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JARTELE MINORE BYZANTINE ŞI ROMANE 
DE N. GHICA-BUDEşn. 

--0--

Admirabilele lucrări publicate în timpul din 
urmă asupra artelor minore bizantine ş i  cele ro
mâneşti aruncl o lumină vie şi decisivă asupra 
acestor ramuri din istorilHutelor, încă atât de in
'suficient cunoscute până acum. 

Lucrarea d-Iui L.  Brehie� pune la punct schim
barea radicală ce s'a p-r"(j'ifus în directivele gene
rale ale artelor în primele veacuri de după Hristos, 
�ând principiile estetice  ale Orientului înlocuiesc 
cu încetul pe acelea care stătuseră la basa întregii 
-evoluţii a antichităţii clasice greco-romane. 

D. Brehier ni arată mai întăiu cum, începând 
din veacul a l  V-lea după Hristos, sculptura nu  
mai este represintarea concretă a corpurilor în 
spaţiu, ci  se reduce la un decor al arhitecturii. 
Nu numai arta statuară propriu-zisă, dar chiar şi 
.,haut-relieful"  dispar ; ştiinţa modelaj ului, care era 
un element fundamental al sculpturii clasice, e 
înlocuită cu o tehnică nouă pur decorativă, care 
obţine relieful prin contraste, adecă prin oposiţia 
d intre u mbră şi lumină, câte odată cu ajutorul 
pol icromiei. 

Originea acestei evoluţiuni  trebuie căutată în 
artele orientale, a ( ăror estetică este diametral 
-<>pusă celei din Grecia antică. Ea domneşte în 
Persia şi în arta bizantină, ca şi in Occidentul 
barbarilor, iar mai târziu în arta musulmană, unde 
produce capodopere. La Bizanţ tradiţia antică 
nu dispare complect, ş i  figura omenească urmează 
a-şi ţinea locul în sculptura ornamentală ; o re
naştere a reliefului modelat se constată chiar, cu 
-începerea veacului al X-lea. 

D. L. Brehier ni  dovedeşte, cu ajutorul splen
didelor ilustraţii ce  însoţesc publicaţia sa, cum 
sculptura figurii omeneşti decade după veacul al  
'I V-lea până în al VIII-lea, când sânt menţionate 
ultimele statui ale Împăraţilor. 

Tehnica nouă se reduce la un decor de su
prafaţă, unde, cu ajutorul unui fier ascuţit numit 
." trepan " ,  se execută In piatră o serie de găuri 
care produc umbre şi  dau accent  ornamentului. 

Trepanul tncepe a fi întrebuinţat în veacul al 
JV-Iea. 

II constatăm în decoraţia palatului lui Dio
deţian din Spalato. 

In veacul al V-lea procedeu l  se generalisează : 
capitelele zise t eodosiene, derivate ,din cde 
clasice ale ordinului composit, au foile de acant 
t ratate cu trepanul, cu umbre adânci şi cu foi le 
despicate,  cu un  aspect spinos (acanthe epi
neuse). 

La biserica Sf. Ion Studitul d in  Constantinopol 
(463), antablamentul de composiţie clasică e astfel 
tratat cu trepanul în întregimea lui. 

După veacul al V-lea, tehnica nouă devine mai 
rafi nată ; ea constă d intr'un fel de dantelă de  
piatră ajuratli, aplicată pe suprafaţa capitelului. 

Astfel sânt decorate monumentele lmpăratului 
I ustinian, b iserica Sf. Sergiu din Constantinopol 
şi în special Sfânta Sofia. De aici această tehnică 
se răspândeşte în toate ţările din jurul Mediteranei .  

în veacul al V I I I·lea înrâuririle arabe ş i  armeneşti 
duc la extrem acest principiu decorativ, care su
primă relieful ş i  îl înlocuieşte cu coloare sau cu 
poJicromie. 

. 

Piatra ajunge astfel să represinte suprafeţe plane 
tratate ca o stofă sau o ţesătură compusă din 
împletituri decorative. In veacul al X-lea reapsr 
la  Constantinopol unele figuri în care modelajul  
este destul de  expresiv. 

Cahrie-Geami, monumentul funerar al  lui Mihail 
Tornikios ( 1 328), este capodopera acestei re
naşteri a tehnicei clasice din antichitate ; ea nu se 
constată decât în Constantinopol, iar în Grecia 
şi în ţările Orientului Europei se constată, din 
contra, în veacul al XIV-lea un nou curent de 
artă orientală, venită din Caucas, Armenia ' ş i  
Georgia. 

Trecând apoi la artele minore propriu-zilie, d _  
L. Brehier ni  arată cum în arta bizantină, care 
caută bogăţia şi strălucirea prin calitatea mate
rialelor ce întrebuinţează, ca şi  prin colorile armonios 
combinate ale policromiei, gustul luxului are drept 
consecinţă o desvoltare extraordinară a tehnicelor 
ornamentale importate în mare parte din Persia, 
din Siria şi  din Egipt şi instalate mai întliu în 



inp.org.ro

1 68 BULETINUL COMISIUNIl MONUMENTELOR ISTORICE 

oraşele mari ale Imperiului : Alexandria, Antiochia, 
Cartaginea ş i  Roma, iar în urmă la  Constantinopol, 
unde găseşte un mediu foarte prielnic, mai ales 
în timpul Impăratului Iustinian. 

D. L. Br�hier ni arată apoi cum tehnica artelor 
minore urmează evoluţia artei în genere. lncepând 
din veacul al V-lea şi până la al VII-lea, tehnicile 
sânt tn mare parte orientale ,  însă tradiţia elenistică 
se menţine încă, în ceia ce priveşte "stilul" .  In 
epoca i conoclaştilor înrâuririle asiatice sânt do
m inante, apoi pe la sfârşitul veacului al IX-lea 
întoarcerea la antichitatea clasică, datorită renaşterii 
intelectuale, se afirmă în toate artele.  în sfârşit, 
după crisa care urmează cruciata din 1 204, re
naşterea politică a Imperiului e însoţită de o re
naştere a studiilor clasice şi temele elenistice 
înfloresc din nou în arta bizantină. 

Epoca mai strălucită a artelor minore a fost 
veacurile al X-lea şi  al XI-lea, adecă atunci când, 
supt lmpăraţii macedoneni, Bizanţul îşi recapătă 
supremaţia în Balcani, în contra Slavilor, în Asia, 
în contra Arabilor, şi în Mediterana şi Italia, în 
contra Arabilor ş i  a Cesarilor germani. 

