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şi 

Dr. D. BOROIANU 

Administratorul Casei B isericii 

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 
sub direcţi11nea Comisiunii Monumentelor Istorice şi 

în eclitma Adm inistraţiei Casei Bisericii-o revistă pe
:·iodidi numit:! flulet·inttl Comisitm·ii lllonttmenteloP 

/:;lo1·ice. 
2. Acest Buletin va apare trimestrial şi va Cii prinde: 
a) O parte ştiiuţifică, în care se vor publica tot 

felul de monografii, studii, lucrări, com unicări 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 publica rapoartele 
anuale ale Comisiunii, referatele arhitecţilor însărcinaţi 
cu conducerea şi executarea lucrărilor de conservare, 
şi restaurare, precum şi eventualele circulări, informa
ţiuni şi deciziuni ale M inisterului şi ale Comisiuni i .  

3.  Buletinul apare sub direcţia membrilor Comisiu, 
nii, rari, împreună cu adm inistratorul Casei Bisericii 
alcătuesc comitetul de redrrcţie. El e pus sub ingrijirea 
secretarului Comisiunii,  care e îndatorat să pregătească 
şi să procure materialul neceoar, �ă-1 aducă la cunoş
tinţa comitetului de redacţie şi �ă supravegheze tipă
rirea lui. 

4. Pentru ca publicaţiunea să se prezinte cât mai 
sistematică şi cât mai folositoare, se stabileşte urmă
torul program cu privire la felul lucrărilor ce va trebui 
să cuprindă Bul etinu l : 

ai Monografii istorice, arhitectonice şi aliistice asupra 

monumentelor noastre, monografii ce vor fi ilustrate 

şi dOCUI'lentate cu rrprocluceri necesare ele fotografii, 
ele sem nuri, acuan 1:: etc. 

/,) Reteveuri dela cele mai însemnate şi caracteristice 
din puncl de vedere arhitectonic, monumente istorice. 

c) Studii şi lucrări unitare, asemenea ilustrate şi docu
mentate, bunăoară: asupra inscripţiunilor elin epoca 
lui Ştefan-cel-. 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 epoci, asupra pOiiretelor 
murate de ctitori: Domni, Doamne, Arhierei , Boeri, 
Jupânese etc., asupra picturi i  bisericeşti , 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') Note bibliografice şi critice asupra publicaţiunilor 
şi per iodicelor de specialitate; 

f) In sfârşit, suplimente artistice, în culori, cari să 
înfăţişeze biserici, mănăstiri, reproduceri de portrete 
murale, de picturi, de ornamentaţiun i  etc. 

In cadrul lucrărilor înşirate mai sus se cuprind şi 
acele privitoare la monumentele istorice din afară de 
Regat, întru 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 1, 1908). 
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Biserica din Bălineşti. 

BISERICA LOGOFĂTULUI TĂUTU L 
D I N  

B A L I N E Ş T I  

-- 0--

B iserica d in  Băl ineşti (j udeţul Do
roboi)  este una din cele mai  i ntere
sante b iserici din Moldova ş i ,  pr in 
p articularităţi le  pe care le prezintă, 
ocupă un loc cu totul a parte în 
evoluţia artei monumentale d in  t impul 
lu i  Ştefan cel M are ş i  a urmaşi lor  săi. 

Planul b iserici i  n u  seamănă câtuşi 
de puţin cu tipuri le din secolul a l  
XV ş i  XVI, tot astfel n ic i  forma bol
ţ i lor, nici  d ispoziţia clopotniţei. In 
ceea-ce p riveşte însă materiale le în
trebu inţate precum ş i  elementele şi 
formele decorative a le faţadelor,  ele 
sunt aceleaşi ca la  celelalte b iserici 
din acea epocă. 

Planul  b iserici i  presintă p articula
ritatea ,  un ică în Moldova,  de a avea ,  
po l igonale pe  d in  afară, atât a ltarul 
cât şi  pronaosul .  Clopotniţa este a l i
p ită de b iserică în faţada dinspre 
miazăzi ş i  cbiar la uşa b iseric i i ,  for
mând un fel de pridvor bo ltit la  in
trare. Bo lţi le atât la naos cât şi 

la pronaos sunt c i l in drice «berceaux» 
ş i  întărite cu nervuri formând arcuri 
dublouri paralele între ele. llcest 
sistem de bo ltă derivă din cele me
dievale şi p resintă asemănare cu bol
ţ i le b iserici i  domneşti d in Rădăuţi. 

