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Strană . . . . .
. . .
Uşi împărăteşti din paraclisul din dreapta
Uşi împărăteşti din paraclisul din stânga .
Piclură din paraclisul din dreapta
Icoană din tinda cea mică
Ferecături de evanghelie
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Casa Canlacuzinilor din Măgureni

1. Stema Contacuzinilor. Frag;nent de candelabru
aflat in săpături .
2. Fragn.tent din pisania casei . . .
3 . Portalul paradisului c u plsanla .
.
4. Ctitorii paradisului. Frescă la uşa de intrare
5. C titorii paradisului Frescă pe zidul de Nord
6. Vederea spre Nord-Vest cu intrarea în pivnijă
7 Vedere spre Nord-Est
.
.
.
8 Casa din Măguten! : Pivnijele .
"
"
Detalii din coljul Nord-Est
9.
10. Vedere tiin camera C.
11. Vedere din sala D
12. Vede� e spr� uşa camerei K'. L'. (etaj) inainte
_
.
rle sapaturi
13. Vedere spre uşa camerei K. L şi ascunzătoarea
K. L. după săpături
14. Uşa spre ascunzătoarea K. L. cu m eurtrieră
15. Interior în ascunzătoare la K. L
.
16. Vedere in sala parterului D. şi spre scara ela
. . . .
.
jului s4.
. . . . . .
17. Casa Măgureni. Vedere din spre S ud, caiRerele
. .
Y, U, N, F. E (v. fig 19)
.
18. Măgureni. Planul p!vnijei Sc. - 0 0023- -1 00 m.
19.
"
"
parterulul Se -0.0023 - 1 00 m
20 Paraclisul din Măgureni : Tâmpla, partea Inferioară
21 . Pe.racUsul din Măgureni Tâmpla, partea superioară
,
22. Planul etajului 1-lu .
. .
23. Balustru de la scara de Sud
24. Antablemente din coloanele foişorului de Sud
25. Balustru de la scara de Sud
26. Coloană din foişorul de Sud
•

.

•

•

•

•

"

.

.

.

.

.

·

·

•

•

•

.

•

12
14
14
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23

24

24
25
27
28
28
29
29
30
30
30
30
30

27. Balustradă din foişorul de Sud
28. Vedere in camerele turnului, (ascunzătoarea, ca
merele parterului l, J. loggia şi camerele din
etajul II), cu urma unei coloane de zid de lângă
.
contrafort . . . . . . . .
29. Vedere în scara etajului S 4 (dreapta)
30 Zugrăvellle camerei C
31. Vedere inainte de săpiiturl, asupra camerelor
turnului A, 1, J
32. Vedere după săpături, asupra aceloraşi camere
de la fig. No 31
33 Şt1Jcatură in camera B . . .
34. Vedere asupra camerei turnului K L (etaj 1 şi Il)
35.
..
"
"
H
36. Stucaturile camerei B.
37. Detaliu din fala de Sud
38. Vedere în camerele N. U. X după facerea să. . . .
păturilor .
39. Vedere asupra camerelor U V. Z înainte de
săpături
.
. .
40. Interiorul paraclisului
41 Fereastră de pivnijă
42. Fereastra paradisului .
.
. . . . . .
4:5 Vase găsite în săpături (cel din stânga persan)
44
de Nu·
.
rano, cei di.; dre;pta tur�esc
45 Teracote din 1697, găsite în săpături
46. Teracote găsite în săpături
. .
.
47. Piatră în Biserică
. .
48. TemE.Iia folşoarelor de pe latura sudică
49. TemeiUie foişorului St . . .
50. Ascunzătoarea camerei turnului J
51. h\ llmpul săpăturilor din antreu .
52. Stucaturi din camera A. Detaliu din mijlocul
.
stucaturii fig. 36
5l Stucaturl dht camera N.
54.
R.
55.
.
B.
56. Prăsele de cojile
57. Fierărla găsită în săpături .
. . . . .
58. Lulele găsite in săpături
59. Cadru de piatră al uşti găsit în săpături
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Această biserică este una din cele mai mică situată în partea din spre Răsări t ; ea
mari din tară şi din cele mai monumen presintă în fatadă un frumos pridvor cu
tale. Atât dimensiunile ei, cât şi mai ales arcade răzimat pe patru stâlpi de piatră.
In incintă au mai fost clădite în urmă
proportiile ei interioare sunt foarte impu
şi alte case, în veacul al XIX·lea, între
nătoare.
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Fig. 1 1 . Mănăstirea Oolia. Planul Celălll.

