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ARH ITECTU RA BISERICI I DOM N EŞTI
DE

N. GHlKA-B UDEŞTI

B

iserica Domnescă din Argeş este, din

cu..Jll:-aţele egale , . înscrise într'un pătrat şi

cronologic, pro

anume din tipul «bisericilor cruciforme cu

punctul de vedere

babil cel mai vechiu monument cre

ştin păstrat în Ţara Muntene2.scă, iar pe de

-

cupolă» .
�

Acest tip este caracterizat printr' aceea că

altă parte, din punctul de vedere arhitec

forma crucii apare nu numai în planul ori

tonic, ea este o operă desăvârşită, crescută şi

zontal dar şi în forma exterioară a bisericii,

desvoltată până la expresiunea sa cea mai

unde cele două brate cari formează crucea

completă, în virtutea unei tradiţiuni înde-

sunt mai îndte decât părţile laterale, şi de-

J

ungate. Ea este produsul unei «şcoli» aj unsă

semnează în spaţiu crucea, care iese în evi

a apogeul desvoltării sale.

denţă în structura exterioară a monumen

Intr'adevăr, din punct de v ed ere al artei,
calităţile acestui monument sunt dintre a
cele cari caracterizează o epocă de înflorire.

tului. In punctul de întretăiere al braţelor
crucii se înalţă turla încoronată printr'o cu
polă.

Perfecta unitate în compoziţiunea planului,

D-l Gabriel Millet a definit în mod foarte

cu turla dominând în centru ; cu elementele

j ust acest tip de biserică prin următoarea

secundare cari o susţin şi o încadrează, gru
pate în mod armonic împrejurul ei ; logica

expresiune plastică : «o cu olă a ezată peste
o <:!!1ce»

1 ) . D-sa împarte acest gen de monu

impecabilă a 'structurii, unde fiecare element

mente în două categorii : bisericile crucifor

are rolul său bine determinat, armonia pro

me simple şi bisericile cruciforme complexe.

unitatea stilului ; toate aceste

Prima categorie este ' caracterizată prin

calităti contribue la clasarea acestui monu-

tr'aceea că alta rul face parte integrantă din

ment printre acelea cari funt destinate să

cruce (fig.

rămână în cursul timpurilor ca prototip,

ca

mari) , pe când în a doua categorie altarul

model şi să inspire generaţiile succesive. Cum

este j uxtapus pe lângă cruce (fig.

vom vedea, înrâurirea ei se va menţinea vie

Domnească) . Aces t din urmă tip este originar

în desvoltarea artistică ulterioară.

din Capitala Imperiului Bizantin şi rezultat

potiii1or şi
J

Unde ' trebuieşte căutată originea acestui
monument ?
Studiul arhitecturii bizantine ne arată bi
serici asemănătoare în Capitala Imperiului
de Răsărit încă de prin veacul al X-lea şi
al XI-lea. Ele fac parte din familia biseri
cilor zise în formă de «cruce greacă» , adică

I I3,

planul 3 de sus, bis. din Sa

114,

bis.

din traditiunea elenistică transmisă în urmă
J

Bizanţului, pe când celălalt tip al bisericii
cruci forme simple este produsul şcoalelor pro
vinciale ale Imperiului, rămase sub înrîuri
rea metodelor . moştenite dela tradiţiunea
') Gabriel Millet. L'ecole grecque dans l'arch itecture by
zant ine , Paris, E. Leroux 1 9 1 6, pp. 54-55 �i următoarele.
'
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Fig. U 2. Sus : 'planul Bisericii Zeirek-Djami.
J o s : 1 Eski - Imaret ; 2 Budrun-Djarui.
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orientală, a cărei origiriă o găsim în Asia

cu cele contimporane lor şi situate în aceeaş

Mică şi chiar în Mesopotamia şi în Persia.

regiune, constatăm următoarele : m ai toate

Tipul bisericii cruciforme complexe aj unge
la deplina lui desvoltare în veacul al X-lea
şi al XI-lea în Bizanţ, în timpul Dinastiei
Macedonenilor şi a Comllenilor cu bisericil("
Budrun-Dj ami

(fig.

