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MĂNĂSTIREA COTMEANA 
DE N. GHICA ..... BUDEŞTI, Arhitect. 

--0 --

Această mănăstire, situată într'o vale sin
guratecă în mijlocul întinselor păduri de 
stejar din judeţul Argeş, cam la 35 kilo
metri spre Apus de Piteşti, este una din 
cele mai vechi din ţară, fiind întemeiată 
de Mircea-cei-Bătrân. Biserica, singura din 
clădirile mănăstireşti rămasă încă în fiinţă, 
este şi astăzi încunjurată cu zidurile de 
altă dată. 

Acestea formează un dreptunghiu cam 
de 40-50 metri lature, cu o poartă de în
trare în colţul din spre Nord-Vest. 

si de dimensiuni mlCl : în interior are 
4.35 m. lărgime şi 1 2  metri lungimea cea 
mai mare, de la uşă pănă în fundul al
tarului. Bolta este cilindrică fără turlă si 
o semicalotă sferică de-asupra altarului. 
Sin urile laterale sânt mai joase şi, cu toate 
că presintă în exterior aceiaşi arhitectură 
ca şi corpul bisericii, ele par a fi fost adău
ga te în urmă. 

Într'adevăr, arhitectura exterioară, care 
fusese văruită în vremuri. mai recente, era 
mai înainte de cărămidă aparentă mlca 

Fig. " .  - Biserica după restaurarea ei .  

Pe laturile din spre Nord şi din spre 
Vest si Est se mai văd urme de clădiri 
vechi ' si ziduri dărămate. Din modul cum 
sânt e�ecutate aceste zidării, ele nu par 
a fi de o mare vechime. 

Biserica, aşa cum se presintă astăzi, este 
compusă din mai multe părţi clădite în 
epoci diferite : 

A) Partea cea mai veche este biserica 
propriu-zisă. Ea este în formă de treflă 
BUl. Cont Mu" . 1 .... 1 .  - :-1. 

de 5 cm. lăţime, cu rost larg de mortar 
după tehnica bizantină. Arcaturile din fa
ţadă, tot din cărămidă mică, sânt încadrate 
cu frise compuse din discuri de tera cotă 
având de la 9 până la 10  centimetri dia
metru, de coloare alternativ verde si cafenie. 
Aceste discuri urmează liniile �rizontale 
ale brâurilor şi ale cornişelor, precum şi 
curbele extradosurilor arcaturilor, sau for
mează figuri în formă de cruce sau de 
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flori pe timpanele dintre arcade. Cornişele 
sânt compuse din mai multe rânduri de că� 

rămizi aşezate în unghiu, formând dinţi de 
fierăstrău după tipul bizantin ; ele par Însă a 
fi fost refăcute la o epocă mai apropiată. 

Tot corpul bisericii, ca şi altarul, e 
decorat cu firi de înalte şi înguste de 76 

pănă la 78 centimetri ; în dreptul sânurilor 
laterale, care, cum am arătat, sânt mai joase, 
aceste firi de sânt şi ele mai scurte ; de a� 
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semenea cornişa şi acoperişul sânurilor, care 
este separat de al corpului bisericii. 

Se vede clar că decora tiu nea de cără
midă, cu discurile care � înso
ţesc, se prelungeşte pe păreţii la
terali supt acoperişul sânurilor, 
ceia ce probează că aceste sânuri 
au fost adăugite la o dată pos
terioară. Se mai poată constata, 
de altfel, în exterior că zidăria 
sânurilor nu are legătură cu aceia 
a păreţilor bisericii. 

Aceste elemente decorative de 
arhitectură arătate mai sus nu le 
intilnim la monumentele din tară. 
Ca să li găsim originea trebuie 
să căutăm în peninsula balcanică : 
în  Bulgaria, la Târnova şi în Me
sembria, apoi în Grecia (Epir) şi 
în Serbia bizantină, pe Valea 
Vardarului 1 .  

Din a lăturata fotografie se poate 
vedea starea bisericii înainte de 
începerea reparaţiilor din anii 
1 922-24. Biserica este văruită, ast
fel că arhitectura ei era ascunsă. 
Puţin înainte de războiu, şi fără 
stîrea Comisiunii Monumentelor 
Istorice, i se făcuseră nişte legă
turi de fier transversale şi peri
ferice, aseza te în mod barbar 
şi fără �icio pricepere, astfel 
că, nu numai că nu au adus 
niciun folos clădirii, dar au 
stricat mult, atât în exterior, 1= 
sfărâmând arcadele, discurile, -
brâurile şi cornişele, cât şi pic
tura în interior. 