Interiorul se compune din pronaos 
ş i  n aos, despărţite prin un zid p l in ,  
cu o uşe de comunicaţie în  axul  lu i. 
llltarul are în i nterior forma semi
circulară obişnuită şi  este acoperit 
cu o boltă în formă de sfert de sferă. 
lltât n aosul cât şi  pronaosul au bol
ţ i le  lor  c i l indrice ,  împărţite în  câtg 
trei travee egale prin a rcuri dublouri ,  
căci se reazimă pe stâlp i  de p iatră 
angaj aţi în zid şi  decoraţi cu capi
tele şi  socluri  sculptate. I n  p artea din 
spre apus a bo lţei pronaosului se 
află menaj ată o descbidere, pe unde 
se poate pătrunde în pod ş i  la  ca
mera clopotelor ,  prin o scară de 
lemn. lllt acces la clopotniţă există 
prin o descbidere ce se vede în zidul  
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clopotniţei spre apus, desigur pr in o 
scară mobilă. Acesta este ş i  dispozi-

ţiunea clopotniţei dela biserica Po
păuţi din Botoşani ,  care nu este a c
cesibi lă decât pr in o scară mobi lă ,  

probabi l  spre a feri c lopotele de o 
comunicaţie di rectă cu exterioru l. 

Faţadele sunt decorate după nor
mele b iseri c i lor  lu i  Ştefan cel Mare. 
Soclul  puterni c  în p ia tră de dimen-
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Biserica din Bălineşti. Faţada de miazăzi şi clopotniţa (văzută în faţă\. Releveu! d-lui ari). TI). Ciocoiu. 
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siuni  mari este foarte p roeminent ş i  
cu faţa teşită. Muci) i i le  verticale a l e  

- 4-eoo-

în p iatră n eregulată ş i  parte în cără
midă. Cea mai mare parte a faţadelor 

Planul bisericii din Bălineşti.-Releveul d-lui ari). TI). Ciocoiu. 

Biserica din Bălineşti. Secţiune longitudinală.-Releveul d-l�i ari). TI)._ Ciocoiu. 

ziduri lor sunt de asemenea de p iatră 
c iopl ită, restul zidărie i  pare a fi parte 

Buletinul  Comisi u n i i  Monumentelor Istorice. 

este acoperită · cu tencuel i  foarte de
teriorate, cari -par a fi fost p i ctate p e  

25 
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toată suprafaţa lor, la o epocă oare 
care ; partea · superioară a faţadelor 
este de cărămidă,  formând două etage 
suprapuse de fi ride semicirculare : 
rândul i nferior de fi rizi mai  mari ,  cel 
superior  mai mic  şi  de două ori mai 
numeroase. 

Peste aceste fi ride să întinde de 
jur împrejurul b iserici i  mai multe 
rânduri de discuri smălţuite , colorate 

o capelă gotică. Este de observat că 
pe  această pictură toată faţada b iserici i 
pare zugrăvită, ceea ce a r  dovedi 
că p ictura e posterioară întemeieri i  
biseric i i  ş i  nu  contimporană cu ea : 
într'adevăr este inadmisibi l  ca  bogata 
arbitectură de p iatră de tal ie ,  de 
fi rizi de cărămidă şi  de tera cote smă l
ţuite, să fi fost dela început acope
rită cu zugrăveli .  

�------------------·--- ----- ------------�-------------------

Biserica din Bălineşti. Vedere spre altar. 

în mai  multe nuanţe şi la fel cu cele 
dela Popăuţi , Hârlău şi Sf. Nicolae 
domnesc din Doroboi .  Totul e înco
ronat cu o cornişă de p iatră ciopl ită. 

Acoperişu l ,  astăzi de ş indri lă ,  este 
deteriorat şi s lăbit. 

E greu de spus ce era acest aco
periş la început. Pictura votivă care 
a rată pe  ctitor cu b iserica în mână ,  în
făţişează un acoperiş ţuguiat şi  o si
luetă generală asemănându-se mult cu 

Sunt multe b iserici  vecbi din Mol
dova care au fost acoperite în între
gime pe din afară cu zugrăveală «al  
fresca>>. Dintr'însele,  sunt unele cari 
până astăzi au păstrat această po
doabă, mai mult sau mai puţin con
servată. Ast-fel sunt b iserici le din 
Râşca, Baia (a lu i  Petru Rareş), 
Voroneţ, Homar, Sf. G beorgbe din 
Suceava (până la  restaurarea ei) ş i  
altele. Un studiu mai  amănunţit al  
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cl)estiunei ar p utea fixa data când 
s 'au făcut aceste zugrăvel i  exterioare. 