Operele de artă bizantină se găsesc astâzi mai 
mult în museele din Occident decât în Orient. 
tnrâurirea lor asupra artelor din Occident a fost 
considerabilă, în special în Italia, unde ea pătrunde 
prin Veneţia şi prin cele Două Sicili i ,  apoi în 
Germania şi în Ungaria. Cu atât mai  mult înrâu
rirea artelor din B izanţ a fost covârşitoare în ţările 
slave din Balcani, în ţările române şi  în Rusia, 
adecă în regiunile care datoresc Bizanţului civili
saţia şi religia lor. Desvoltarea artelor în aceste 
ţări s'a menţinut şi după căderea Imperiului 
bizantin şi tradiţia s'a păstrat mai mult sau mai 
puţin modificată până la începutul veacului al  
XIX-lea. 

D.  L .  Brehier studiază una după alta sculptura 
pietrelor preţioase, fildeşurile cu tripticele cu
noscute şi cu cofretele caracteristice. Apoi sculptura 
în lemn, care a lăsat puţine lucrări din timpuril e  
ma i  îndepărtate. Abia  în  veacul al XIV-lea ea 
capătă o mare desvoltare, atunci când s'a început 
întrebuinţarea în biserici a iconostasului , adecă 
a tâmplei de lemn, care înlocuieşte, de la  acea 
epocă, despărţitura de p iatră sau de marmură 
(cancel) din faţa altarului. Sculptura În bronz 
s'a întrebuinţat la cădelniţe, la policandre. Apoi 
la  uşile de biserică, cum sânt cele de l a  Sf. 
Sofia. 

"Orfevrăria" şi argintăria, în special plăcile de 
argint ce decoreză scoarţele de  Evanghelie, din 
care s'au păstrat foarte frumoase lucrări în Mol
dova la Putna şi la Neamţ. 

Cadrele de i coane şi ornamentaţia lor, care a
jung după veacul al XIV -lea să acopere toată� 
suprafaţa i coanei, afară de cap şi mâini. 

"Emaiurile c1oisonate", bijuteriile, monedele, pe
ceţile de metal, ceramica, faianţa ş i  sticlăria.  

Vin În sfârşit ţesăturile, în special cele b isericeşti, . 
brodate cu fir de  aur şi împodob ite cu pietre 
scumpe, patrafirele, omofoarele, etc. 

În  toate aceste ramuri ale artei ,  d .  L.  Brehier, . 
prin admirabile ilustraţii ,  lămureşte originile, arată_ 
înrâuririle diferite, clasice sau elenistice,  persane sau 
siriane, copte sau arabe, desluşind evoluţia stilurilor . .  

I n  veacurile a l  XIV-lea şi  a l  XV-lea, unele exemple 
alese de d .  Br�hier sânt din tesaurul mănăstiriior 
noastre de la Neamţ şi de la  Putna, de la Tismana 
şi  de la Snagov. Aici se opreşte arta bizantină  
propriu-zisă, dar, cum spune foarte bine d .  
Brehier, ea continuă a se  des  voita în  ţările care· 
datoresc Bizanţului civilisaţia şi religia lor. 

• • • 

Pentru noi prea frumoasa lucrare a d-Iui L._ 
Brehier are o îndoită valoare, căci, pe lângă faptul 
că ea ni lămureşte caracterele artei bizantine, care 
este "alma mater" a artei româneşti, ea  constitui e-
o luminoasă introducere, un temeinic îndreptar şi-
o preţioasă călăuză pentru o mai bună înţelegere
şi  o mai lesnicioasă pătrundere a admirabilelor ş i  
luminoaselor lucrări publicate de curând asupra, 
artelor minore în România de către d. profesor 
N. Iorga : Les arfs mineurs en Roumanie, 2 voI. 
(şi ediţie românească, după acest "Buletin "). 

In adevăr d .  L. Brehier, la sfârşitul lucrării ,  ni 
arată caracteristicele artei bizantine în veacul al· 
XIV-lea şi al XV-lea, supt domnia împăraţilor Pa
leologi, adecă din ultima epocă d'inainte de  că-
derea Constantinopolului supt stăpânirea turceasd!. 
Prin urmare tocmai din epoca în care se ivesc 
începuturile artei noastre româneşti, pe care o ' 
studiază d, profesor Iorga, în lucrările sale arătate 
mai sus şi publicate în două volume in-quarto._ 

Splendidele şi numeroasele i1ustraţiuni pe  care 
le  cuprinde ni arată în mod pătrunzător diferitele 
curente supt înrâurirea cărora s'au format artele 
în vechile principate române. 

Curentul bizantin este în veacul al  XIV-lea şi al · 
XV-lea exclusiv în ambele principate ; mai târziu,  supt 
Domnia lui Neagoe Basarab şi  prin Doamna Des
pina, se iveşte un curent sârbesc în Muntenia. 
Mai pe urmă, la sfârşitul veacului al XVII-lea, o · 
înrâurire veneţiană se constată în Muntenia şi o 
altă înrâurire turcească în epoca F anarioţilor. tn 
această evoluţiune intervine o puternică reacţiune 10-

. cală, în veacul al XVII-lea, care se traduce printr'un, 
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curent realist în timpul Domniei lui Matei Basarab 
în Muntenia, pe când, în Moldova, înrâurirea ru
sească devine mai puternică supt Vasile Lupu. 
în veacul al  XVIII-lea se constată în Muntenia 
un curent venit din Veneţia şi  apoi altul din O
rientul turcesc, apoi un adevărat folklor românesc,  
pe când în Moldova acest curent popular e mai 
simţit în veacul al XVI-lea. 

D. profesor N. Iorga analisează pe rând lu
crările din diferite l e  ramuri ale artelor minore. 

Icoanele sânt în prima epocă, În veacul al XIV-lea 
şi  al XV-lea, de importaţiune bizantină. I n Moldova, 
la mănăstirea Neamţ şi  l a  mănăstirea B istriţa, se 
găseşte câte o icoană din t impul lu i  Alexandru
cel- Bun ; cea d'intăiu este În legătură cu un drum 
de prin anul 1 424 al Impăratului Ioan al VIII-lea 
Paleologul, de la Buda, prin Moldova, spre Chil ia ,  
când el a dăruit această i coană lu i  Alexandru-cel-Bun. 
Ambele icoane sânt bizantine .  

