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1 .  Vedere a Messembriei. 

RUINELE BIZANTINE DIN MESSEMBRlf\ 
--0--

Istoria arl)itecturi i  noastre reli
g ioase presintă încă multe puncte 
obscure, cari nu  prea par  a se desluşi 

ş i  cele din ţări le mai visitate de obi
ceiu ,  au fost adesea descrise ; am 
crezut însă că înafară de aceste cer-

2. Vedere a Messembriei. 

prin studi i le ,  ori cât de amănunţite , 
a le  monumentelor noastre pământene. 

Cl)estiunea or ig in i i  sti lur i lor noa
stre şi  a diferite lor  scl) imbări de o
rientaţie ce  par a fi suferit în evo
luţia lor, e încă foarte puţin lămurită. 
Trebue deci căutată şi în afară din 
ţară soluţia acestei probleme. 

Multe monumente, cele principale 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

cetări ,  e mai  de folos pentru noi  stu
dierea monumentelor mai  puţin cu
noscute ale ţări lor ce ne  sunt ime
diat vecine, pentru a vedea ce re
laţi i  pot există între e le  şi  a le  noastre. 

Dacă în Serb ia  sunt numeroase 
b iserici le şi  mănăstiri le de mare 
interes, în Bulgari?, din contra, clă
diri le rel igioase anterioare venirei 
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turci lor  sunt puţine ş i  în general 
fără mare importanţă. La Nicopoli  
se găseşte o biserică vecbie cu-

3. O vedere din Messembria. 

noscută sub numele de Mănăsti re : 
mai  avea, în 1 87 1 ,  cân d a văzut-o Ka
n itz, două turle mici pe pronaosul 
care acum e distrus. Studiul acestui 
monument ar putea fi interesant pen
tru o comparaţie cu biserica Dom
nească din Curtea_-de-Argeş. La 'Câr
nova sunt câte-va biserici de o arbi
tectură destul de simplă : Mitropol ia ,  
b iserica celor 40 mucenic i ,  b iserica 
Sf. Dumitru (fig .  4) .  Nici ca plan n ic i  
ca ar.b itectură nu par  a avea vre-o 
înrudire cu monumentele noastre ; ele 
ţin de b iserici le b izantine din seco lu l  
al  XIV -lea. Ornamentele de pământ 
ars smălţuit în formă de flor i ,  cruci u
l iţele sau guri le de trompetă joacă un 
rol  destul de importantîn ornamentaţia 
faţadelor. Vom vorb i  mai  în urmă în 
mod mai desvoltat despre acest gen 

de ornamente. lntr'un cuvânt arbitec
tura târnovei e din cele mai modeste 
ş i ,  faţă de vecl) imea acestui frumos 
oraş şi  de trecutul lui strălucit, ar
l)eologul b izantinist nu  poate de  cât 
să fie desilusionat în aşteptăril e  lui .  

Messembria însă, cu numeroasele 
e i  ruine,  atrage atenţia noastră într'un 
grad mult mai  înalt, ea  fi ind ,  p rintre 
cele rămase, locul  de căpetenie  pen
tru studiul care ne  interesează. Acolo 
avem p ri le ju l  să. admirăm rămăş iţe 
din cele mai frumoase ale epoci i  b i
zantine, superioare poate celor d in  
aceeaş vreme în Constantinopol  sau 
în Sfântul Munte, pentru că au rămas 
nescl)imbate, neatinse de mâna omu
lui  şi  pentru că ne  permit a vedea 

4 .  Vedere a bisericii Sf. Dumitru d in  Târnova. 

până în detal i i le  lor  principi i le con
structive şi  decorative. E interesant 
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în acelaş grad ca ş i  Mistra şi în ge� 
nere oraşele moarte . 

.Asupra Messembriei găsim foarte 
puţin prin că rţi. Oraşul e adesea po� 
menit în istorie, dar din punctul de 
vedere al  interesuln i  arbeologic a 
fost puţin cercetat. Hommaire de Hell ,  
în călătoria lu i  în Orient 1) , i�a con� 
sacrat câte-v a rânduri precum şi două 
frumoase l ito grafi i ,  pe  cari le re� 
producem (fig .  5 şi 6). Kanitz 2) a 
făcut şi el o scurtă descripţie şi ci� 
tează monumentele cele mai de seamă. 
In  «Epopea bizantină» a lui Scblum
berger găsim o i lustraţie care rep re� 
sintă una din biserici le acestui oraş. 
In fine  fraţi i Scorni lov au publicat în 
«Sbornik»3) un articol , care se mărgi
neşte însă la o descripţie minuţioasă, 
fără a intra în critică sau a desvolta 
vre�o consideraţie ,  care ar putea să 
ne călăuzească în privinţa orig inelor, 
a influenţelor  sa·u a datelor monu� 
mentelor cercetate ; ceia ce face însă 
importanţa acestui studiu,  sunt nume� 
roasele p lanuri ,  în general exacte, 
care î l  însoţesc. 

