuni ale
1'\i nisteralui şi ale Com)siqnii.
3. Buletinul apare sub direcţia membrilor Co"
misiunii, cari, împreună ca administratorul Casei
Bisericii, acătuesc comitetul de redacţie. El e pas
sab îngrijirea secretarului Comisianii, care e în"
datorat să pregătească şi să procure materialul
necesar, să"! aducă la cunoştinţa comitetului de
redacţie şi să supra\Jegheze tipărirea lui.
4. Pentru ca publicaţianea să se prezi nte cât
mai sistematică şi cât mai folositoare, se stabi"
leşte următorul program ca pri1lire la felul la"
crărilor ce 1Ja trebui să cap•·indă Buletinul :

a) 1'\onografii istorice, arhitectonice şi artistice
asupra monamentelor noastre istorice, monografii
cari lJOr fi ilustrate şi documentate ca reproduceri
necesare de fotograîii, desemnari, aqaarele etc.
b) Rele\Jeari dela cele mai însemnate şi ca"
racteristice, din punct de 1Jedere arhitectonic, mo"
namente istorice.
. c) Stadii şi lucrări ani tare, asemenea ilustrate
şi documentate, bunăoară : asupra inscripţianilor
din epoca lui Ştefan"cel"l'lare, 1'\atei Basarab, Va
sile Lupa, Constantin BrâncolJeana etc., asupra
.
artei decoratilJe, în sculptură şi pictură, întreba"
inţată în bisericile şi mănăstirile noastre în ana"
mite epoci, asupra portretelor morale de ctitori :
Domni, Doamne, 1\rhierei, Boeri, Japânese etc.,
asupra pictorii bisericeşti, asupra costumelor etc.
dJ 1'\aterialari : scurte fragmente, comunicări,
însemnări şi note de interes deosebit pri1litoare
la monumentele noastre istorice ;
e) Note bibliografice şi critice asupra publica�
ţianilor şi periodicelor de specialitate ;
j) In sfârşit, suplimente artistice, în colori, cari
să înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de
portrete morale, de pictori, de ornamentaţiuni etc.
Î n ca drul lucrărilor înşirate mai sas se cuprind
şi acele pri1litoare la monumentele istorice din
afară de Regat, întra cât aceste lJOr fi de origină
românească - înălţate de Voe1lozil noştri saa în
legătură directă ca trecuta] nostru.

Redacţia : Ia Administraţia Casei Bisericii, Bucureşti.
- Biroul Comisiunii M.onumentelor Istorice -

Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile

ALCALAY, NAŢOJ;IALĂ, SFETEA şi SOCEC,
prin cari se fac abonamente şi se pot procura co lecţii complete din
anii precedenţi (din 1908 numai câteva).
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Biserica Sfinţii Î m păraţi d i n Tâ.rgo\1işte
este astăzi o ruină. Părţile ei superioare
sant dărâ.mate. Pe zidari şi pe bolţi, în
parte încă existente, cresc baraeni ş i chiar
arbori. Turlele sant căzute, deasemenea
partea superioară a tor...
nalai clopotn iţei . In nao ...
sai bisericii, unde bolta
precam, şi aco perişal lip�
sesc, a c rescut \1egetaţie
deasă şi înaltă.
1\tâ.t aşa bisericii câ.t
şi ferestrele , afară de
două, sant zid ite. Prin ...
tr' ana din ferestre se poa·
te i ntra în biserică ca a�
jatoral anei scări care se
găseşte la an \1ecin.
Biserica a fost ca două
tarie, din care cea d e pe
p ronaos ser\1ia d rept el o·
potniţă. Î n faţa clădirei
pare a fi fost an m i c prid ....
\10r (an\1on).
Î n interioral bisericii
a\1em pronaosul boltit
sferic, în care se deschi�
de, la stânga, aşa care
da ce la scara clopotelor,
!o ,1 ,ţ ,� ,;
sitaată într'o mică turlă
poligonală, alipită de bi ....
Planul bisericii
serică. Pronaosul este
d es părţit de naos prin trei arcatari, răză....
m ate pe eloi stâlp i octogonali d e zidărie,
zagră\1iţi în întregime ca medalioane, în ...
tocmai ca stâ.lpi i dela Biserica Domnească
d i n localitate. Haosul este pat rat şi are,
_