Biserica, altă dată în centrul unei mă
năstiri, este şi astăzi încunjurată de zi
duri înalte de piatră, formând un patru
later nereg ulat, având cam de Ia o sută
la o sută cinzeci metri laturea. La cele
patru colturi zidurile sunt flancate de
câte un turn masiv de formă rotundă, în
velit cu o b oltă şi având în inferior
două caturi de încăperi.
In mijlocul laturii din spre Miazăzi se
află clopotnita : o clădire pătrată în plan
şi zidită din piatră. Supt ea se deschide
bolta, care constituie întrarea în incinta
mănăstirii. Dintre clădirile vechi ale a
cesteia nu a mai rămas decât o casă

altele actuala Arhivă a Statului, precum'şi
o şcoală de fete, care a ars.
Văzută de supt bolta de Ia intrare,
biserica se presintă, în sensul lungimii
ei, cu patru turle, dintre care două mai
inalte de-asupra naosului şi a pronaosu
lui şi alte două mai scunde, de-asupra
altarului şi a tindei. Biserica are treizeci
şi nouă metri lungime în exterior şi trei
sprezece metri lăţimea cea mai mare.
Înnăltimea pănă la cotnişa principală este
de patrusprezece metri, iar pănă la crucea
furiei de pe naos de treizeci metri.
In plan, biserica se compune din tindă
cu două uşi laterale, ca la bisericile
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moldoveneşti în genere şi cu două ferestre arcade care sunt de un efect foarte frumos.
De-asupra altarului se ridică o turlă
mari spre apus ; de aci o uşă, situată în
proptită de o parte pe zidul semi-cl.rcular
din exterior, şi de altă parte pe arcul mare
aflat de-asupra catapetezmei. Această turlă,
cu tambur vertical scurt, . are ca şi cele
lalte o serie de ferestre· care luminează
altarul de sus. Alte trei ferestre mari,
aflate în zidul dinspre răsărit, mai măresc
încă prin lumina pe care o revarsă in
interior efectul boltilor şi al frescelor care
acoper toti p eretii inferiori. Această dis
positie este, cred, unică în genul ei la
bisericile din Moldova unde altarul este

Fig. 13. Mănăstirea Oolia. Planul bisericii.

axul bisericii, dă acces în pronaosul care
este foarte spatios şi înnalt şi care comu
nică cu naosul prin trei deschideri în
formă de arcade, răzimate pe doi stâlpi
puternici. Naosul şi mai desvoltat ca pro
naosul presintă două sânuri laterale care
însă nu sunt vizibile din afară, fiind luate
în grosimea zidului care ajunge în aceste
părti pănă la doi şi jumătate metri gro
sime.
De-asupra tindei se află cafasul la care
duce o scară situată. în g�osimea zidului,
Fig. 14. Mănăstirea Oolia. Secjie prin naos.
la stânga uşei de intrare. Cafasul are
vedere spre interiorul bisericii prin trei în totdeauna luminat numai prin un.a, două
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sau trei ferestre scurte, situate în partea pola şi, p e dealtă parte, un efect deco·
de jos a zidurilor, la mică înnăltime de-a rativ măret şi bogat. Acest sistem porneşte
de la nişte bolti unghiulare, aruncate peste
supra pardoselii.
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Fig. 18. Mănăstirea Golia. Fajada spre apus.

Fig. 19. Mănăstirea G olia. Secjia prin tindă.

Boltile, văzute din interior, presin tă
frumoase dispositiuni decorative, neobiş
nuite în bisericile româneşti pănă la a·
ceastă epocă şi, desigur, inspirate din
arhitectura rusească (vezi Viollet le Duc,
L'art Russe). Această disposiţiune constă
în rânduri suprapuse de arcaturi alăturate,
fiecare rând fiind în " porte a faux" fată
cu acel de supt el. În acest fel se obtine,
pe deoparte, o reducere progresiva a
diametrului golului pe care se înnalfă cu-