* 

Frumoase le  şi călduroasele zi le de 
Iul ie în cari am întreprins această că
lătorie ne vor rămâne ca una din cele 
mai p lăcute amintiri a le  noastre. Din 
Varna,  unde nu am putut apuca va� 
poraşul ,  care face obişnuit cursa spre 
porturi le Rumel ie i ,  am plecat peste 
Balcanul estic (Emineb Balkan)  şi 
după o lungă călătorie printre pădu
ri le şi  locuri le cele ma i  părăsite, că
lătorie nu fără peripeţi i  emoţionante 
dar încântătoare, trecând mai  multe 

1) fjommaire de fjell, Voyage en Turquie et en 
Perse 1846-47-48, Paris 1859. 

2) F. Kanitz, La Buigarie danubienne et le Baikan, 
1882. 

3) Sbornik-ul Ministerului de Instrucţie bulgar, v .  
III, Sofia 1 890. 

şiruri de dealuri ş i  întrezărind din 
când în când a lbastra intindere a 
mări i ,  am aj uns la  poalele sudice a l e  
munţi lor. Printr'o câmpie întinsă şi 
mărginită spre mare de melancol ice 
dune de n isip, am atins în fine  ţinta 
călătoriei noastre. 

Pe o pen insulă sau mai bine  o insu lă ,  
căc i  e unită cu  ţărmul numai  printr'o 
îngustă l imbă de pământ (fig. 1 ) ,  m icul  
orăşel turcesc prezintă o înfăţişare 
aproape meridională,  cu străzile lu i  în
guste şi  întortocb iate, cu casele în bo
lovani de piatră (fig. 2) cu catul de sus 
în lemn şi  cu balcoane proeminente 
(fig.  3) îmbrăcate cu v iţă, cu acoperi
şuri j oase de olane ş i  cu grădini  în.
cbise cu împrej muiri de piatră. Lumina  
orbitoare a unei zi le sp lendide,  a lba
stru! neturburat al  apei un it cu alba
stru! cerului ,  intrerupt numai spre nord 
de puternicul masiv a l  Balcanului, 
care pare că se sfârşeşte în mare,  ş i  
spre apus de dunga albă a dunelor  
de nis ip ,  l iniştea orăşelu lu i  aproape 
pustiu, fac o adâncă imp resie de o
diQnă asupra călătorulu i  obişnuit cu  
viaţa sgomotoasă a oraşelor noastre: 
occidental izate. 

Posiţia Messembriei, de abia legată 
cu  continentul ,  a făcut ca din toate 
timpurile să fie o cetate de seamă; 
mai  a les în vremea Bizantin i lor  a 
fost unul  din aşezămintel e lor  cele 
mai  importa nte de pe ţărmurile Mă
rii  Negre şi  un punct de sprij in  a l  
flotei lor  . .Adesea căzută în mâin i le  
Bulgari lor şi  adesea reluată , a fost, 
în vremea Imperiului Latin de Răsă
rit, ş i  în stăpânirea Veneţien i lor. Sub 
j ugul Turci lor Messembria a căzut 
vre-o trei luni după Constantinopol .  
Dovezile importanţei acestui oraş în 
trecut sunt, o dată cu resturi le pu
ternici lor ziduri ce îl apărau într'o 
vreme, şi  însemnatele biserici ,  ce le 
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mai  multe în  ruma, răspândite pe  
toată suprafaţa lui .  

Se zice că ar fi fost p ână la 80 

1 / 
1 

adevărată legenda după care o în
semnată parte din oraş a dispărut în  
mare pe urma unu i  cutremur. 

6. Detalii de la biserica Sf. Ion J\liturgl)itos (după Hommaire de Hell). 

de biserici-actualmente sunt mult mai  
puţine rămase-şi acest mare număr 
s'ar  putea expl ica numai dacă ar fi 

Cei a ce face deosebitul i nteres a l  a
cestor clădiri este faptul că au rămas. 
neatinse-sau aproape-în tot cursu� 
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veacuri lor trecute de la clădirea lor : 
e un minunat pri lej de studiu a l  ar-

7. Planul Mitropoliei vecl)i. 

l)itecturi i  bizantine până în vremea 

şi  a lte elemente, aşa că nu se pot 
clasa printre t ipuri le  cunoscute, ci cu 
drept cuvâ nt le putem considera ca 
un tip aparte. 

Necunoştinţa datei construcţiuni i  
lor îngreunează , fi reşte, studiul  ş i  des
curcarea in�uenţelor ; totuşi se pot 
deosebi două trei curente, cari par  a 
se fi contopit a ici. N'avem p retenţia,  
bine înţeles, a da o soluţie defi
nitivă problemelor complexe ridi
cate printr'un studiu complet al  a
cestor monumente şi a determina 
precis ce loc ocupă_ ele în desvolta
rea arl)itecturii bizantine ; ne vom 
mulţumi a le  descrie în câte-va cu
vinte, adăogând şi  re�ecţiuni le  ime-

8. Vedere a Mitropoliei vecl)i. 

cucenm. Dar  mai au un interes 
special ,  şi anume că presintă un tip 
care trebue clasat ca ceva deosebit. 