în fiecare parte, câ.te doaă ferestre cu gJa....
furi adâ.nci, zagră\1ite, precum si câ.te o
fereastră m ai m i că la partea superioară.
Pereţii, pendanti\1i i , arcurile, stâ.lpii şi g la ...
furile ferestrelor. sant în întregime zagră ...
\1iţi. Dispoziţianea picta ...
ri lor este i nteresantă: în ...
tre ferestrele naosalai, în
axa 1 lai, se află câ.te an
subiect mai i mportant,
reprezentând într'o par�
te pe Isas, ca arhiereu,
ca 1"\aica Domnului si
Sf. Ion Botezătorul, iar
i n cealaltă parte pe Sf.
Fecioară ca Prancal, în ...
tre doi îngeri . Glafarile
ferestrelor si fetele stâ.l ...
pilor dela colţari sant
zagră\1ite ca sfinţi de a ...
ceeaş mărime ca în ace ...
ste tablouri princi pale.
Sambranele extreme ale
celor două ferestre pre ...
cam şi arcadele lor sant
decorate ca rensoari. Î n
partea de deasapra pe ...
reţii cuprind o serie de
tablouri ca figuri, de
d i mensiuni m_ai mici ş i
formâ.nd o făsie de jar
SL lmpăraţi.
împrejal naosalai 1"\ai
sas, la nasterea arcarilor mari, se află an
b râ.a mai în afară ca partea i nferioară a pe ...
reţilor. E decorat ca an moti\1 curent, re ...
p rezentâ.n d doaă panglice înfăşurate ana
într'alta. J\rcarile mari sont decorate atât
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pe faţă cât şi pe întrados eu un şir de meda ...

lioanc legate în tre ele p i·in ren ouri. Zugră.�

\"lea la soclu lui, sub ferestre, i mitează. o d ra�

p e rie atârnată. dealungul pe re\ilor, după. ti�
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picnl t>izantin, azitat d i n tim parile \)echi.
i'î.Od(ll cum e te alcătu i tă compozi ţi d aces�
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rată an « parti >> lămurit şi bine expri mat.
Tâm p la biseri cii este ele zici si relati\)
,

c

-;::)

tor picUJri şi m o d u l cam este îm părţi tă
pe su prafeţele destin ate dec oraţiunii , aBolrtinol Comisionli

bine conser\)ată .Deschideri le usilor tâmplei,
în formă de arcuri trilot5hle, sant încad rote
'

17

\onomeotelor Istorice.
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Intre doi stâlpi In relief; icoanele împărătesti
In că în tare bonă. Partea aperi oară a tâ.m-.
plei e compune din trei rân d uri de icoane
'

Crucea şi baza ei li psesc. Partea inferioară
a tâ.m plei e compune din patra panouri ,
ca toatele decorale ca rensoari bogate.

Tâmpla bisedcii SY. Î mp1lraţi.

despărţite orizontal prin brâari modelate
bogat şi vertical prin colonete ca bazele şi
capite lele decorate.R&ndal superior de icoa
ne: reprezintă finţi în medalioane rotunde:.

exterior bi erîca prezintă decoratia
tipică : cn două rânduri saprapa e de arca ...
tari oarbe, în formă de arc ascuţit, cari unt
despărţi te pri ntr' an brâ.u orizontal cam pe
In
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piatră cioplită şi prezintă profi te bine M�
se1i1- nate , deri\late din formele gotice.
Biserica are în exterior 4 controfortari ,
din cari doaă l a colţurile faţadei princi
pale şi alte doaă în d reptul pronasoalai, cam

la jumătatea în.ălţimei bi eri cii ; pe tencu iala
faţadelor se obser\lă linii imitând cărăm izi
atett orizontale cât şi \)erticale, cari îm�
part câm pul faţadelor în dreptanghiari . l1�
cele im itaţii d e cărăm izi eraa, d e sigur, zu ...