cele patru colturi formate de ziduri şi
numite "trompes d'angle, aceste bolti în
năltându·se de-acurmezişul zidurilor for
mează în colturi p atru laturi diagonale
care transformă planul orizontal din patrat
în octogon ; peste acesta, alte rânduri de
arcaturi în "porte a faux" reduc spatiul
liber şi îl transformă într'un poligon mul
tilateral peste care se va ridica după a
ceste transitiuni succesive turla circulară.
Toată partea superioară a bisericii pre·
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sintă, astfel, o serie de cupole luminoase
proptite prin sistemul de arcaturi descris
mai sus, în care lumina şi umbra alter·
nează, punând în valoare frescele care
îmbracă totul într' o armonioasă simfonie
de colori.
În exterior biserica presintă elemente
cu caractere diferite, care pot da loc la
presupunerea că ea nu este ridicată şi
t erminată dintr' o dată, ci în epoci diferite,
sau că, în urma unui accident, cutremur,
fo c, etc., ea ar fi fost transformată, sufe
rind modificări şi adaptări ulterioare care
au alterat unitatea ei.
lntr'adevăr; de la cornişa principală în
jos biserica este toată îmbrăcată în piatră
de talie, în dimensiuni destul de mari. Or
donanta arhitectonică, de tip clasic, dove·
dind înrâurirea Renaşterii italiene, presintă
o serie de pilaştri corintici, inalti de doi·
sprezece metri şi încoronati cu o cornişă
monumentală cu modilioane şi console.
Între pilaştri se încadrează o serie d�
arcade mari, în centrul cărora se deschid
ferestre, în a celaşi stil încoronate cu fron·
to::me.
Mai sus de cornişa acestei ordonante
ne găsim în fata unei arhitecturi cu totul
diferite, compusă din elemente orientale :
o serie de o cnite de diferite forme : cu
vârf, în acoladă, în treflă, sau încă în
alte forme putin usitate în arhitectura
noastră şi care dovedesc o înrâurire străină,
dintr'o epo că foarte târzie : sfârşitul veacu
lui al XVIII-lea şi chiar începutul veacu·
lui al XIX-lea. Astfel peste cornişa clasică
care face parte din ordonanta corinti că
a fatadelor mai e o altă cornişă mai
simplă, constituită dintr'un brâu sculptat.
Basele turlelor presintă a celeaşi ocnite
de forme variate. Arhitectura celor două
turle principale este diferită de Ia una la
alta în ceia ce priveşte composifia şi ele·
mentele care le decorează. Turla Pan to
cratorului se compune din elemente o·

riehtale : ferestrele se termină la partea
superioară în arc ascutit ; la colţurile po
ligonului se văd colonete angajate, ca în
arhitectura biz antină ; unele sunt fără ca
pitele şi fără base, altele mai sus cu
capitele în foi de acantă : se mai văd
ocnite cu arcaturi, un brâu orizontal în
formă de funie răsucită, rosete sculptate,
etc. Toate aceste elemente nu presintă
între ele legătura şi unitatea cerută de
regulele arhitectonice. În acelaşi gen este
şi turl a de pe altar.
Turla de pe pronaos şi cea de pe tindă
par ceva mai unitare în compositia lor :
ferestrele celei d'întăiu amintesc pe a cele
de la corpul bisericii şi sunt compuse
din elemente clasice : pilaştri corintici în·
coronati cu o arcadă ; brâul orizontal
este compus din ove clasice ; partea supe
rioară însă este decorată cu firide de
forme fantesiste.
Cele două turle de pe tindă şi altar
sunt mai joase şi nu preşintă nici ele
vre-o unitate de stil sau de composifie.
Cercetările făcute pănă acum nu per
mit a stabili dacă această biserică a fost,
cum s'ar putea presupune, în întregime
şi de la început în stilul oriental pe care
îl presintă şi acum, . atât formele părtilor
ei superioare, cât şi normele constructive,
după care este clădită şi dacă ordonanta
corintică a fatadelor a fost aplicată în
urmă, înglobând sânurile care poate să
·n fost mai întâiu aparente în exterior,
sau dacă, din contra, ordonanta clasică
face parte integrantă din biserică. În acest
din urmă cas, s'ar putea ca şi turlele bise
ricii să fi fost la origină în acelaşi stil
clasic ; unele detalii care se mai văd şi
astăzi la turla de pe pronaos şi pe care
le-am notat în analisa de mai sus, permit
această ipotesă. Se poate atunci deduce
că elementele ori�ntale constatate în de
coratia turlelor provin dintr' o restaurare
făcută bisericii prin veacul al XVIII-lea,
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în urma vre-unui incendiu care ar fi dis
trus acoperişul şi părţile superioare ale
· bisericii.
lpotesa cea din urmă pare mai verosi·
milă cu toate că cea dintăiu ar fi fost
mai logică. Într'adevăr, la prima vedere,
pare straniu că o biserică clădită în vea·
eul al X VII-lea, adică atunci când in Mol
dova se înnăltau încă monumente ca Trei
Ierarhi şi mănăstirea Cetăţuia, în care
unitatea stilului moldovenesc este atât de
viu exprimată, în care chiar decoratia o·
rientală de pe fatadele bisericii Trei Ierarhi
se asimilează şi se adaptează atât de
bine traditiunei arhitecturii moldoveneşti,
fără a-i altera întru nimic caracterul, este
straniu, zic, a se vedea ridicându-se o
biserică de importanta O oliei, mai mare
şi mai imposantă ca toate celelalte de
pănă atunci şi care, păstrând dispositiile
generale ale bisericilor moldoveneşti să
urmeze pe de o parte principii şi procede·
uri de construcţie din arhitectura rusească
şi pe de altă parte să presinte în fatade
o arhitectură direct inspirată de la Re
naşterea italiană
Dacă ne amintim însă că în veacul al
X VII-lea înrâurirea orientală devine tot
mai puternică asupra artei moldovene şi
că în aceiaşi epocă, mai toată Europa şi
mai ales cea orientală este covârşită de
înrâurirea stilului " baroco " , atunci poate
că incoherenta constatată mai sus îşi gă
seşte · pănă la un punct explica (ia.
Un alt fapt care poate contribui Ia Iim·
pezirea acestei chestiuni este marea ase
mănare care există între biserica Oolia
şi biserica mănăstirea Caşin, clădită cam
Ia aceiaşi epocă de către Gheorghe Ştefan
(Vezi Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice, an. 1 908).
Dispositiunile aproape identice ale pla·
nului, dimensiunil e, arhitectura fatadelor,
turţelor, dispositile permit a afirma că
aceste două biserici au fost clădite de
acelaş meşter. Mai este de observat că