.A.semănări sunt şi cu ceia ce se 
ma i  vede la  Târnova şi  în numeroase 
a lte oraşe bizantine din restul pe
ninsule i ,  dar afară de acestea presintă 

diate resultate din examinarea lor. 
P ublicăm fotografi i  ş i  p lanuri  4) , cari 

vor putea servi c a  documente ş i  ca 
bază pentru o ce rcetare ma i  a mă-

4 1  Din articolul d-lor Se  ornilov din Sbornik. Din 
parte-ne ne-am mulţumit să corectăm câte-va mici 
erori fără mare importanţă. 



inp.org.ro

RUJ ELE BIZANTINE DIN MESSEMBRIA 7 

nunţită şi cari vor îndemna poate pe 
a l ţi i  l a  un studiu mai  complet ce 
l-ar merita pe  dep l in aceste foarte in
teresante monumente destinate să dis
pară.  Vom descrie acum pri�cipalele 
biserici ce au mai  rămas astăzi. 

Mitropolia Vt:!che - E o biserică care 
are forma basi l icală (fig. 7) din primele 
veacuri  după Cristos, cu tre i năvi şi  cu 
stâ lp i  dreptungl)iulari ,un iţi pr in arcuri 
în plin centru, pe două caturi. Bise
r ica n'a fost boltită , ş i  astăzi pe zi
durile ei  exterioare şi-au ridicat ve
cinii casele lor (fig .8). Deasupra arcului 
singurei abside să află un fronton 
triungl) iu lar  cu 3 ferestre 5); este de 
observat că arcul cel mare al absi-

1 0  � o • 2 j ... 

9. Planul Mitropoliei noi . 

..a-- �- -- :ff -

10. Vedere a Mitropoliei noi. 

dei este uşor frânt la creştetul lui .  
Se zice că biserica ar fi fost acea a 
Latin i lor  în vremea stăpânir i i  lor. 

Zidăria este de p iatră brută , în 

straturi groase, separate prin stra-

5) O disposiţie la fel se vede la Djumanin Dja
misi (Panagia in Adalia) citată de I). Rott (Klein
asiatiscl)e Denkmăler), care ar fi mai vecl)e ca se-
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turi orizontale de cărămizi în mai 
multe rânduri ; arcurile sunt de ase
menea de cărămidă.  In această b iserică 
se găsia lespedea de piatră (acum 
transportată în b iserica .Anal ipsis) 
a unei prinţese Matryeisa Cantacuzino 
Paleologbina, decedată la  1 44 1 .  

Mitropolia nouă. - S e  compune şi  
ea din trei  năvi,  cea centrală mai  

vei  centrale (fig. 1 0) au o formă curbă 
şi ser:· dică ma"i sus de cât acoperişul ,  
ca I a  unele basi l ici  ş i  biserici romane 
(medievale) din Occident. In aceste 
frontoane se află câte trei ferestre 
în arc, alăturate . .A.ci forma basi l icală 
arată o tendinţă de transformare, care 
se manifestă în plan prin formarea 
în centrul b iserici i  a unui spaţiu mai  
l iber ,  obţinut prin subţierea punctelor 

11. Mitropolia nouă. Vedere spre absidă. 

ridicată ca celelalte ; separaţia nă
vilor e formată prin stâlp i  dreptun
gl)iulari ş i  prin două coloane aflate 
cam la partea centrală a b isericii .  
Sunt trei abside semi-circulare cu a
coperişuri semi-conice mai joase ca 
acel al corpului b isericii .  

Frontoanele de la extremităţi le  nă-

colul al VII-lea, însă a fost refăcută in  secolul al 
XII-lea ; ar fi servit şi Cruciaţilor, ale căror pajure 
se mai văd pe ziduri ; arcul cel mare al absidei este 
uşor ogival. 

de sprij in ,  care din dreptungl) iu lare 
devin coloane rotunde . .Această în
drumare duce progresiv la planul în 
cruce, unde o navă transversală tae 
nava centrală ,  formând, prin intersec
ţia lor ,  locul  unde să va ridica turla 
Pantocratorulu i. La Mistra sunt mai  
multe b iserici car i  se  aseamănă în plan 
cu aceasta. Cele trei abside (fig. 1 1 ) au 
sub cornişă câte un rând de mici  ar
caturi , susţinute prin console de p ia
tră, cari au forma unui mic scut şi 
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destul de rudimentare . .Arcaturi le de zate în lung şi  separate prin rânduri 

' ?  s o 1 t 3 --

1 2. Planul bisericii Sf. Ion. 

cărămidă au extradosul lor însemnat 

13 .  Biserica Sf. Ion. Vedere spre altar. 

prin două rânduri de cărămizi aşe-
Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice. 

de ornamente de teracotă pe cari le 
vom descrie mai la vale. Zidăria e 
grosolană şi se compune tot din rân
durile obişnuite de p iatră şi  cărămidă 
alternate. 