In i nteriorul b iseri c i i  p i ctura este 
de asemenea d in  mai  multe epoci 

Mistra în Peloponez. Aceste p icturi  
din Mistra sunt din timpul  Paleo l o
gi lor,  una d in  epocele cele mai  str ă
lucite a le civi l isaţiunei  bizantine. 

Biserica din Bălineşti. Vedere spre intrare (detaliu). 

diferite. Unele sunt de o rară fru
museţe şi  pr in puritatea sti lu lu i ,  pr in  
e leganţa desenului  ş i  a tecl)nicei ,  
amintesc întru câtva p i cturile re
levate de D-nul  Gabrie l  Mi l let la 

Partea cea mai  caracteristică şi cea 
mai  bogată este însă clopotniţa b i 
seric i i ; ea  este mai  înaltă de cât 
corpul biseric i i  ş i  împărţită în două 
etaje pr intr'un brâu de p iatră ; este 
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pătrat<t jn plan şi se reazimă pe de o 

parte pe  zidul b iseric i i ,  iar  pe de 
altă parte pe doi stâ lp i  de piatră, 

puternic i ,  de  secţiune octogona lă ; 

arcuri ogivale de piatră ciop l ită ş i  
cu profi latura gotică transmit pre-
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siuni le superioare p e  cei doi  stâ lp i  
ş i  pe  zidul  b isericii ; aceste arcuri 

console în j os secţiunea p atrată trece 
la  secţiunea octogonală a stâ lp i lor  

Picturi din biserica d e  l a  Bălineşti. Boltă ş i  arcuri d e  boltă. 

se reazimă pe console de p iatră , cio
p l ite şi sculptate bogat ; dela aceste 

pr in  câte patru p iramide răsturnate 
la colţuri le stâlpului  şi  cari formează 



   inp.org.ro

0.. 
:::l 

() t: 

"' 1 

() "' 

2 10  BULETI UL COMISIUNII  MONUME TELOR ISTORICE 

un capitel. Aceeaş soluţiune o întâl
n im la  clopotniţa din Popăuţi , unde 
secţiunea în plan trece de asemenea 

dela octagon la  patrat, atât în jos 
spre soclu cât şi în sus spre camera 
c lopotelor. Pr idvoru l  format de clo-

potniţă la i ntrarea b iseric i i  este în
coronat cu o bo ltă cu nervuri de 
p iatră ciop l ită, decorate cu rozete tot 

de p iatră şi  rezămate pe frumoase 
console situate la  cele patru ungbiuri 
a le  bolţii .  
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Soclul  pr idvorului  este decorat pe 
tre i  feţe cu o balustradă de p iatră în 
b locuri  mari sculptate cu flori  în sti l 
gotic. I n  i nterior, pr iqvorul  are, pe 
două d in  feţele lu i ,  o b ancă de piatră. 

Partea superioară a clopotn iţei ,  
unde  se află clopotele,  e descl) isă 
prin trei  mari  ferestre ogivale  de 
p iatră, pe deasupra cărora trece un 

se afirmă nu numai  în tecl)n ica ş i  în 
formele sculpturale ale p ietrei ,  dar se 
înt inde cl) iar ş i  până la unele prin
c ip i i  de construcţ iune. 

Uşa biserici i  este curat gotică ,  de 
asemenea ferestrele geminate ale pro
naosului  cu ogivele lor înflorite, fe
restrele dreptungl) iulare ale naosului  
ş i  a ltarulu i ,  c l)enarul pisaniei ,  etc. 

Picturi din biserica de la Băiine�ti. 

brâu l arg de discuri de teracotă, în ... 
coronat cu o cornişă de p iatră. 

In genere toate formele şi p rofi le le  
de p iatră sunt gotice ş i  d in toate bi
ser ic i le d in Moldova, unde i nfluenţa 
gotică este atat de evidentă , poate 
că la Băl ineşti se arată mai pu
ternică ca  ori unde, pentru că aci ea  

B �letinul Comisiuni i  Monumentelor Istorice. 

Şi cu toate a cestea ,  c ine  ar putea 
spune că nu ne  aflăm în faţa unui  
monument cu caracter moldovenesc ? 
Elementele streine  departe de a pro
duce o notă discordantă, se armoni
zează cu concepţia generală a monu
mentulu i ,  care le as imi lează producand 
un itatea ce caracterizează un «Sti l:». 

ARH. N. GHIKA�BUDEŞTI. 
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