I I2 , planul de jos 2 ) ,

şi Kilise-Dj ailli , şi î n Salonic cu Kazand
jilar-Djam�

(I028) .

El continuă a fi în

bisericile din Mesembria

1) ,

afară de aceea a

Pantocratorului, sunt de tipuri deosebite de
acel al bisericii Sf. Ion Aliturghitos, dease
menea biserica din Mateici este singura în
felul ei printre bisericile din Serbia bizanti

nă 2) şi tot astfel în Muntenia bisericile din

veacul a] XIV-lea din Vodiţa, Tismana, Cozia

trebuintat
si
,
, în veacul al XII-lea în biserica
Pantocratorului din Bizanţ (Zeirek-Dj ami) ,

de Vodita
,
în formă de treflă, adică biserici cu sânuri,

I I2, planul I de sus) , dădită de Impă
ratul Alexis Comnen în I I24, apoi în bise
ricile Exki-Imaret (fig. I I2, planul I de

sericii Domneşti din Curtea-de-Argeş: Cele

(fig.

j os) ,

(Biserica de Nord) , şi Fenari-Ies�a şi

în urmă în biseric8 Sf. Apostoli din Salonic,
care este din veacul al XIV-lea. D e a cI se

întillde înrâurirea lui la Muntele Athos, unde
se modifid prin adăugirea sânurilor laterale,

şi Cotmeana sunt toate, afară

d�i de un tip cu totul diferit de �cel al Bi
trei Biserici de care este vorba trebuie, prin
urmare, să aibă o origină comună şi acea ori
gină nu poate fi decât cea arătată ma.i sus.
Să analizăm structura acestui tip de bise
rică : (fig. I I4, I l S , I l6,I l7, Il8, I l g) . o cupolă
ridicată pe un tambur cilindric în interior,

I6 laturi) , în exterior, se rea

cari caracterizează bisericile dela Sf. Munte.

poligonul (cu

In alte tări
el nu se întâlneste
decât foarte
,
,
rar. In Mesembria în veacul al XV-lea cu

centrul bisericii, prin intermediul a patru

biserica Sf. Ion Aliturghitos, (fig.

I I 3 . planul

I de sus) , în Serbia cu biserica Mateici (fig.
P3, pl�ul 2 de sus) , c1ădită de Craiul
Duşan (I33I - I355) , care prezintă mar i ase
mănări cu Biserica Domnească din Curtea-de
Ar�eş ca dispoziţie de pl?n, apoi în România
cu biserica pe care o studiem aci.
Aceste din urmă monumente, foarte pu
ţine la n umăr, în alte regiuni decât Constan
tinopole,

Salonic

şi Muntele Athos, sunt

oarecum în afară de formele· uzitate în regiu
nile unde sunt c1ădite şi ele ar dovedi o în 
râurire directă a Bizanţului prin meşteri din
şcoala oficială de artă, cari construiau pen
tru Impărat monumentele de Stat.
Intr' adevăr din comparaţia planurilor celor
trei biserici pomenite mai sus (fig.
planul I

de sus

şi planul

I I4, I I3
2 de sus) se

poate vedea că prezintă între ele foarte
mari asemănări, cu toate că sunt situate în
ţări diferite şi îndepărtate unele de altele.
Dacă comparăm fiecare din aceste biserici

zimă pe patru stâlpi octagonali, izolaţi în
arcuri în semi-cerc peste cari un sistem d e
patru pendanti vi sferici prim eşte tamburul
cupolei . Aceşti pendantivi fac tranziţiunea

între planul pătrat de j os şi planul circular
dela partea superioară.
Cele patru arcuri cari în coronează cei pa
tru stâlpi )i îi s olidarizează între ei sunt

punctele de plecare a patru bolţi semicilin
drice, îndr �ptate în cele patru direcţiuni car
dinale ; ele formeaza bra1 ele crucii, cari sunt,
după cupol ă, părţile cele mai înalte ale bise

ricii şi determină în exterior configuraţia ei
în spaţiu ; din aceste patru bolţi, trei, cele
dinspre nord, sud şi apus, se t ermină prin
câte un fronton semi-circular ; a patra boltă,
cea dinspre răsărit, se rotunj eşte formând al
tarul.
In cele patru colţuri ale crucii şi între bra
ţele ei se formează corpuri secundare mai
1) Rtti ncle din Mes6mbria de Gh. B al� şi Ghika-Budeşti,
B ucureşti, J 9 1 2 .
2

) Gabriel Millet : L'ancien art Serbe, Erh. Boccard, Paris

1910.