Biserica Sf Ion.-.Are în plan (fig. 1 2) 
forma unui  dreptungl) iu şi se compune 
în principiu din două năvi perpendi
culare, la intersecţiunea cărora să ri
dică turla Pantocratorului. Forma cru
cii să distinge bine în faţadă (fig. 1 4) ,  
prin cele două braţe ale ei termin ate 
prin fronton în ungl)iu ; turla, relativ 
înaltă, este rotundă şi  are la  basa ei o 
serie de ferestre mici în pl in centru, 
din cari cele mai multe sunt zidite. 
.Alte patru arcuri în p l in  centru, dar 
înfundate, formează , la  partea supe
rioară a turlei ,  ca o cornişă, care poate 
să fi fost adăogată ulterior. Bolţ i le  
năvi lor  sunt toate ci l indrice. Ca I a  
b iserica precedentă, altarul şi  absidele 
sunt semi-ci l indre, cu acoperişuri se
parate, al ipite de zidul care termină,  
spre răsărit, corpul  ce lor tre i  năvi  (fig .  
1 3) . .Această biserică are un plan simi
lar  cu cel răspân dit la  .Mistra (Evan
gl)elistria : sfărşitul veacului a l  XIII-lea 
şi  începutul veacului al XIV -lea,  Peri
bleptos : a 2-a j umătate a veacului 
XIV -lea) ,  în cari coloanele dins p re 
apus ar fi înlocuite prin stâ lp i  ; dis
posiţia acoperişului seamănă de as e
menea. Zidăria e de piatră brută ; 
câte-va rămăşiţe de marmoră sculp
tată sunt prinse în massa ei .  Orna
mente nu sunt ; numai l a  arcurile de 
asupra intrării laterale ş i  la  ferestrele  
absidei ,  cărămizile formează, pr in a
ranjamentul lor ,  n işte modeste orna
mente ; însă, cu toată simpl icitatea ei ,  

· această biserică produce un efect 
foarte p itoresc, din causa proporţiei 

2 
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potrivite şi a coloritu lu i  ce 1-a că
pătat cu timpul zidăria de p iatră şi  

1 4. Biserica Sf. Ion. Vedere spre apus. 

cărămidă şi olanele înegrite. 
B isericile Sf. Ion JUiturgbitos, Pan-

JO S O ' 2.. J""" ' ' 

15. Planul bisericii Sf. Ion JUiturg]Jitos. 

tocrator, Sfinţii Mibai l  şi Gavri i l  ş i  

Sf .  Parascbiva formează un grup 
mai omogen, cel mai important ca 
i nteres arbitectural şi  ca frumuseţă. 
E le  par  a proveni din aceeaş inspi
raţiune. 

Biserica Sf Ion Aliturghitos.- E după 
p lanul  obişnuit a l  b isericii zisă Teo
tokos (fig. 1 5) ,  de altm intrelea unul  d in  
ce le  mai  răspândite ş i  pe care î l  găsim, 
afară de mici  diferenţe, l a  B iserica 
Domnească din Curtea-de-B.rgeş pre
cum şi la Biserica Domnească, din 
'Cârgovişte, dacă exceptăm pridvorul  
şi  bolţi le  pronaosului .  Este planul zis 
în cruce greacă, cu o turlă l a  inter
secţia celor două năvi principale şi 
cu câte o calotă sferică la  cele patru 
colţuri drintre braţele crucii . Aci m ai 
avem câte o calotă la  fie care ab
sidă ş i  o boltă crucieră la altar ; pe 
fie care faţadă l aterală e câte o uşă , 
care răspunde în axa transeptu lu i ; 
a ltă uşă de pe faţada dinspre miază
noapte răspunde în pronaosul b ise
rici i ,  care e bo ltit ci l indric, cu o ca
I otă sferică proptită între două arcuri. 
Actualmente cele patru coloane cari 
susţin turla Pantocratorului  au dis
părut şi  totuşi bolţile  se menţin încă 
în mare parte, afară de turlă, care a 
căzut ; în 1 872, când Kanitz a visitat 
.M.essembria,  aceste coloane erau încă 
în fi inţă ; el  ne spune că amintesc 
epoca romană, iar fraţii Scorni lov 
le  descriu ca coloane de marmură 
corintiane (poate capitelele ce să văd 
pe p lanşa din Hommaire de Hel l  re
produsă aci) .  Tot atunci mai erau în 
fi inţă şi  frescurile de pe pereţi i in
terior i ,  d in cari acum nu se mai  văd 
de cât rămăşiţe, cari  abia să pot dis
tinge. D acă interiorul nu presintă în 
definitiv nici un  interes· deosebit, ex
teriorul ne  arată din contră un tip 
de ornamentaţie cu totul neobişnuit 
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şi de o bogăţie rară (fig. 1 6} .- Stra
turi le  de p iatră ciopl ită alternează , 

ale arcadelor oarbe ş i  a le timpanu
ri lor (fig 1 7  şi  1 8} ,  ornamentaţie care 

16. Biserica Sf. Ion Ali1urgl)i1os_ Vedere generală. 

ca de obicei ,  cu cele de cărămidă,  
atât la  ziduri  cât şi la  arcade; ceia 

formează , cu aj utorul cărămizi lor  şi  
a marmorei lucrate în feldefel de îm-

17 .  Biserica Sf. Ion Aliturgl)itos. Vedere sPre absidă. 

ce ese, însă, din cele obişnuite, e 
o rnamentaţia suprafeţelor interioare 

podobiri ,  reţele ,  zigzaguri , damiere, 
împletituri ş i  altele, cari ajung la  o 
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adevărată " marqueterie " .  Nişe con
cave ş i  plate dau mai multă varie
tate faţadelor şi ,  prin j ocul de umbre 
ce-l produc, ajută mult la  frumuseţea 
c lădiri i  (fig. 19 şi 20) ; alte n işe mici 
au  arl)ivolte de piatră în  monolit ş i  de
corate cu festoane ; în altă parte că
rămizile formează o cruce ornamen
tată, a le cărei vârfuri sunt decorate 
cu flori de p iatră , cari  au un aspect 
cu totul oriental. Mici console,  fru-

poate preciza exact ; în faţada din
spre miază-zi se mai  vede o corn işă 
profi lată de piatră cioplită ; partea 
superioară a ziduri lor este foarte de
gradată ş i  unele părţi cari fuseseră 
ruinate s'au umplut ş i  completat cu 
zidărie informă,  astfel că nu se poate 
gl) ici  care este configuraţia zidărie i  
în acele părţi. In  fine extradosuri le 
arcuri lor sunt subl in iate prin rânduri 
de cărămizi pe  l at şi  p rin  mici orna-