Ia Caşin arhitectura turlelor este aceiaşi
ca a faţadelor şi că nu presintă niciun
element de stil orientai.S' ar putea trage
de aci un nou argument în favoarea ipo·
tesei celei de a doua, expusă mai sus.
Pentru a completa datele tehnice care
pot contribui la studiul acestui monument
trebueşte adăogat că clopotnita mănăsti·
rii O olia a avut şi ea de suferit modifi
cări în cursul vremurilor. Aşa cum se atlă
astăzi, ea presintă <;:aracterele arhitecturii

fig. 23. Mănăstirea Oolia. Clopotnita mănăstirii.

moldoveneşti afară de arcadele de la par·
tea superioară care sunt moderne. Pla
nul este un pătrat de 5,50 m. latura, având
la colturi contraforţii, caracteristici sti·
lului.
În partea dinspre apus, se găseşte o
scară elicoidală reconstituită odată cu res·
taurarea clopotnitei. Zidurile sunt de pia
tră masivă, ferestrele mici în formă drep
tunghiulară, cu chenare de piatră având
profilatură gofică. Bolta de la intrare este
tot după principiile gotice, cu nervuri de
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piatră sculptată decorate cu rosete ; ace
ste nervuri urmează traseul diagonalelor

într' o cheie de piatră. Încăperile interi
oare sunt de asemenea boltite. Înăltimea
acestei turle este de vre-o treizeci metri.
Ea a fost însă altă dată cu mult mai în
naltă, după cum se vede din desemnul
alăturat 1 • Parte a superioară s'a dărâma!
Ia sfârşitul veacului trecut, fiindcă ame
ninta ca să se prăbuşiască.
După cum se vede, arhitectura părtii
superioare a clopotnitii este cu totul alta
decât aceia a părtei inferioare, păstrate
pănă astăzi ; ea era din piatră de talie
cioplită, pe când cea actuală este din

Fi. 24. Mănăstirea Oolla. Intrarea, înainte de
restaurarea clopotnijel.

patratului şi se întrunesc la centrul boltii

Fig. 26 . Mănăstirea Oolia. Boljile de la intrare

Il

piatră brută, arhitectura era în stil clasic,
pe când cea actuală este moldovenească.
Înăl ti mea ei totală era de mai bine de
cincizeci de metri.
Aşa dar acelaş amestec de stiluri care
se vede la biserică, se poate constata şi
la clopotnită, cu deosebirea că la bise
rică stilul clasic se găseşte la partea ei
inferioară şi stilul oriental la partea su
perioară, pe când la clopotnită este toc
mai contrariu. Aceasta dovedeşte de si
gur că evolutia şi transformările uneia nu
sunt simultane cu ale celeilalte.

11

Fig. 25. Mănăstirea Oolia Clopotnlja înainte de restaurare.
Buletinul Comisiunii Mooumentelor Istorice.

t

Datocit

el-lor arhitecţi

N.

Ga briPlescu şi

ca şi intreg eleverul hi ericii reprodus aci.
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Un amănuntit studiu istoric al acestei
mănăstiri poate singur lămuri acele trans-

'

tre acele care să fie contribuit la formarea şi ridicarea artei noastre româneşti,

Fig . 27, Mănăstirea Oolia. Intrarea supt clopotnijă.

formări care, din punctul de vedere arhi ci, din contră, ele fiind venite Ia începu
tectonic sunt secundare, întrucât înrâuri tul perioadei de decadentă, nu au făcut
rile străine care · intervin aci nu sunt din- decât să contribuie ]a disolvarea ei.
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