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Secreta r
A L E X. L

Ă P }; DA T U

Extras din deciziunea ministerială privitoare la redactarea Buletinului.
1. Cu îmepere dela Ianuarie 1908 se va publica 

monumentelor noastre, mo nografii

ce

vor fi

ilustrate

sub direcţi11nea Com i si un ii Monumentelor Istorice şi

şi dOCUI'lentate cu rrprocluceri necesare ele fotografii,

/:;lo1·ice.
2. Acest B uletin va apare trim estrial şi va

din puncl de

în eclitma Adm i nistraţiei Casei Bisericii-o revistă pe
:· iod id i numit:! flulet·inttl Comisitm·i i lllonttmenteloP
Cii prinde:

a) O pa rte ş ti iu ţifi că, în care se vor publica tot
felul de mono grafi i, studii, l u crări, com u nicări şi ma
terialuri de natură istorică, arhitectonică şi artistică, pri
vitoare direct şi numai la monumentele noastre istorice ;
u) O parte oficială, în care se vor publi ca rapoart e le
anuale ale Comisiunii, referatele arhitecţilor însărcinaţi
cu con ducerea şi executarea lucrărilor de conservare,
şi resta urare, precum şi eventual ele circulări, informa
ţiuni şi deciziuni ale M inisterul ui şi ale Comisiun i i .
3 . Buletinul apare sub direcţi a membrilor Comisiu,
nii, rar i, împreună cu adm inistratorul Casei Bisericii
a lcătu esc comitetul de redrrcţie. El e pus sub i n grijirea
secretarului Comisiunii, care e îndatorat să pregătească
şi să procure m aterial u l neceoar, �ă-1 aducă la cunoş
tinţa comitetului de redacţie şi �ă s u prave g h eze tipă
rirea lui.
4. Pentru ca p u blicaţiun ea să se prezinte cât mai
sistematică şi cât mai folositoare, se sta b il eşte urmă
torul program cu pri vire la felul lucrărilor ce va trebui
să cu pri n dă B u l et in u l :
ai Monografii istori ce, arhitectonice şi aliistice asupra

elesem nuri, acuan 1:: etc.

/,)
c

R et eveuri

dela cele mai însemnate şi caracteristice

v e d e re

arhitectonic, monumente istorice.

) Studii şi lucrări unitare, ase menea ilustrate şi docu

mentate, bunăoară: asu p ra inscripţiunilor elin epoca

lui Ş tefan-ce l- . Iare, Matei Basarab, Vasile Lupul, Con

stantin Brâncoveanu etc.,

asupra artei decorative, în
sculptură şi pictură, întrebuinţată în bisericile şi mâ 
năstirile noastre în anumite ep oci, asupra p O ii ret e l or
murate de ctitori: Domni, Doamne, A rh ierei , Boeri,
J upâ nese etc., asupra picturi i bise rice şti , asupra cos
tumelor etc.
el) JV\akrialuri: SCL!rte fragmente, comunicări, însem
nări şi note de interes deosebit privitoare la monu
mentele noastre istorice;
1') N ote bibliografice şi critice asupra publicaţiunilor
şi per io dicelor de specialitate;
f) In sfârşit, s u p li ment e artistice, în culori, cari să
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portre t e
murale, de picturi, de ornamentaţi u n i etc.
In cadrul lucrărilor în şirate mai sus se cup rin d şi
acele p rivit oare la monumentele istorice din afară de
Regat, î ntru cât aceste vor fi de origină românească
înălţate de Voevozii noştri sau în legătură directă cu

trecutul

nostru .

Redacţia : la Administratia Casei. �isericil, Bucureşti .
._

Biroul Comisiunii Monumerat!r6r Istorice -

ABONAf1(;NTUL ÎN ŢARĂ $1 SIRĂINĂTAT(;:
PReŢUL A PATRU FASC!COL� PLUS PORTUL.

Buletinul se găseşte de vânzare la librăriile

ALCALAY, NAŢIONALA, SFETEA şi SOCEC,

prtn cart se fac atonamente şi se pot procura colecţii complete din
anii precedenţi (afară de anul
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Mormăntul lui Toader Dragotovici (Tăulul) prisarul
Mormăntul Mariei, fiica lui Mil)ai Tăutul
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B ISERICA SFI NŢII f\ R H R N G H ELI SF\U VOIVOZI
DIN

TARGOVIŞTE
--

Cine a zidit această biserică nu se
ştie. Pietrele de mormânt din lăuntru
i ndică însă epoca lui Matei -Vodă Bă-

0--

când Vistierul Iancu Bădul escu o repară.
La 1 849 se repară iarăşi. De notat
u rmătoarele pietre mormântale ce se