Gh. Balş : Câteva biserici din Serbia, Bu.:ure;;ti .
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joase, boltite cilindric, alipite pe lângă bra
ţele crucii ; învelitoarele lor sunt legate spre
apus cu a pronaosului şi spre răsărit cu ale
absidelor mici, alipite de o parte şi de alta

III

Sistemul descris mai sus s e înţelege mai
uşor cu aj utorul perspectivelor

axonome

trice alăturate aci (fig. I Z O) . Se vede cum din

a cest complex de bolţi rezultă şi aspectul

exterior al bisericii : fiecare faţadă prezintân d

a altarului.
Acest ansamblu perfect echilibrat, unde

în axul ei un element principal mai ridicat,

fiecare element îşi are rolul său organic d e

încadrat de o parte şi de alta de către un

Fig. 1 1 5. Biserica Domnească. Faţada de sud, după restaurare.

a susţinea şi a anula îtnpingerea bolţilor ve
cine şi de a propti cupola centrală este ca
r�ti c -pj)ncipii1or arhitecturii bizantine.

mOiife

El rezumă oareşicum un întreg sistem şi

l constitue

I

una din solutiunile cele mai fruale problemii ve inic căutate de ar

�

hit..ectura tuturor timpurilor : învelirea clă
dirilor cu ajutorul bolţilo!.

element secundar mai scun d, iar centrul în
coronat cu cupola unică care domină totul .
Fiecare element al bisericii este boltit se
parat, la înălţimea şi în forma cuvenită şi
potrivită rolului pe care îl j oacă şi locului
pe care îl ocupă, iar m odul cum sunt gru
pate aceste elemente după importanţa lor,
împrej urul turlei şi a cupolei centrale, de-
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Fig. I I 6.

B ise ticâ Domnească. Faţada principală, după restaurare.
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1 1 7.

Biserica Domneasl.:'ă . Vedere spre altar, după restaurare.
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Fig. I l S. Biserica Domnească. Secţie transversală, dnpă
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termină armonia generală, proporţiile între
gului edificiu şi în ultim resort contribue
la punerea în valoare a cupolei .
Proporţiile liniştite ale tuturor părţilor,
progresiunea lor crescândă dela periferie spre
centru satisfac complet atât raţiunea cât şi
estetica.

dispărut ; forma ferestrelor este înaltă şi ar
cuită în semi-cercuri de cărămidă aparentă.
Plastica monumentală, astfel produsă, s�
completează printr'o plastică decorativă ob
ţinută fără ajutorul vreunui ornament, ci
numai prin întrebuinţarea j udicioasă şi lo
gică a materialelor, cari sunt dintre cele mai
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Fig. I I 9. Biserica Domnească. Secţie longitudinală. după restaurare.

Pronaosul bisericii este mai scund, acoperit printr' o boltă cilindrică întreruptă în
axul lui, deasupra uşii, printr'o calotă sfe- ·
rică răzimată pe arcuri în semi-cerc.
Proporţia turlei având înălţimea aproape
egală cu diametrul ei s'ar apropia mai mult
de bisericile din veacul XI şi XII decât acele
din veacul al XIV-lea. Chenarele uşilor au

simple : piatră bolovani sau cioplită din gros
şi cărămidă aparentă.
Procedeul de constructiune bizantin, în
toată simplicitatea lui, da şi în toată logica
şi frumuseţea lui se aplică aci fără nici o aba
teri Singure pietrele cari încadrează feres
� dela partea inferioară sunt ornamen
tate, ele sunt însă dintr'o epocă cu totul di-
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rosturilor este înclinată (en biseau) spre a
permite scurgerea apei.
Toată plastica ornamentală a faţadelor
este obţinută prin acelaş procedeu simplu,
care produce totuş un efect din cele mai no
bile. Fiecare piatră, fiecare cărămidă este în
cadrată într'un rost larg de mortar de var
alb care îi dă maximul de lumină şi de va
loare. Pe faţadele dinspre nord, mai ales, pie
trele s'au înegrit de vremuri şi muşchiul s'a
înfipt în găurile dintre ele, formând ca un
a,9.rnirabil covor de o armonie de culori aşa
c� numai timpul ştie să o facă.