18. Biserica Sf Ion Jl liturgl)itos. Vedere spre apus 

mos lucrate în piatră , susţin arcade 
succesiv de p iatră şi  de cărămidă,  al
ternat iv în p l in  centru ş i  în acoladă. 
Multe din aceste console, ca ş i  cl)e
i le arcuri lor mari ,  sunt frumos sculp
tate şi  represintă frunze sti l izate, ani
male l)eraldice, ca zgripţori ,  le i ,  vul
turi  ş i  alte. La abside cornişa se com
pune din două rânduri de mici  arcade 
suprapuse ; s'ar părea cl) iar că a exi
stat, la  partea superioară a zidului ,  
un  coronament, a cărui formă nu se 

mente de teracotă, a căror şiruri ur
mează l in i i le  p rincipale şi corn işele. 
.A.ceste ornamente, pe cari le-am văzut 
şi  la  Târnova, sunt de două feluri : 
unele sunt ca n işte farfurioare mic i  sau 
ca guri de trompete (fig. 2 1 ) : ele sunt 
smălţuite în verde ; altele au o formă 
de cruci ul iţă sau floare, sau mai b ine 
o cupă mică ,  a le cărei  mărgin i  sub
ţiate sunt uşor readuse spre centrul 
ei  în patru părţi : ele sunt fixate în 
zidărie prin o coadă relativ lungă ; 
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aceste cruciu l iţe nu sunt smălţu ite. 
Care poate fi origina acestei bo

gate podoabe? In toată epoca Paleo
logi lor s'a desvoltat gustul faţad�
lor  de cărămidă ornamentată prin 
jocul  însuşi a l  cărămizi lor aşezate în  
felurite moduri . La .Mistra sunt nu
meroase pi lde,  aşa : Sf. Parascl)i va , 
Sf. G 1) e o r g 1) e, Brontocl)ion, Sf. 
Sofia,  Evangl)elistria, câte-va case etc. 

ne arată aceleaşi faţade împodobite. 
Toate aceste caractere concordante 

ne permit a aşeza grupul de biserici 
din .Messembria, despre care ne  ocu
păm, în această epocă a Paleologi lo r. 
Există însă un monument care pare a 
se înrudi şi mai de aproape cu b iseri
cile în cl)estie şi ale cărui asemănări 
sunt şi mai  isbitoare : e palatul Heb
domon, numit azi 'Cekfur-Serai ,  de la 

19.  Biserica! Sf. Ion Aliturgi)itos. Detaliu din faţadă. 

(vezi G . .Millet) ; la Arta este Sf. Va
si le; în .Macedonia Sf. Sofia  şi  Sf. 
Clement din Ocl) rida,  Liubotin ( 1 337) 
(vezi Kondakof) , .Marko ( 1 341 ) ş i ,  în 
fine, în Serbia la  Ravaniţa ( 1 381 )  şi  
Kruşevaţ ( 1 377) ,  unde regăsim de 
altmintrelea, ca şi la  Peribleptos din 
.M istra, cruci ul iţele de pământ ars 6) . 
La Salonic : Sf. I l ie şi mai ales Sf. 
Apostol i  (începutul secolului XIV) 

6J La Kamenija şi Koroglas în Serbia se găsesc 
şi di�curi mici de piimcint smăljuit în formă de 
farfurioare. 

Constantinopol (fig 22). 
Aceeaş succesiune de straturi de 

p iatră îngrijit ciop l ită şi  de cărămidă ; 
aceleaşi arcuri duble constituite în 
acel aş mod; putem zice aceeaş îm
părţire a pl inuri lor  şi  a goluri lor ; în 
fine  şi aci t impanele sunt acoperite 
cu fel defel de motive, formate de 
marmoră şi  de cărămizi, între cari re
găsim unele din cele de la .Messem
b ria şi formând, ca şi  aco lo ,  un fe l  de 
"marqueterie " . .Mai mult ,  şi la  Tekfur
Serai extradosurile arbivoltelor sunt 
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însemnate prin aceleaşi teracote ca 
la Messembria (vezi G url itt , Salzen-

20. Biserica Sf. Ion 1\Jiturgl)itos. Detaliu din faţadă. 

berg). Tekfur-Serai ,  mult timp socotit 
ca palatul lui Constantin P orfiro
genetu l ,  pare,  după toate probabi l i
tăţi le ,  a fi fost r idicat de Mii)ai l  Pa
leologul  ( 1 26 1 - 1 282) (vezi Mil l ingen, 
citat în Bey l ie, L'i)abitation byzantine) ; 
Ci)o isy este de aceeaş părere. B ise
rica Sf. Ion Aliturgi) itos trebue deci 
să fi fost construită între sfârşitul 
seco lului  a l  XIII-lea şi  începutul se
colului  al XIV -lea. E regretabi l  că l ipsa 
aproape totală a picturi lor  nu ne  per
m ite a face o comparaţie în această 
di recţie. 