Biserica Sfiinţii 1\.rl)angl)eli sau Voivozi din Târgovişte.
- Inainte de restaurare -

sarab. Cu toate acestea, ştiri di recte des
pre ea nu avem decât târzi u de tot : la
1 823, în timpul lui Origorie-Vodă Ohica,

găsesc în preaj ma ei : a jupănesei Vilae
de la 1 650, a mu mei lui Ignatie Săr
darul de la 1 672, a lui Negoiţă Lo-

inp.org.ro

BISERICA SfiNŢJr A RHANG HELI SAU VOIVOZI DIN TAROOVIŞTE

gofătul de la 1 729, a Bădicăi Cupeţul
de la 1 769 şi a lui Stan Polcovnicul
ot Târgovişte de la 1 7 1 4. (După Că
Lăuza lltonumentelor istorice din Dâm
bovtţa, de Virg. Drăgh iceanu).
Această biserică se compune din un
pridvor pe stâlpi de zidărie de tipul obiş
n uit, din un pronaos întărit la colturi

1 03

şi plăcută. Ea presintă 1 O laturi, pe din
afară, şi e luminată pri n 1 O ferestre, lungi
şi înguste, cari erau aproape cu totul
zidite, lăsând să pătrundă lumina în i n 
terior n umai prin patru desch ideri mici.
Două sân uri poligonale în exterior
măresc suprafaţa naosului, care e des
părţit de altar pri n o tâmplă de zid. O

Biserica Sfinţii J\rl)angl)eli sau Voivozi din Târgovişte.
-

După restaurare -

cu masive putern ice de zidărie şi aco
perit în formă de calotă sferică, peste
care pare a fi fost altă dată o clopot
n iţă de zid (acum în urmă peste pro
naos se afla o clopotniţă de lemn, făcută
din scânduri, aproape ruinată şi neavând
nici un mteres). Peste naos se află o
turlă de zid, care are o proporţie înaltă

uşă mică, care se află în partea dreaptă
a altarului, pare a fi fost deschisă la o
altă epocă.
O particularitate ce presintă această bi
serică este prezenţa a doi contraforţi, pe cari
îi vedem în partea naosului şi cari sunt
destinaţi a întări zidăria şi a asigura sta
bil itatea bolţilor în pu nctele unde se con-
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BULETI UL CO�I I UNIJ MONUME TELOR JSTORJCE

enţe moldoveneşti (Stelea şi Sf. Î mpăraţi
din Târgovişte). S'ar putea face un pa-.
ralel între aceşti contraforţi şi cei de la

centrează împi ngeri le. Aceşti contrafotii
au o formă parti culară prin faptul că se
ali pesc oblic de zidur i l e bisericii şi că

Biserica Sfinţii Rrl)angl)eli sau Voivozi din Cârgovişte.
- Secţiune longitudinală -

se înalţă până l a corn i şa bisericii, am in
tind forma contraforţi lor de la bisericile
din Ool eşti şi din Bălteni, în oposiţi e

biseri ca din Războeni a l u i Ştefan-cel
Mare. Acest studiu com parativ ne ar
dovedi aceeaş diferenţă de principiu între

Biserica Sfinţii Rrl)angl)eli sau Voivozi din Cârgovişte.
-

Planul -

cu contraforţi i de ongma gotică, cari să
întâln esc în Moldova si la câteva biseriei d i n Munten ia, zidite sub i nfl u,

contrafortul bisericilor muntene şi acel al
bisericilor din Moldova, - LLnu l de origină
bizanti nă, celălalt de origină gotică.

inp.org.ro
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1 05

după ce s'au corectat, conform cu m 
dicaţiunile găsite su b cele vech i ; fe
restrele s'au refăcut din lemn de stejar
la biserică şi din fer la turlă, iar chenarele

Lucrările executate la biserica Sf. Ar
hanghel i în vara anului trecut, sunt urmă
toarele. Î n exterior s'a restaurat în între
gi me acoperişul, atât al biserici i cât şi al
turlei, făcându-se şarpanta nouă în straşină
şi astereală, peste care s'au aşezat o Iane ;
s'au făcut cruci noi, cu base noi ; s'a aşezat

_ __ __
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Biserica Sfinţii ful)angl)eli sau Voivozi din 'Cârgovişte.
-

Biserica Sfinţii 1\rl)angl)eli sau Voivozi din 'Cârgovişte
-

Planul acoperişului, baza turlei -

legături de fer de j urîmprejur la turlă
şi la biseri că ; s'a zidit din nou toate
cornişele atât la biserică cât şi la turlă
şi la basa ei, de oare ce corn işele vech i
erau în cea mai mare parte desagregate

1
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Cornişa -

de piatră s'au curăţit cu totul ; pictura
din faţa pridvorului s'a păstrat neatinsă.
Î n interi or s'a reparat şi ţesut zidăria
pereţilor transversal i, cari erau crăpaţi, şi
s'au tencuit din nou acele părţi. Î n sfârşit,
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Biserica Sfinţii 1\rl)angl)eli sau Voivozi din 'Cârgovişte.
-

Planul acoperişului -

sau căzute ; s'a ţesut cu cărămidă nouă
toate crăpăturile din ziduri şi s'a întărit
cu legături de fer părţi le slabe, ten 
cuel i le exterioare s'au refăcut din nou,

s'a reparat cu totul pardoseala interioară
a bisericii cu mortar de ciment, com
pletându-se li psuri le. S'a mai făcut în
urmă o mică clopotniţă de lemn.
N . Ghika-Budeşti.
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