Tot din această epocă n i  s'a păstrat o icoană 
din cele zece care Împodobiau s i c riul  Sfântulu i 
Ioan, ale cărui rămăşiţe Alexandru-ce l-Bun le a
dusese de l a  Cetatea-AIbă la Suceava. Aceste 
i coane par a fi fost copi i  după plăcile de argint 
de pe sicriu. Acestea sânt foarte frumoas lucrate de  
un meşter apusean de la Oenova , supt stăpânirea 
căreia se afla pe atunci Cetatea- Aibă. 

In timpul Domniei lui Ştefan· cel-Mare, o primă 
Înrâurire rusească este în legătură cu Chievul 
Doamnei Evdochia, pr ima soţie a Domnului, fiica 
lui Simion Olelcovici, apoi o înrâurire bizantină 
e ste În legătură cu a doua căsătorie a marelui Voe
vod, cu Maria de  Mangop, din neamul Comnenilor, 
înrâuririi căreia sânt datorite în mare parte fru
moase l e  danii ale marelui Voevod,  aflate astăzi l a  
mănăstirea Putna. Apoi avem steagul lu Ştefan-cel
Mare, care s'a aflat la Mănăstirea Zografu, la Sf. 
Munte, şi care se găseş t e  astăzi la M useul Militar din 
Bucureşti. O icoană de  la � ceiaşi mănăstire are o 
inscripţie grecească. La începutul veacului al 
XVI-lea se constată în MoldO\ a prim a  şcoală ro
mânească. La 1 503 episcopul Pahomie face la 
Mitropolia din Rădăuţi o icoană care represintă 
pe Sf. Nicolae şi a cării inscripţie este slavonă, apoi 
Anastasie, VIădica de Vad, pe Someş, sfetnicul lui 
Petru Rareş, dăruieşte biserici i  din Vad o icoană 
din care nu a rămas de la origine decât inscripţia. 
La Putna se păstrează o i coniţă de fildeş, care 
represintă mai multe subiecte l a  un loc. Ea este 
făcută de Anastasie, episcopul de Roman, la 1 558. 

De la 1 566 avem prima i coană cu inscripţie 
românească : "înţelepciunea a zidit şie casa" ,  care 
e ste făcută tot de Anastasie, episcopul de Roman. 
Altă i coană, prima icoană semnată, este aceia a 

Bul. Corn. Mon. Isi. - Fasc. 94, 1937. 

arhimandritului Dosoftei din Putna şi a ucenicului 
său, ierodiaconul Anasie sau Anastasie, care poate 
fi Mitropolitul Crimca, ctitorul de la mănăstirea 
Dragomirna. Supt Domnia lui Petru Şchiopul începe 
o epocă de decadenţă. în timpul Movileştilor şi  
a l  lui  Petru , ajuns Mitropolit a l  Chievului ,  reno ... 
vatorul culturii religioase ruseşti, se constată "un 
formalism rigid, cu ti puri fixate odată pentru tot
deauna" .  După Vasile Lupu în Moldova "se pierde 
interesul pentru pictură în toate formele". 

In Muntenia au rămas la paraclisul Mitropolie i  
din Bucureşti două icoane d in  veacul al  XV-lea,  
din care una a fost dată d e  l a  mănăstirea Mega
lospileon din Pelopones, la 1 463. A doua repre
sintă pe Sf. Antonie, foarte rară, în ce priveşte 
sfântul represintat, ş i  foarte frumoasă ; ea poartă 
data 1 467. " Chipul presintă toate caracterele p ic
turii foarte aspre, foarte severe, foarte uscate" a 
veacului al XV-lea bizantin. "Strălucita epocă d e  
artă a lui Neagoe B asarab n u  face decât s ă  sub 
stituie i coanei bizantine icoana sârbească".  Aceasta 
se datoreşte mari i iniţiatoare, Doamna lui Neagoe, 
"Miliţa sau D e�pina, cum i se zicea de obiceiu, 
care a jucat un rol mai mare decât în Moldova 
al Mariei de  Mangop" .  Ea aparţine famil ie i  de  
despoţi sârbi Brancovici  ş i  a lăsat trei i coane 
foarte frumoase ş i  bine cunoscute, căci ele 
au figurat în exposiţiile noastre în străinătate 
şi  se găsesc în Museul de Artă Religioasă 
din Bucureşti. Ele represintă pe Sfinţii Simion şi 
Sava coborînd de pe cruce trupul lui  Isus şi  pu
nerea în mormânt a lui Isus. D intr'o a doua epocă 
de artă, mai încetăţenită, de pe la începutul veacului 
al XVII-lea,  fac parte o serie de icoane : "Un sfânt 
Ioan Botezătorul de la B iserica Mihai· Vodă din 
Bucureşti, ale cări i  colori verde de apă, cenuşiu 
şi  severitatea de linii foarte i nteresante dovedesc 
o tehnică pe care nu am întâlnit-o nicăiri ... . O serie 
de i coane au fost descoperite de d. N. Iorga la 
b iserica Mănăstirea din Vălenii-de-Munte, altele sânt 
la Brădetul de Argeş şi la Ruda-Bârseşti în Argeş . 
O nouă înrâurire rusescă, " contimporană cu influ
enţa tiparului rusesc în Muntenia, a fresce i ruseşti 
în Moldova, e din vremea lui Matei Basarab, e a  
exercitându-se ma i  mult asupra ţări i acestuia decât 
asupra Moldovei lui Vasile Lupu". Dar " împotriva 
i nfluenţei străine se ridică de la început un spirit 
de ţară, care dă figuri mai rotunde,  mai pline. 
mai sănătoase, mai vioaie şi  vesele, neavând nimic 
din arhaismul maiestos şi  sec al picturii de i coane 
mai vechi .  E o părăsire a ieratismului pentru 
forme mai umanisate. Şi în ce priveşte coloarea. 
aurul strălucitor, vechiul roşu dominant, sânt în
locuite cu colori şterse ,  del icate, de o tonalitate 

4 
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de argintiu dulce. Ne  apropiem încetul cu încetul 
de folkloml care mai târziu va domina. Tntre epoca 
lui Matei Basarab şi a lui Constantin Brâncoveanu 
este un spaţiu intermediar scurt, cam între 1 660 şi 
1 670, în care arta nu-şi nemereşte drumul statornic. 

"Unele lucr�ri samănă mai mult cu trecutul, dar 
altele par a se îndruma către arta destul de nouă 
a meşteri lor Brâncoveanului ". Această epocă d. N . 
. Iorga o numeşte cantacuzinească, din caus a marii 
influenţe în toate domeniile a acestei famili i  de 
boieri aşa de bine înzestraţi. 