/

Intrarea dela bise1·ica Sf. Im păraţi .
-

Cu locul

fostului

gă\1ite cu roşu şi ele amintesc zid ăria \le ...
che bizantină de piatră alternată cu cără ....
midă. Turnul clopotniţei e îm brăcat în trei
rân duri aprapose d e arcaturi.
Chenorele aşei şi ale ferestrelor sanl de

pl"id\"01-uŞ -

spre mijlocu l lui. adică într'un punct unde
na se produce o împi ngere , care să moti
\leze prezenţa lor. Î n alte părţi , spre naos şi
alte\r, onde s'ar explica fii nţa de contra�
fortari, nu e află nici unul. De altfel ţ:Jro-
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si mea. zidari lor şi starea. lor bună nu ne ce....
sitea.ză prezen(a. ace tora..
Totuşi această pa.rti cala.rita.te este pentru
noi an indiciu preţios, fi i n d că ne arată in ...
fluenţa pe care a a\Jut... o clădirea biseri cii
Stelea lui Vasile ...Vodă Lupa!, domnul l"\oJ ...
do\/ei, asupra. e\.'loluţiei arhitecturii biseri,...
cesti în Ta.ra.... Românească.
Intr'a.de\Jăr, se ştie că ana. din cara.cte....
risti cile sti lului bisericilor mo ldo\Jene este
'

'

salai bisericii Sf. lm păra.ţi, \'>edem că în
dreptul penda.nti\Jilor şi la. cele patra puncte
o ctogona.le ale cercului bolţei, se distinge
începutu l acelor patra arcuri dia.gona.le,cari
astăzi sant căzute împreună cu turla. pa.n ...
tocra.tora lui. Dacă comparăm profilele uşei
şi ale ferestrelor bisericii ca acele ale bi ...
sericii Stelea \'>edem de asemenea. o strânsă
legătură între ele. Aceste forme de aşi şi
ferestre s'a.a înti ns In armă ca di feri te \Ja ...

I coane dela tiimpla bisericii Sf. Îm pă.raţi : l

contrafortul, care este de origină gotică. O
altă caracteristică pri n c i pală este forma.
bolţi lor ce susţin turlele. Aceste bolţi se
compun mai întâi din sistemul celor patru
arcuri mari caracteristice ale arcului bi
zantin în genere, peste cari se reazămă
u n alt sistem de patra arcuri aranjate d ia....
gonal pe cele dintâi, ca punctele lor de
reazăm pe cheile lor. Ori, dacă obser\Jăm
cu atenţie bolţile rămase în fiinţă ale nao ...

.

Hri tos şi SL 1'\at·i a.

riante la. m u lte biserici din Tara... Ro :11 â ...
nească şi este ele obser\Jat că înainte ele bi ...
seri ca Ste lea ele nu se întâlnesc dincoace
ele 1"\i lco\J. Ferestrele erau aci mai înai nte
sau în plin centru b izanti n, de cărămidă
ori piatră , sau alternând (Biserica Dom ...
nească el i n Cartea.... de ... f\rgeş, la fronto ....
nul circular, lateral, sas), saa an d reptan ....
ghia simpla, ca c henar ele piatră (Biserica
Domnească din Târgo\Jişte) şi câteodată cc1
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chenare decorate ca rensoari scalptate (Bi ....
serica Dom nească din 1\rgeş, biseri ca mă�
năstirii Văcăreşti şi altele). Forma acestor
ferestre dela biserica Sf. Im păraţi este di ....
rect i nfluenţată dela biserica Stelca şi adusă
aci din 1"\oldo\?a : în armă fo rma arculu i
ferestrei se modifică s i de\?ine re\?ărsat, ca
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la biserica mânăstirii Harezi, dar pro ....
filele păstrează acelaş caracter general.
I n interiorul bisericii s'a găsit o parte a
uşei d e lemn de stejar, dela 1'1atei Basa ....
rab, care închi dea i ntrarea ; ea este bogat
sculptată. Rămăşiţele acestei biseri ci sant
interesante şi merită să fie păstrate.
A rh . H. G H I K A - B U O E:JiTI.

Vechea oşe d e lemn (de l a l'latei Basarab) a
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bise ricii Sf. Împliraţi.