ferită de aceea a zidirii bisericii şi adăogate
mult în urmă în veacul al XVIII-lea.
Procedeul de constructiune care constă din
straturi de zidărie de piatră brută, înecată în
mortar de var alb, altemând CU structuri de
zidărie de cărămidă aparentă, compuse din
două, trei, patru, sau cinci rânduri, este în
trebuinţat aci în toată clădirea (afară de bolţi) ,
chiar şi până la părţile cele mai încărcate,
cum sunt cei patru stâlpi interiori pe cari se
sprijină turla şi cupola. Perfecţiunea cu care
este executată această zidărie, frumosul efect
produs prin repartizarea judicioasă a apare
iajului pietrei şi cărămizii, precum şi modul
cum s'a menţinut acest monument timp de
mai bine de cinci veacuri, sunt atâtea
dovezi de măestria desăvârşită în arta de
a clădi a meşterilor cari au construit acea
stă biserică.
,

,

In faţade, părţile de jos sunt construite
din bolovani mari de râu neciopliţi, prinşi în
morta:- :le var şi nivelaţi între straturi de că
rămizi aparente ; cu cât ne ridicăm mai sus
cu atât pietrele sunt mai regulate şi mai mici ;
la frontoane şi turlă ele sunt din piatră de ca
rieră, un tuf calcaros foarte poros. Deaseme
nea la turlă, unde arcadele concentrice for
mează rezalituri, pietrele sunt cioplite spre a
urma ieşiturile acestor rezalituri.

I

C�ţi� de arhitectură pen� noi � d e
astăzi cari cu tot felul de ornamente false în
ipsos sau alte materiale vrem să imităm pia
tra ! Ce răsplată pentru memoria_artistului
ciIlSJit ! care, în mod sincer şi logic, întrebuinţează materialele pe care le are la îndemână
fără a le- ascunde sau a -l,e sulemeni, ci din
contră adaptează�modul de întrebuintare şi
de �st!J1cţie cu tehnica_proprie materialu
lui pe care îl are la dispoziţie. Timpul care
trece adaugă mereu la frumuseţea operii lui
care devine tot mai armonioasă şi mai fer
mecătoare. Simpli bolovani scoşi din- gâr1ă
capătă cu vremea o patină nebănuit de fru
moasă ; cărămizi, ca ori cari altele, însă
fabricate cu respectul meşteşugului şi între
buinţate după regulele artei stau pe veci
martore � cinstei aLtiştilor cucernici şi ne
c�Qs<;Qj;i, res ectoşi de datinele �i eterne.

Toate arcadele, puţine la număr, atât la
fronton cât şi la ferestre, precum şi firidele
dela turlă, sunt din cărămidă aparentă ; cor
nişele cari termină partea superioară a zidu \ Era firesc ca un monument de arhitectură
rilor sunt deasemenea din cărămidă aparentă, atât de perfect să aibă o înrâurire covârşi
aşezată în formă de dinţi de ferăstrău. Cără I toare asupra desvoltării artei monumentale
mizile au 5 cm. grosime şi sunt despărţite a ţării noastre.
Intr'adevăr, dacă cercetăm bisericile c1ă
între ele printr 'un rost de mortar de o lăr
gime' egală cu cărămida, ele au 35 cm. lun dite în veacurile următoare până în al
gime şi o lărgime până la 16 cm. , rosturile XVII-lea în Muntenia, vedem că cele mai
slmt bine umplute cu var alb amestecat cu importante par direct inspirate de Biserica
nisip şi pietriş subţire, mortarul deasemenea Domnească din Curtea-de-Argeş.
este format din pietriş subţire, care îl trans
1. Astfel, sub Neagoe Basarab Se clădeşte
formă într'un fel de beton consistent, prezin Mitropolia din Târgovişte (15 18) al cărei
ând rezistenţă la compresiune. Suprafaţa plan (vezi fig. I I3, planul 3 de j os) prezintă
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Donlllească. Perspecti � ă axol1ometrică, de D-Ijoara Arh. Andreescu şi 1. Mihail.
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Fig. I 20 b. Biserica Domnească. Perspectivă axonometric.'i , de D-şoarn Arh. Alldreescu .
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Fig. 1 2 r . B iserica Sf. Dumitru din Craiova, înainte de restaurare.