Supt Domnia lui Vodă Brâncoveanu, "care a stat 
şi supt raportul artei ca şi supt acel al vieţii de 
Curte, ca ş i  supt  al creaţiunilor şcolare, al l ite
raturii din vremea sa supt influenţa aceluia care a 
fost Constantin Postelnicul Cantacuzino, unchiul 
său", ou se poate spune destul de apăsat pecetea a
supra princi patului venită din cult ura italiană a acestui 
boier, de o aşa de largă cultură, care învăţase întăiu 
la Bucureşti, apoi la Adriaoopol şi Constantinopol, 
pentru a merge în sfârşit la Veneţia şi a se aşeza 
un t imp la Studio Padovano. lntorcându-se în ţară , 
el a adus cu sine un fel cu totul deosebit de a 
înţelege şi de  a realisa lucrurile .  A occidentalisat, 
a europenisat supt multe raporturi ţara sa. 

Legăturil e  noi cu Veneţia ale epocii  lui Brâo
coveanu se fac prin Stolnic .  OeI Chiaro, care a 
fost mulţi ani secretarul lui Constantin-Vodă, vor
beşte şi despre legăturile artistice din acea vreme 
cu Veneţia, unde se trimeteau şi "bursieri " de artă. 
De acolo a venit o ştiinţă de tehnică superioară, 
" dar şi o factură cam convenţională, care t inde 
spre artificialitate ş i  manierism. Această artă oglin
deşte toată strălucirea, tot fastul ş i  toată trufia 
e pocii brâncoveneşti, în care bogăţia ajunsese a 
copleşi gustul prin prisosul de împodobiri, dar şi 
cu puţinătatea de suflet din această vreme ". 

În veacul al XVII I-lea icoana este executată de 
meşteri indigeni, al căror număr devine tot lUai 
mare ; de aici resuItă că, din ce în ce  mai mult, 
pătrunde în această artă însăşi viaţa ţări i .  Aşa că 
necontenit folklorul ia în stăpânire icoana aceia 
ce  nu se întâlneşte aiurea. 

"La noi, la un  anume moment, şi în ce priveşte 
pictura ca şi în ce priveşte arhitectura, am avut 
putinţa de a trece cu totul în domeniul popular. 
Aceasta formează noutatea şi originalitatea noastră" .  

Argintăria românească . D. N .  Iorga n i  arată 
a poi cum această ramură a artei a fost, multă 
vreme, în părţile noastre, opera exclusivă a Saşilor 
din Transilvania, cari aveau atelierele lor în Braşov 
şi mai ales în Sibiiu. tn acest d in  urmă oraş 
meşterul Valentin era furnisorul lui Neagoe Ba
sarab, ş i  în urmă George Mai, din Braşov, lucra 

pentru Vodă-Brâncoveanu. D. N.  Iorga studiază 
la rând toate categoriile de obiecte de argint, în 
special cele bisericeşti, însoţind descrierile cu 
frumoase şi numeroase i 1ustraţiuni. 

Chivotele au în Orient înfăţişarea unei biserici 
în miniatură. Cel mai vechiu este cel oferit de  
Neagoe-Vodă m:lnăstirii Cutlumuz de la Muntele 
Athos : formele gotice ale meşterilor saşi sânt aici 
evidente .  

Cădelniţile presintă a ce leaşi elemente gotice ca 
şi chivotele.  Mai târziu li se adaugă elemente 
împrumutate din arta Renaşterii ş i  flori deschise 
în formă de l alele, apoi elementul gotic dispare 
cu timpul. rn epoca lu i  Vodă-Brâncoveanu floarea 
de lalea caracterisează acea epocă de artă pe care 
Mitropol itul Antim Ivireanul o domină prin per
sonalitatea sa excepţională.  Această floare a fost 
poate adusă de el din Caucas, unde provenia din 
arta persană. Aceiaşi floare se găseşte şi la obi
ectele de artă ale Cantacuzinilor, cari au fost foarte 
darnici  ş i  îndră.�ostiţi de frumos. 

Candelele s lnt decorate la aceiaşi epocă cu flori 
de lalea deschise, împletite cu ramuri şi frunze. 

Candelabrele au fost cele mai vechi comande 
date Saşilor d in Transilvania. 

Crucile sânt mai greu de precisat, în raport cu 
arta Saşilor; pe lângă crucea mas ivă gotică care 
e mai veche, se mai fabrică şi  crucile din filigrană, 
ca la Veneţia, Athos şi  Macedonia. 

Crucile de lemn erau fabricate din timpurile 
străvechi la Muntele Athos. De altfel în l inii ge
nerale toată creştinătatea ortodoxă urma aceleaşi 
tradiţiuni în această privinţă. 

Potirele cele mai vechi sânt tot de la Sibiiu, 
unde meşterii saşi Ioan şi Ce\estin au  fabricat 
pentru Neagoe Basarab asemenea obiecte, la 1 5 18. 
Mai târziu se  vede şi p e  potire floarea de lalea 
a Mitropolitului Antim. 

Panag/ziarele cele mai vechi sânt din epoca 
lui Neagoe Basarab,  care, în 151 8, a făcut o co
mandă meşterului Valentin din Sibiiu. 

Anajorniţele cunoscute sânt din veacurile al 
XVII-lea şi al XVIII-lea. 

Scoarţele de evanghelie în argint sânt printre 
cele mai caracteristice ; cea mai veche a fost dată 
în veacul al XV-lea de către Isac, ambasadorul lui 
Ştefan-cel-Mare pe  lângă regele Ungariei Mateiaş, 
capelei din Feleac. 

Altă Evanghelie, de la  1 436, aflată l a  mănăstirea 
Neamţ, este şi ea  datorită meşterilor saşi. O altă 
Evanghelie a fost oferită de Mircea Ciobanul unei 
mănăstiri de  la Muntele Athos ; ea  presintă un 
mare număr de  scene şi de figuri de  sfinţi. 

In epoca lui Brâncoveanu, Gheorghe Mai, din 
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Braşov, a executat frumoase lucrări " cu un  simţ 
delicat al detaliului, dar cu mai puţin caracter decât 
lucrările mai expresive şi mai puternice ale meş
terilor din evul mediu " .  