La caracterele de mai sus, cari ne arată 
înrudirea biseric i lor din Messembria 
cu monumentele bizantine din loca
l ităţi le  pomenite, se mai adaugă alte 
caractere, cari nu se prea găsesc aiu
rea în clădiri le de acelaş sti l : sunt 
aceste cornişe compuse din mici ar
cade pe console de piatră. Acest gen 

de cornişă este foarte rar în O rient 
şi  foarte comun în b isericile romane 
medievale din Occident. Trebue oare 
căutat aici  o influenţă occidentală ori 
alta? Este de notat că turnul  mănă
sti ri i  Sf. Bened ict din Galata ·(Con
stantinopol) (fig. 23) , care datează din 
secolu l  al XIV -lea,  are o co rnişă foarte 
asemuitoare cu acea a b isericii Pan
tocrator de la  Messembria ; de com
parat este şi  cornişa mosci)eii din 'Ce
girgi)e lângă Brusa, construită de 
Sultanul Murad I (vezi 'Cexier ,  Des
cription de l'Asie Mineure,  I ,  p. 1 9) 7). 
Mici le n işe în acolade festonate a
rată neîndoios o influenţă orientală 
(vezi la  Hommaire de Hell : D iarbeki r) 
precum şi ci)ipuri le de animale cari 
împodobesc consolele. Avem deci ,  în 
afară de stilu l  ornamental propriu 
ari) itecturi i  d in vremea Paleolog i lor, 
încă unul  sau două curente de în
râuriri ven ite din a lte direcţiun i  greu 
de precizat. 

Biserica Pantocratorului.-Are un plan 
care diferă sensibil de planur i le  obiş
nu ite (fig. 24): e tot in  «Cruce greacă>>, 
însă colţurile dintre braţele crucii sunt 
dreptungi) iuri  lungi ,  în loc de a fi pă
trate şi  boltite ci l indric, în loc de ca
late sferice. Acest caracter î l  găsim 
şi la  b iserici le din Serbia ,  unde însă 
în colţuri le  extreme ale acestor drept-

21 .  Decoraţii de teracotă la bis. Sf. Ion 1\Iiturg]Jitos. 

ungi)iuri  se ridică câte odată o mică 

11 1\celeaşi arcuri trilobate să găsesc şi la deco
raţia faţadelor şi la cornişa bisericii Trei-Ierarl)i din 
laşi; dar această biserică e zidită mult: mai în urmă, 
aşa că nu se poate stabili vre'o relaţie intre ele. 
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turlă. A.cest plan tras în lung îl întâ ln im 
ş i· la M.istra, ş i  e un caracter a l  secolului 
a l  XIV -lea. O cupolă  bo lteşte a ltarul 
ş i  alte două mici absidele. Pronaosul 

23. Turnul mănăstirii Sf. Benedict din Galata. 

este bo ltit e l iptic. O mică scară în 
grosimea zidului duce la etaj u l  supe
rior, care serveşte de clopotniţă , ca
racter occidental ce să găseşte ş i  l a  
.Mistra ; partea superioară a clopot
n iţei (fig. 27) este pătrată ca plan 
şi  avea o bo ltă probabi l  sferică, care 
acum este ruinată ; era răzămată 
pe un octogon compus din 4 trompe 
la colţurile pătratulu i  şi  patru ar
curi pe m ij locul laturi lor (fig. 28). 
Turla Pantocratoru lu i ,  care să men
ţine încă în parte, are opt ferestre 
în arc (fig. 25) ; la colţurile oc
togonului  ce î l  formează se mai  văd 
unele din capitelele de piatra ale colo
netelor  ce decorează aceste co lţuri; 
în interior pereţi i vertical i  a i  turlei 

p resintă de j urîmprejur nişe concave 
formând ca n işte coaste, întocmai ca 
la  turla B iseric i i  Domneşti din Curtea
de-Argeş ; în pandantivi să văd oale 
de resonanţă ca I a  Sf. Ion 1\.litur
gl) itos. Mai  toate caracterele descrise 
Ia  această din urmă b iserică se gă
sesc ş i  la b iserica Pantocratorului ,  a
fară numai de sculpturile în p iatră şi 
de decoraţia t impanelor arcadelor în  
«marqueterie>> de  marmoră şi  cără
midă .  Dacă împodobirea nu este aşa 
de bogată ca la  Sf. Ion 1\.liturgl)itos, 
în scl)imb composiţia şi  disposiţiu
ni le arl) itecton ice sunt mai  variate şi  
efectul general  este mult mai  p lăcut 
ocl)i lor . .Mai  bine păstrată ca ce le  
Ia lte, această b iserică are  o înfăţi
şare mai p itorească, cu Pantocrato
rul care domină toată composiţia ,  cu 
clopotn iţa r idicată pe pronaos, cu  
frontoanele semi-circulare dinspre 
miază-zi şi  miază-noapte, decorate cu 
câte o arcadă despărţită în trei părţi 