În faţada din spre Sud, acolo 
unde naosul se leagă cu pro
naosul adăogat în urmă, se pot 
vedea urmele unei arcade mai 
mari şi mai largi decât cele ac
tuale şi decorată în acelaşi gen. 
Acest indiciu ar putea dovedi 
că biserica primitivă avea un 
pridvor cu arcade în locul unde 
azi se află pronaosul. Această 
disposiţie presintă oareşicare 
asămănare cu biserica din T âr-
nova. 

) E 

B) Pronaosul bisericii a fost adaus 1ll 

, V. Gabriel Millet, L'Art Ancien Serbe, !'Ecole Grecque şi 
Bul. Corn. Mon. Ist., anul V (Mesembria). 

timpul lui Constantin Brâncoveanu în lo
cul unui alt pronaos sau pridvor, a cărui 
urmă s'a găsit pe faţada din spre Sud, dar 

r 1 90 

Fig. 3. - Planul orizontal al bisericii . 

a cărui formă nu ni este cunoscută. 
Pronaosul este pătrat in plan şi acoperit 

c u  o calotă sferică, răzimată pe patru ar-
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-cun alipite de păreţi. In exterior acest corp 
<lI clădirii este tencuit si văruit ; el se 
ridică mai sus decât naos�l şi era proba
bil şi mai înalt, întru cât în partea din 
spre Nord, lângă uşa de la întrare, există şi 
<lstăzi scara în grosimea zidului care duce 
la clopote. Atât masivitatea zidurilor, cât 
şi construcţia pe patru arcuri alipite de 
păreţi sânt dovezi că odată clopotniţa 
era de zid. Este de observat că uşa care 
conduce la scara clopotelor este foarte 
joasă şi abia permite întrarea, ceia ce ar 

Fig. 4. - Vedere inainte de restaurare. 

dovedi că nivelul primitiv -al bisericii tre
buie să fi fost când va simţitor mai jos. 

Astăzi clopotniţa ce se ridică de-asupra 
pronaosului este de lemn şi are o înfăţi
sare care nu se armonisează cu arhitec
t\Jra bisericei ; ea este de sigur reconstruită 
la o dată recentă. 

C) Pridvorul se află spre partea de spre 
Nord a pronaosului ; el se compune dintr'un 
corp pătrat răzimat pe arcade şi acop�rit 
cu o calotă sferică. Este clădit la sfârşitul 

veacului al XVIII-lea de către Vodă-Ipsilanti. 
Arhitectura lui se inspiră încă de tradiţia 
noastră veche în ceia ce priveşte construc
ţia şi decoraţia exterioară, în care se văd 
brâurile şi cornişele in formă de dinţi ; 
arcadele se razimă pe coloane angajate 
în picioare de zidărie. Atât arcurile nere
gulate, cât şi coloanele cu profilele lor fără 
caracter, ni arată că arhitectura noastră 
veche este aici la sfărsitul ei. 

Atât calitatea zidări�i, executată cu cără
midă slabă, cât şi tencuielile, lucrate fără 

artă, ni dovedesc acelaşi lucru. La 
aceiaşi epocă trebuiesc, cred, atribuite 
chenarele de piatră ale ferestrelor bi
senCll. 

Diferitele părţi care compun bise
rica actuală au fost prin urmare exe
cutate sau modificate la epoci foarte 
îndepărtate unele de altele. 

Lucrările de reparaţiuni care s'au 
executat in urmă au constat din ur
mătoarele : 

1 .  Subzidirea temeliilor acolo unde 
se constatau crăpături, adecă :- la altar, 
la sânuri, la pronaos şi la pridvor în 
cele douăsprezece puncte arătate în 
plan. 

2. Restabilirea arhitecturii vechi a 
naosului prin detaşarea şi curăţirea 
văruielilor, restabilirea şi refacerea zi
dăriei si a decoratiunii exterioare acolo 
unde �ra stricati . 

3. Refacerea acoperişurilor de şin
drilă la naos şi la pridvor ; acoperişul 
pronaosului s'a păstrat aşa cum era, 
intâiu fiindcă este în stare relativ 
bună şi, al doilea, fiindcă refacerea 
ar fi cerut transformarea lui în mod 
mai potrivit cu arhitectura bisericei, 

ceia ce ar fi fost o problemă fără solu
ţiune precisă, intru cât niciun document 
nu ni arată forma primitivă a clopotniţei. 

4. Repararea tencuielilor la pronaos şi 
refacerea zidăriei arcadelor si a tencuielilor 
de la pridvor, care erau în �tare foarte rea 
şi ameninţau a se surpa. 

5. Refacerea zidurilor imprejmuitoare în 
părţile stricate, aducerea lor la aceiaşi înăl
ţime şi învelirea lor cu şindrilă spre a le 
feri de stricăciuni. 