Mai târziu, industria argin1ăriei d in Rusia pro
duce lucrări cu scene realiste mai vulgare. Icoa
nele îmbrăcate în argint sânt n umeroase : unele 
par a f i  fost executate de meşteri i rom âni formaţi 
În atelierele - Saşilor. E i  au lucrat în veacul al  
XVII I - lea şi  au continuat să-şi  exercite meseria 
pănă t ârziu în veacul al XIX-lea. 

Fictura În miniatură. Miniatura reproduce scene 
religioase sau din imaginaţie sau din portrete, 
fie că ea se execută pe pergament ori pe hârtie : 
p e  lemn ori pe pânză, subiectele sânt i dentice şi 
tehnica este aceiaşi. Acelaşi spir it  domină. "In 
Orient, miniatura nu  Se bucura de  aceiaşi l iber
tate ca în Occident, căci Orientul are un spirit 
mai conservator şi mai îngrădit  în reguli care res
pectă �eia ce a fost odată admis şi consfinţit. 
Aceasta însă nu o împiedecă, în ce priveşte spiritul 
ş i  coloarea, care variază de la un meşter la altu l ,  
de a f i  tot atât de  variaiă". Miniatura romănească 
se distinge printr'o Hotă foarte i nteresantă, şi 
anume prin jocu l  c% rilor. În veacul al XV-lea 
coloarea joacă un rol important şi În  arhitectură : 
Ea se  traduce prin poliocrom ia materialelor : piatra 
şi cărămida câte odată smălţuită, apoi prin roto
coalele de tera cotă de d iferite colc.'ri, care se văd 
Ia  intersecţia arcurilor şi supt cornişa de  supt 
acoperi ş " .  

Miniatura apare mai întăiu În  Moldova. Inteme
ietorul e i  este Gavril Uricovici, care poate fi un 
Român, Ureche. El a lucrat pe  la 1 440-50. 

Existenţa acestei şcoli a l u i  Ureche se verifică 
prin comparaţia celor trei Evanghelii d in acea 
epocă : cea de la mănăstirea Neamţ, aflată astăzi la 
Oxford, cea de  l a  Biblioteca Naţională din Viena 
ş i  cea de la Biblioteca Naţională d in  Munchen, 
cărora trebuieşte adăugată ş i  aceia care se afla 
la mănăstirea Humor. 

Printre membrii acestei şcoli ,  car i copiază cu 
toţii frumosul manuscript din Oxford, scris pentru 
Alexandru- cel-Bun şi u ltima sa soţie, Marina, trebuie 
socotit şi Atanasie,  a cărui lucrare, de la 146 1  la 
1 462, era conservată Ia mănăstirea Neamţului, pe  
" diaconul Tudor, fiul lu i  Mărişescul" ,  care sem
nează Evanghelia  din Mi.inchen, ş i  pe călugărul 
Filip, a cărui semnătură se găseşte pe Evanghelia 
din Viena, şi care a scris l a  1 502. 

Nu se poate precisa care este originea acestei 
şcoli : nici Muntenia, n ic i  Rusia ; ar rămânea Bizanţul. 

Şcoala moldovenească se menţine pe tot tim
pul veacului al  XV-lea şi chiar al XVI-lea, în cursul 

cărora s'au scris Evanghelia de la Vatoped, dă
ruită de Petru Rareş, o Evangheli e  de l a  Biblioteca 
din Viena, descrisă de 1 .  Bogdan, alta scrisă de  
călugărul Evloghie l a  1 555, în timpul Domniei l u i  
Alexandru Lăpuşneanu, la mănăstirea Neamţ. Alte 
Evangheli i  foade frumoase sânt semnalate t ot de 
1 .  Bogdan şi vândute în Rusia : aşa, cea datorită 
diaconului Mihai ,  de la 1 546. 

La venirea Movileştilor, o înrâurire venită d in  
Polonia produce un  curent nou, c u  grija orna
mentaţiei  celei mai bogate, atât de îmbielşugată ,  
încât păgubeşte figurilo r, umplând ş i  locu l  care 
l i  este reservat. 

în aceiaşi vreme avem tot în Moldova o şcoală 
nouă, a Mitropolitului Anastasi e Crimca de la Su
ceava, ctitorul mănăstirii Dragomirna, " care a creat 
un centru artistic, a cărui activitate a fost foarte 
mare şi a cărui î nrâurire ş i  formă au radiat îm
prejur asupra celorlalte mănăstiri din Moldova" .  

La  mănăstirea Suceviţa, ctitoria Movileştilor, ş i  la 
Dragomirna, ctitoria proprie a lui Anastasie Crimca, 
se  găsesc lucrări scrise între 1 606- 1 6 1 6. 

Supt Movileşti înrâurirea rusească este mai simţită : 
teme iconografice ruseşti se găsesc Ia Suceviţa. 
Un fiu, frate ş i  nepot al Voevozilor români ,  Petru 
Moghilă ,  devine M itropolitul Chievului ş i  după 
1 640 înrâurirea rusească va deveni foarte puter
nică asupra artei romăneşti în toate ramurile ei. 
Se mai ivesc în veacul al XVII-lea şi înrâuriri 
orientale, venite din Asia armenească. 

În Muntenia, " Evanghelia scrisă de N icodim, 
călugărul sârb, întemeietorul mănăstirilor de la 
Vodiţa, de  la Prislop şi de l a  Tismana, nu are 
nicio asămănare cu manuscriptele moldoveneşti. 
Literele sânt foarte diferite de la una la celelalte. 
în Evanghelia lui Nicodim litera este de tipul 
balcanic, mică şi scundă, pe  când l itera chiril ică 
moldovenească fină şi Înaltă ,  mai târziu apleca1ă, 
este ea însăşi un element de artă ". În timpul lui 
Neagoe Basarab a fost scrisă o Evanghelie care 
este o copie după un  model grecesc. 

Pe la mijlocul veacului  al  XVII-lea, supt Domnia 
lui Matei Basarab, o Evanghelie românească dă 
numeroase scene, tratate în mod cu  totul d iferit 
de vechile miniaturi b izantine. Ele sânt de un  
realism neîntâlnit pănă atunci ş i  represintă viaţa 
obişnuită. Trei manuscrise dăruite de Matei Basarab 
şi  de soţia sa Elina celor trei Biserici patriarh ale, 
din Constantinopol, Antiohia ş i  Ierusalim, repre
sintă pe Apostoli în mij locul celor mai frumoase 
ornamente înflorite ce poate presinta Orientul. 
In a ceste lucrări se simte dorinţa de a dovedi  ce 
poate face în artă o ţară bogată, p entru a-şi ri
dica prestigiul. 
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După 1 700 nu se mai fac minL.lturi după tra
diţia veche. Li pseşte d ragostea pentru simbol şi  
pentru mari l e  preocupări ale artei înalte, care au 
d istins epoci le anterioare. Incepe o altă epocă, 
mai prosaică. 