24. Planul bisericii Pantocratorului. 

prin două elegante colonete de p iatră 
cu cap itele (fig. 26) ; bolţi le de deasupra 
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a ltarului şi naosului sunt luminate prin  
ferestre în a rcuri cu penetraţiuni ,  
ceea ce dă la  aspect multă varietate. 
Faţa da dinspre altar (fig. 25} , în loc de 
a presenta, ca la  b iseric i le  descrise 

mic i ,  iar acoperişurile acestora al i
p ite într'o parte ş i  într'a lta de nava 
principală ; faţada posterioară capătă 
astfel o înfăţişare mai interesantă . 
.Această disposiţiune se întâ lneşte şi  

25. Biserica Pantocratorului. Vedere spre absidă. 

până acum, cele trei abside po l igonale 
sau semi-circulare, proeminente ş i  al i
p ite de zidul dinspre răsărit a l  corpului  
b iseric i i ,  p resintă absida altarului mai  
înaltă şi  făcând corp cu nava cen
trală a b iserici i ,  iar absidele laterale 
mai j oase, făcând corp cu năvile 

Buletinul (omisiunii Monumentelor Istorice 

la B iserica Domnească din Curtea-de
.A.rgeş şi  la b iserica din Bucovăţ. Cor
nişa e compusă din mici arcade pe 
console în p iatră , p roeminente ; sp re 
a ltar, sub cornişe, se află un alt rând 
de arcade, formând fi ride lungi ,  amin
tind,  ca proporţie, pe acele ale b iseri-

3 
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ci lor lui Stefan-cel-Mare. Aceste fi ride 
sunt tăiate, pe la  mi j locul înălţimei, 
prin un frumos b râu decorat în formă 
de grecă şi  compus din cărămizi. Un 
a lt brâu, sub aceste fir ide,  este com
pus din ornamente de teracotă , ca cele 
descrise la  b iserica Sf. Ion .A.litur
gi)itos, dispuse în trei şiruri ,  d in cari 
cel de la  mi j loc în formă de farfu
rioare rotunde, cel superior  şi  cel in
ferior  în formă de cruciul iţe ; sub 
acest brâu să află un şir de arcade 
semi-circulare de p iatră, iar deasupra 

turlă,  acum surpată, era susţinută ş i  
proptită pr in  patru a rcuri largi, cari 
sunt frumos motivate pe  faţadele la
terale, dând naştere la  o arcadă mare 
în p l in  centru, decorată prin trei fe
restre şi  încadrată într'un ari) ivolt 
proeminent, răzimat pe  console de 
piatră (fig. 29) ; principi i le decora
tive d in  exterior sunt tot aceleaşi ca 
la  Sf. Ion .A.liturgi) itos şi  la  Panto
crator,  însă mai simple ; proporţia 
generală e mai j oasă. Pe pronaosul 
b iserici i ,  care e boltit sferic, se afla 

26. Biserica Pantocratorului. Vedere spre miază noapte. 

lui ,  la absidele l aterale, un a!t ş i r  de 
a rcade alternativ în formă de tri lob 
şi  de acoladă. Cele patru coloane din 
i nteriorul  b isericii l ipsesc ; se zice 
că erau de marmoră.  

Biserica Sf Arhangheli Mihail şi Ga
vriil.-E construită pe un p lan ma i  sim
plu (fig. 30), fără coloane interioare ; 
ea presintă o soluţiune i n.teresantă a 
problemei anulăr i i  impingerii p ro
dusă prin greutatea turlei P antocra
torulu i ,  care aci a re un diametru mai  
mare ca la  celelalte b iserici ; această 

un turn clopotniţă, astăzi surpat ; 
o scară în grosimea zidului f du
cea sus. 

Biserica Sf Paraschiva (fig. 32 ş i  
33).-E mult ma i  modestă ş i  c a  plan ş i  
c a  decoraţie ,  c u  toate că e d e  ace
laş gen ca cele precedente. La M.istra 
găsim biserica  Sf. Ioan, care a re. 
un p lan foarte asemănător cu acesta. 

· Celelalte ruine din M.essembria 
sunt prea stricate sau prea sci) im
bate, ca o descripţie a lor  să aibă 
vre un interes mai  deoseb it. 
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In resumat, dacă facem abstracţie 
de Mitropolia vecl)ie ,  care pare a fi 
din primele secole ale creştinismului ,  
celelalte biserici din Messembria sunt 

27.  Biserica Pantocratorului. Vedere spre apus. 

probabi l  toate din vremea Paleolo
gi lor ; cea mai vecl)e e Sf. Ioan ,  cele
lalte sunt mai recente şi ,  fără a greşi 
mult, le putem atribui la  a doua j u
mătate a seco lulu i  al XIV -lea sau la  
cea dintăi jumătate a secolului a l  
XV-lea. 

Să fi fost o înrâurire a biseri-

ci lor messembriane asupra artei noa
stre rel igioeas? Nu se vede ; căci dacă 
un detal iu sau două se regăsesc şi la  
noi ,  n imic nu ne dovedeşte că e ve
nit de acolo. 

,· 

.... ......- .. , 
' 

. 