Fig. 1 22. Biserica Domnească. VedC!re spre altar.
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aceleaşi dispoziţiuni la cari se adaugă în
faţă, în veacul al XVII-lea 1 ) , un pridvor des
chis cu arcade pe stâlpi.
Zidăria pare a fi fost numai din cărămidă
din care o parte tencuită şi alta aparentă.
In urmă s' a adăugat acestei biserici, spre apus,
un pronaos mai desvoltat, împodobit cu mai
multe turle, astfel că ajunse biserica şă aibă
opt turle. Din nenorocire nu avem nici un
plan, nici un releveu al bisericii dinainte de
dărămârea ei, ci numai cunoscuta acuarelă
a lui Szatmary.
2. Biserica Mânăstirii Snagov (fig. I I3,
planul 2 de jos) , zidită probabil de Vlad
Vodă Ţepeş şi modificată în urmă, este di
rect inspirată de bisericile dela Muntele
Athos cari, după cum am văzut mai �us,
au drept caracteristică adausul a două sâ
nuri laterale la naosul tipului «crucii com
plexe» . In faţă, Biserica dela Snagov mai
are un pronaos aproape tot atât de impor
tant ca şi naosul, având şi el o cupolă pe
patru stâlpi la centru ; 3 cest pronaos care
este mai mult un pridvor este înconjurat
pe trei laturi cu arcaturi înalte cari, ia ori
gină, erau deschise şi numai în urmă au
fost înfundate cu zidărie.
Arhitectura este toată de cărlimidă apa
rentă şi numai pe alocurea se văd părţi ten
cuite imitând pietre între cărămizi orizon
tale şi verticale. Aici braţele crucii nu se mai
desemnează în spaţiu ; elementele secundare
din plan se ridică la acel aş nivel cu cele prin
cipal e ; o singură cornişă se întinde de jur
împrejurul bisericii.
Disposiţiunile tipului crucii complexe se
menţin în plan, însă tind a dispare în faţade.
Aceeaş observaţie se aplică la bisericile de
cari e vorba mai jos.
3. Biserica Domnească din Târgovişte, zi
dită de Petru CerceI ( 1583) 1) şi restaurată de
Constantin Brâncoveanu în 1698 are aceleaşi
1) V. Drăghiceanu : l110numenlele Istorice din judetu.l
Ddmbovita, Bucureşti 1 9 1 2 .
Veti : Buletinul Comisiunea Monumentelor Istorice,

1 9 10.