Ornamentaţia miniaturilor româneşti, care înca
drează figuri le, este foarte variată. Ea urmează 
diferite le înrâuriri ce s'au impus În arta cărţi i ,  în 
cele două Principate, în t imp de trei veacuri. Ele 
se  pot urmări în evoluţia lor În frumoasele şi va
riatele i l ustraţiuni publicate de d. Iorga. 

Tiparul, care Începe la Începutul veacului al XV I · lea, 
urmează desvoltarea miniaturii, pe care o va Înlocui 
mai târziu, afară de rare excepţiuni .  

Figurile şi portretele de donatori sânt foarte 
rare în miniaturile româneşti . Ştefan-cel· Mare este 
represintat în Evanghelia de  la Humor în genunchi, 
cu coroana în cap ş i  îmbrăcat cu o mantie de 
brocard, presintând cartea Maici i  Domnului, cu 
Isus în braţe. E un portret real i st : atitudinea n u  
are n imic  d i n  tradiţia bizantină, în care figurile 
sânt solemne,  în picioare,  într'o atitudine porun
c itoare, iară nu de rugăciune. 

in Occident, d in contra, figuri l e  sânt prosternate, 
-şi se caută asămănarea. 

Tn Moldova nu se găseşte alt portret în afară 
de acesta şi al lu i  Anastasie Crâmca. în colţul unei  
�ucrări ale sale. 

In Muntenia se găsesc portrete în p icioare, după 
tradiţia b izantină : portretele lui Matei Basarab şi 
.ale soţiei sale El ina de pe  Evanghel i i le lor sânt 
presentate pe  o foaie separată, în genul bizantin, 
oferind cartea unui sfânt, a cărui mână se vede 
în colţ blagoslovind. Portretele ca ş i  mini aturile 
sânt de un realism extrem. 

tn sfârşi t  un  ult im portret de manuscris este 
.a l  lui Vodă-Brâncoveanu. EI este de sigur opera 
unui Oriental, poate a lui Antim Ivireanu însuşi ,  
.ale cărui la lele se regăsesc în chenar. 

* * * 

Intr'un al doi lea volum asupra artelor minore, 
apărut de  curând,  d .  N. Iorga studiază sculptura 
in lemn ş i  ţesături l e  româneşti d in  trecut. 

Lucrările din lemn sculptat cele mai  vechi În 
România sânt cele două splendide uşi  din Mun
tenia aflate la Museul de Artă Religioasă din 
Bucureşti : cea de l a  Mănăstirea Cotmeana, d in  
veacul al XIV-lea, când călugărul Nicodim a În
fiinţat, în t impul Domniei lui Radu I-iu şi  a lui 
.Mircea-cel-Bâtrân ,  cele mai  vechi mănăstiri din 
Muntenia.  

Uşa e decorată cu bogate împletituri de  ramuri 
<:u flori, care amintesc unele forme de la  b iserica 

mănăstirii Cozia. tn partea de sus a uşii este repre
sintată Buna Vestire. Figurile sânt în relief, ş i  tehnica 
lor se leagă cu lucrările de artă din Dalmaţia, de  
supt înrâurirea civi l i saţiei veneţiene. Uşa de  l a  
biserica mănăstirii Snagov datează din ] 453. 

Literele slave scunde au  forme arătând o în
râurire latină. Inscripţi i le formează chenare în jurul 
a şase scene cu figuri având caracterul cel mai  
del icat. 

Moldova, din această epocă, nu ni- a lăsat uşi, ci 
două jeţmi domneşti : cel de la Pobrata şi cel  
de la  Moldoviţa , care sânt d in  epoca lu i  Petru 
Rareş, ş i  altele la  Voroneţ, la Humor ş i  la  Slatina 
(c. 1 560). În aceste lucrări, de un caracter destul 
de complex, arta de diferite  origini a putut servi 
drept modele ; ele sânt însă interpretate de meşterii 
români într'un mod naiv şi  conform cu instinctul 
rasei lor. Forme I iniare şi  geometrice se găsesc 
şi  la stranele de la  Buhalniţa şi de l a  BăIăneşti, 
din veacul al  XVI I - lea, ş i  mai târziu la Berzunţi 
şi Mera, unde motivele sânt mai bogate şi for
mează ca o broderie lu crată din lemn. 

La stranele de la  Voroneţ se pot observa ele
mente de origin i foarte d iferite, reminescenţe 
de motive gotice, datorite artiştilor saşi din Tran
silvania.  Steaua cu motive geometrice, obişnuită 
În arta ţărănească, ş i  împletitura care se vede in 
fresce ş i  chiar mici vârfuri verticale , amintesc 
"stelele" funerare din arfa musulmană. 

Tetrapodul de l a  Probota are asemenea ornamente 
geometrice şi palmete în formă de flori aj urate ,  
amintind ce le  de  p e  faţadele B isericii Episcopale 
din Curtea-de-Argeş, ca ş i  cele de pe  pietre le  d e  
mormânt d i n  veacul a l  XVI-lea. 

Uşa biseric i i  din Tazlău, de la  sfârşitul veacului  
al XVI -lea, este d in  cele mai frumoase ; aceleaşi  
elemente de  origini  d iferite : unele gotice ş i  altele 
orientale, sânt interprda1 e  de  un călugăr Cosmas, 
care era probabi l  chiar din această mănăstire. 

Pănă în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, 
inspiraţia ş i  tehnica lucrărilor în lemn rămân ace
l eaşi .  Dar atunci i ntervin două înrâuriri noi .  Întăiu 
în Muntenia :  cea occidentală, venită d in  Veneţia 
Renaşterii ,  în care Stolnicul Constantin Cantacuzino 
şi-a făcut studi i le, continuându-Ie l a  Padova, unde,  
mai  târziu, Constanti n  Mavrocordat trimete t ineri 
boieri spre a-şi forma gustul. De  aici  a resultat  
ace l  simţ al  sculpturi i  care dă u n  caracter atât 
de somptuos edifici i lor lui Constantin Brâncoveanu. 
O a doua înrâurire este a Orientului musulman, 
a capitalei Imperiului Otoman, care trimete p e  
Voevozi, d intre pretendenţii ocrotiţi de  Poartă. Ea  
se exercitase încă de la  încep utul veacului al 
XVII-lea asupra Moldovei. 
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Uşile de biserici. De pe la sfârşitul veacului al 
XVHea, uşa de  l a  Cobia, aflată l a  Museul din 
Sinaia, se deosebeşte printr'o extraord inară bogăţie 
a ornamentelor în formă de flori şi frunze ; vase 
cu flori ca În arta orientală se găsesc În partea 
inferioară a uşii, pe când în partea de sus se vede 
reprodusă forma bisericii cu cele patru turle a le 
e i .  Cele două icoane din partea de  mijloc a uşi i  
au  dispărut. 