28. Planul clopotniţei, vedere a bolţilor şi profil de 
consolă de la bis. Sf. Ion A.liturgl)itos. 

Am văzut că unele din biseric i le  
descrise mai sus au, ca p lan ,  mare 
asemănare cu Biserica Domnească 
din Curtea-de-Argeş, a cărei clăd i re· 
nu are o dată certă ; aceasta din 
urmă este de sigur mai puţin bogată 
ca decoraţie ,  cu un plan mai primi
tiv ca tip,  dar cu aceleaşi pr incipi i  
de composiţiune şi  construcţiune  
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în p iatră a lternată cu cărămidă ; din 
aceeaş inspi raţie se trag ş i  b iserici le 

în disposiţiuni  variate. .A.ceeaş teb
nică o găsim şi  la  b iserici le lu i  Şte-

29. Biserica Sf. 1\rl)angl)eli. 

româneşti din secolul al XVI-lea şi  
cbiar al XVII-lea,  ca Bucovăţul ve-

30. Planul bisericii Sf. 1\rl)angl)eli. 

cbi u ,  Arnota, Călu iu l ,  cari întrebuin
ţează decoraţi i în cărămizi aparente 

fan-cel-Mare în Moldova : p iatră cio
pl ită , sculptată sau brută ,  cu cărămizi 
şi  teracote smălţuite. Teracote ş i  
smalţuri găsim ş i  în Muntenia l a  
b iserica Stelea d in  Tâ rgovişte, Go
leşti ,  Cobia ,  Sf. Vinere d in  'Câ rgo;
vişte, etc. 

Procedeele sunt aceleaşi ,  iar  for
mele de sigur variază după local i
tăţi şi după epoci .  

�31 .  Biserica Sf. 1\rl)angl)eli. Detaliu din faţadă. 

Credem însă că cestiunea trebue  
pusă mai  l a rg  : este evident că atât 

\ 
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b isericile messembriane cât şi monu-

' 0  .s: o l. J"" 

32. Planul bisericii Sf. Parascl)iva. 

mentele, pe cari le găsim în Mace-

şi cele din Asia M ică pana în  
Georgia,  Armenia ş i  Rusia, pentru 
a nu vorb i  de cât de cele din 
Orient, sunt manifestaţiuni artistice 
porn ite din acelaş sâmbure a l  civil i
zaţiuni i  b izantine, care a înco lţit în 
diferitele ţăr i  asupra cărora ş i-a în
tins înrâurirea. Toate aceste mani
festaţiuni au un caracter deosebit, 
după  ţara în care s'au produs, însă 
se poate uşor degaja fondul  comun 
a d u s  de civil izatia b izantină .  Ca 

' 

atare, aceste manifestaţiun i  ne  inte-
resează în cel mai înalt grad) că ci ele 
ne învaţă a cunoaşte mai bine prin
cipi i le cari  constitue pentru no i  ade
vărata tradiţie de artă , care a soli
citat gen iul nostru strămosesc, pu
nându-i temel ia pe care s'a desvol
tat în urmă. 

Am arătat cum monumentele din 
Messembria (precum, de altmintrelea,  
cele din Mistra) ne  învaţă a cunoaşte , 
mai  b ine ca ori  cari a lte, esenţa artei 
bizantine din ultima perioadă de în-

33. Biserica Sf. Parascl)iva. Faţada. 

donia,  la Muntel e�.A.tbos ori  în G recia,  
în Serb ia  şi la  noi  în România,  cât 

florire, tocmai epoca în care IŞI a 
întins înrâurirea şi la  noi ,  adică se-
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co lu l  XIV şi XV. Ele  ne lămuresc nu 
numai  asupra admirabilei  tel)nice a 
construcţiuni lor b izantine,  care e de
stul de bine cunoscută ş i  studiată, dar,  
lucru de un interes deosebit, ş i  asupra 
princip i i lor  estetice, asupra caracte
rului  formelor arl) itectonice şi a de
coraţiunei acestei arte, cari ne  sunt 
relativ puţin cunoscute, din ca usa mo
dificări lor ce au suferit puţinele mo
numente b izantine  ce s 'au păstrat până 
astăzi. 

E le  ne arată ce admirabi l  efect 
decorativ au ştiut să obţină B izan
tin i i  cu materiale relativ modeste : 
p iatră în  dimensiuni mic i ,  cărămizi 
şi teracotă smălţuită, adică tocmai 
mater i alele pe cari ş i  noi le  avem 
la d isposiţie şi  pe  cari le-au între-

bu inţat şi strămoşii noştr i ,  fie-care 
însă după tel)nica lui naturală ,  iară 
nu cum să obişnueşte astăzi la no i ,  
ascunse sub tencuel i ,  cari cată a imita 
formele arl)itectonice ale pietrei de 
tal ie din a lte ţări .  

Un mare învăţă mânt se degajează 
din studi i le  de mai  sus, care ar trebu i  
s ă  fie mereu viu înaintea minţei 
noastre, pentru a ne  servi ca pi ldă 
în drumul spre reintregirea tradiţi
unei noastre artistice-astăzi u itată
şi spre a putea fi bazaţi pe de o 
parte pe  tradiţiunea mumă şi pe  de 
a ltă parte pe  geniul nostru etni c  
propriu : să reclădim c u  temei p e  
baze sigure edific iul  artei noastre na
ţionale ,  astăzi înstră inată. 

G. BALŞ şi N. GHlKJ\-BUDEŞTI. 

34. Turla bisericii Pantocratorului. 