dispoziţiuni generale în plan ca şi Biserica
Domnească din Argeş, numai că pe pronaos
se ridică două turle mai mici şi că în faţa
dinspre apus are şi un prid vor deschis pe
stâlpi. Arhitectura este din cărămidă frumos
lucrată si
peste tot ;
, actualmente este tencuită
.
chenarele ferestrelor şi ale uşilor sunt de piatră. Decoraţia faţadelor se compune din două
rânduri de arcaturi separate printr'un brâu
orizontal, situat la j umătatea înălţimii faţa
delor. Arcaturile tencuite sunt compuse din
ciubucuri rotunde concentrice.
, 4. Biserjca Sf. Dumitru din Craiova, zidită
de Matei Basarab la 1652 (fig. I I 3 planul,
1 de jos şi 121) , are deasemenea aceleaşi dis
poziţii în plan ca Biserica Domnească din
Târgovişte cu două turle mici pe pronaos
şi un pridvor deschis pe stâlpi. Arhitectura
este de cărămidă aparentă, lăsând între
rândurile ei compartimente dreptunghiulare
tencuite, imitând piatra �i încadrate între că
rămizi orizontale şi verticale.
Bisericile de mai sus sunt cele mai impor
tante dintre cele c1ădite până la jumătatea
veacului al XVII-lea şi toate sunt in�pirate
ca plan şi ca structură de Biserica Domnea
scă din Argeş. După această epocă, acest tip
de biserică nu se mai uzitează şi dispare ; alte
tipuri îi iau locul, alte tendinţe se desemnează.
De altfel, trebuie observat că din veacul al
XIV-lea, când <<tipul crucii complexe» , apare
la Curtea-de-Argeş şi până în al XVII-lea al
biserici Sf. Dimitrie din Craiova, evoluţia
acestui tip se mărgineşte la adaosul turlelor
mici pe pronaos şi la adaosul pridvorului/pe
stâlpi, principiul însă al cupolei pe patru
stâlpi interiori şi forma crucii, desemnată
atât în plan cât şi în spaţiu, rămâne aproape
neschimbat, fiindcă era, cum am văzut mai
sus, un tip perfect închegat, căruia nu i se
mai putea aduce nici o modificare şi nici o
îmbunătăţire organică, din contră la biseri
cile de cari am vorbit mai sus, şi cari
2.m văzut că se inspiră dela Biserica Dom-
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Fig.

1 20 a. Biserica Domnească.

Perspectivă axonometrică, de D-şoara Arh. Andreescu.
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nească din Arges forma crucii n u s e mai de- ligonal. O tendinţă analogă pare că s'a pro
semnează atât de limpede în spaţiu, absidele dus când cu transformările suferite de Mi
mici se înalţă până la nivelul absidei mari tropolia din Târgovişte, unde, după acuarela
a altarului, acoperişul tinde a forma un sin lui Szatmary, pare a fi fost deasemenea
gur corp în loc de a fi învelită fiecare parte adaos câte un tumuleţ pe cele patru
separat de celelalte şi la înălţimi diferite ca unghiuri ale bisericii.
La noi, cum am văzut, tipul primitiv se
la Curtea-de-Argeş (fig. 121)
In ceeace priveşte arhitectura faţadelor, complectează prin adaosul turlelor mici pe
ea s'a modificat cu timpul introducându-se pronaos şi a unui pridvor cu arcade pe stâlpi
arc::turile şi generalizându-se ornamentarea cari desăvârşesc, împreună cu decorul de ar
lor cu cărămizi aparente ca la Snagov, apoi caturi tencuite, tăiate prin un brâu orizon
imitându-se piatra prin părţi tencuite, înca tal, varianta românească a tipului bizantin
drate între cărămizi aparente ca la Sf. Du primitiv, adoptat şi asimilat condiţiunilor lo
tru din Craiova, şi, în urmă, modificându-se cale.
alcătuirea arcaturilor, unde cărămida apa
In rezumat, se vede că tipul bisericii cru
rentă dispare în veacul al XVII-lea şi este ciforme complexe rămâne aproape nemodi
înlocuită prin ciubuce concentrice, tencuite ficat în ceeace priveşte principiul structurii
şi de profil rotunjit în formă de tor (boudin) sale ; el se completează numai prin adaose
Şi se asimilează în ceeace priveşte plastica
ca la Bi�erica Domnească din Târgovişte.
In Mesembria, unde întâlnim o biserică de ornamentală care se adaptează ţărilor unde
un tip asemănător, evoluţia se produce în se găseşte. Dar acest tip formează o catego
alt mod : pronaosul se transformă astfel în rie de monumente izolate, cari, ni se pare că
cât deasupra lui să se poată ridica o clopot ar reprezenta simbolul înrâuririi Renaş
niţă dreptunghiulară.
terii bizantine din veacul al X-lea asupra
In Serbia, la Mateici, pe fiecare din col artei religioase a Orientului european şi asu
ţurile bisericii se înalţă câte un tumuleţ po- pra �rtei româneşti în special.
"
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