Pentru veacul al XVII-lea avem uşa de la o 
biserică din Câmpulung, a cării suprafaţă este 
-Împărţită în patru registre, dintre care cel de sus 
conţine împletituri înflorate, al doilea şi al patrulea 
ni arată acvile cu două capete Încoronate şi sera
fimi, pe când În al trei lea se  găsesc acele vase 
·cu flori aşa de obişnuite în arta persană. 

Pe chenarele uş i i  care despart registrele se gă� 
sesc volute şi flori stilisate, d intre care şi laleaua. 

Pe la sfârşitul. veacului al XVII-lea, sau În primii 
.an i  a i  veacului al XVIII- lea, adecă în vremea Canta
cuzinilor şi a lui Constant in Brâncoveanu, avem 
uşa de la biserica mănăstirii Cotroceni, unde, 
pe un câmp foarte bogat ornamentat, se des

-prinde acvila cu două capete cantacuzinească şi 
.Ialeaua obişnuită în arta acestei epoci. 

Dintre cele două înrâuriri arătate mai sus, a 
doua, cea orientală, rămâne învingătoare după ve
,nirea Fanarioţi lor. 

Catapetesmele cele mai vechi din Muntenia  sânt 
de pe la sfârşitul veacului al XVII-lea : cea de l a  
'Măgureni, ctitorie cantacuzinească, aceia de l a  
Arnota şi cea  de la Sf. Gheorghe-Nou d in  Bucu
reşti, de la  Vodă-Brâncoveanu, şi cea de la Colţea, 
--ctitoria Spătarului Mihail Cantacuzino. De la Nicolae 
Mavrocordat ni-a rămas 0 _ catapeteasmă a para
cIisului Mitropoliei din Bucureşti ( 1 730) ; avem 
apoi pe cea de la Stavropoleos ( 1 724) şi pe cea de la 
'B iserica Scaune, care e de la sfârşitul veacului al 
XVIII-lea,  ca ş i  cea de la Valea Danu lui, adusă 

-acolo de la B iserica Episcopală din Curtea-de-Argeş. 
Jeţurile domneşti şi stranele din  vremea Canta

cuzinilor şi a lui Brâncoveanu se găsesc la Colţea, 
-I a  Sfinţii Apostoli, la Stavropoleos, etc. 

Sfeşnicele bisericeşti, de lemn, fac parte din 
.arta populară, care domneşte ş i  în Întregul mobilier 
·b isericesc de lemn de la sfârşitul veacul al XVIII-lea, 
mai ales În Muntenia, pe când, în Moldova, preo
-cupările de artă se opresc aproape complect, după 
'Domnia lui Vasile Lupu. 

Ţesătutiie româneşti în Moldova. Epitafele Încep 
-cu veacul al XIV-lea. 

Lucrarea cea mai veche este epitaful de  la 
mănăstirea Neamţ, a cări i i nscripţie pomeneşte 
l'I1umele unui fiu al  lui Alexandru-cel-Bun. 

La mănăstirea Putna, unde se păstrează o serie d e ' 
ţesături, având un caracter între cel bizant in  şi 
cel rusesc, e le  sânt dăruite de Ştefan-cel-Mare şi fiul 
său Bogdan, între 1 485 şi 1 S l O. Printre e le, cea mai 
frumoasă În tradiţia bizantină este broderia ce aco· 
pere mormântul Mariei de Mangop, a doua soţie 'a 
marelui Voevod, care era din neamul Comnenilor. 
Ea este reprodusă şi În lucrarea d·lui L. Brehier. 

Alte asemenea broderii, mai puţin stilisate ,  au 
inscripţii slavone ; originea lor poate fi sau din 
Muntenia, cu Înrâurire sârbească, sau şi din Rusia 
bizantinisată de la  Chiev, unde Ştefan-cel-Mare 
Îşi căutase prima soţie, fiica Tarului Olelcovici ,  
de origine l ituană. 

Patra/irele. Cel mai vechiu este al lui Alexandru
cel-Bun. EI represintă pe acest Domn ş i  pe soţia 
sa Marina, cu o inscripţie în limba greacă. 

Un alt patrafir a fost dăru it de Ştefan-cel-Mare 
mănăstirii Putna. EI represintă, pe un câmp de  
mătasă albastră, şapte perechi de sfinţi Î n  chenare 
rotunjite, frumos lucra te. 

La Începutul veacului al XVII - lea înrâurirea Ca
pitalei Imperiului O toman ni dă stofele brodate care 
acopăr morlnintele Movileştilor de la mănăstirea Su
ceviţa. E le  sânt  ma i  realiste decât ce le  de  până 
atunci ş i  au o altă factură. Portretul lui Ieremia 
Movilă, îmbrăcat într'o haină de brocard oriental, 
cu o căciulă care se asamănă cu ceea â lui Mihai 
Viteazul, este de un  realism brutal, de  unde a 
dispărut demnitatea bizantină. 

Portretul lui Simion Movilă apare culcat pe 
patul de moarte, cu coroana în cap, cu ochii închişi. 

fn tesaurul mănăstirii Secu, de lângă Neamţ, găsim 
epitaful dăruit de întemeietorul e i ,  Nestor Ureche, 
Marele Vornic al Moldovei, şi de soţia lui, Mitrofana, 
la 1 608. EI este foarte diferit de cele din veacurile ante
rioare ş i  a fost lucrat de o Constantinopolitană. Un 
alt epitaf, foarte frumos, este cel dărui tdefiul lui Ştefan 
Tomşa mănăstiri i Dragomirna. Chenarul brodat cu fi r 
de aur este compus d in  lalele care arată tnraurirea 
orientului. Autorul este arhiepiscopul Anastasie 
Crimca, Mitropolitul Sucevei. 

In a doua jumătate a veacului al XVII-lea, Mi
tropolitul Varlaam dăruieşte mănăstirii Secu odăjdii 
brodate pe catifea verde, În care înrâurirea rusească 
de la Moscova supusă Romanovilur este visibilă. 

De la  Vasile Lupu nu ni-a rămas nimic din 
darur ile lui ctitoreşti către b isericile Trei Ierarhi 
şi Golia. Înrâurirea rusească, de altfel, caracterisează 
toate lucrările de artă daforite acestui Domn. 

Steagurile. De la  Ştefan-cel-Mare avem un steag 
găsit la  Muntele Athos şi aflat acuma la  Museul 
Militar din Bucureşti. E l  are data de 1 500 şi e de  
fabricaţie ma i  mult rusească decât grecească. Un  
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alt steag al lui Ştefan-cel-Mare se  găseşte la 
Mănăstirea Zografu de la  Muntele Athos. 

Un steag bisericesc, un  minunat prapor, - dăruit 
de Vlad Vintilă-Vodă ( 1 534-5), urmaşul lui Vlad 
Inecatul, mănăstirii Cotlumuz, de la Athos, represintă, 
Într'un cadru de flori şi ramuri, jos trei ramuri 
Înflorite,  sus un Întreg copac cu flori ş i  roade, 
Întinzându-şi foarte departe crăcile Îndoite la vârf. 
Supt arbore se găsesc portretele lui Vintilă Voe
vod, Doamna Rada şi  Drăgh ici,  fiul lor. 

La Dresda se mai află steagul socotit al oştirii lui 
Şerban Cantacuzino, care a luat parte la  asediul 
Vienei la 1 683. 

Steagurile Fanarioţilor sânt decorate cu lănci, 
puşti, tobe ş i  tunuri. Steagul lui Tudor Vladimi
rescu de  la  1 82 1  reproduce Sfânta Treime. 

El este de o execuţie puţin interesantă. 
In Muntenia primele epitafe sant din veacul al 

XIV-lea ; ele sânt din şcoala sârbească, mult mai 
veche decât a noastră. 

Acestea sânt : epitaful de la Cozia, datat de la 
1 396} care se află astăzi la Moscova. El este pro
babil datorit călugărului Nicodim,  venit la noi de 
la  Muntele Athos. El era de  origine Sârb. 

Un alt epitaf, venit din Serbia, de la Cosovo, a 
fost dăruit de către două princese sârbe unei 
mănăstiri din Balcani, de unde : nu se ştie prin ce 
Împrejurări, a ajuns la mănăstirea Putna. 

Patrafirele cele mai vechi şi mai frumoase sânt : 
al Banului Barbu Craiovescu şi al soţie i  sale 
Ilinca, dăruit la 1 520 mănăstirii Bistriţa din OItenhl. 
P e  el se ceteşte o inscripţie romănească, şi se  
asamănă cu patrafirul lu i  Ştefan-cel-Mare de l a  
mănăstirea Putna. Este aceiaşi composiţie, cu 
aceleaşi perechi de sfinţi Încadraţi În chenare 
asămănătoare. Figurile sânt pline de nobleţă şi  de  
expresie. 

Trebuie recunoscută aici o Înrăurire, prin  Dal
maţia, a artei occidentale. 

Patrafirul lui Radu-cel-Mare dăruit mănăstirii 
de la Oovora are un caracter mai simplu, şi pare 
mai românesc. 

Epitaful MitropoIitului Ştefan al lui Matei Ba
sarab, dăruit la  1 652 uneia din ctitoriile lui, este 
o frumoasă composiţie dramatică, având inscripţie 
grecească, în care se  poate vedea şi ceva din arta 
Italiei. 

Un contact cu Veneţia şi o inrâurire turcească 
din Constantinopol caracterisează producţia artis-

tică a epocii  Cantacuzinilor şi a lui Vodă-Brân
coveanu. 

Şerban Cantacuzino dăruieşte bisericii Doamnei,. 
din Bucureşti} un epitaf ce nu are nimic asămă
nător cu tradiţiile unei arte arhaice. 

Un alt epitaf, un " threnos", presintă figuri . de  
o puritate excepţională şi  grupate Î n  modul cel' 
mai  armonios. 

Patrafirele din această epocă se d istln �  prin 
grele broderii de aur strălucitor pe un câmp d e  
mătasă roşie. Ornamentele de  altar din epoca lui 
Brâncoveanu sau a lui Nicolae Mavrocordat sâni
lucrate pe catifea de Genova în genere roşie} 
mai târziu şi verde, cu chenare brodate din fir 
de aur în relief şi  având În centru acvila ţării şi 
iniţialele domneşti �au acvila împărătească cu 
două capete. 

Dar acest gen, care aminteşte Franţa lui Lu
dovic al XIV-lea, face loc modelo! semi-orientale, 
venite din Veneţia, ş i  apoi celor din Constantinopol. 

"Tradiţiunea nu mai există, ş i  c reaţiunile indi
viduale duc arta pănă În pragul epocii moderne, 
în care falşul occidentalism, încui bat în Rusia, în
tinde în jurul său o înrăurire răufăcătoare, care 
distruge instinctul înăscut, ce dominase atâtea · 
veacuri de-a rândul U .  

C u  ajutorul celor două preţioase lucrări : a d-lui· 
L. Brehier şi a d-lui N. Iorga, s'au lămurit multe 
puncte încă întunecate şi  s'a dat o îndrumare · 
definitivă cunoaşteri i artelor minore creştine din 
Orient. 

Avem astăzi putinţa de a urmări Întreaga evo
luţie a artelor bizantine, care se prelungeşte p e  
urmă î n  Ţările noastre, supt diferite Înrăuriri, unele 
din Orient şi altele  din Occident, din Rusia, din 
Armenia şi  din arta gotică pentru Moldova, din, 
Serbia şi din Veneţia, pentru Muntenia. 

Putem astfel desluşi mai bine partea originală. 
româneasdl, interpretarea ce meşterii noştri au 
ştiut să dea elementelor venite din afară, pe 
care şi le asimilea ză cu încetul, dându-li un ca
racter propriu. 

Putem apoi, cercetând bogatele ilustraţiuni ale 
publicaţiilor d-Iui N. Iorga , să ni  dăm samă de
desvoItarea curentului realist d in  veacul al XVII
lea, precum şi al curentului p opular, ce duce la u n  
adevărat folklor romănesc. 




