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INRÂURIRILE STRĂINE

DE. LA OR1GINĂ PĂNĂ LA NEAGOE BASARAB.
CAPIT OLUL 1.

O R I G I N I L E.

Studiul monumente lor de arhitectură se măr
gineşte pentru noi, În epocile mai Îndepărtate,
proapea exclusiv la' �ercetarea monumentelor reli
gioase, singurele cari au fost ferite În parte de
distrugere : unele biserici, câte o clopotniţă şi
rare ori chilii le mănăstirilor.
Din edificiile civile şi militare nu ni s'au păstrat
decât rămăşiţe, temeliile clădirilor, bucăţi de
ziduri ruinate care ni pot da une ori indicaţiuni
asupra alcătuirii şi disposiţiunilor generale ale
acestor monumente, dar foarte rar asupra arhitec
turii lor propriu-zise ; doar pe ici colo câte un
profil de piatră cioplită sau mai rar un rest de
sculptură 'sau de decoraţiurie aproape şters, dar
nimic mai mult.
. Aproape totalitatea clădirilor mai vechi, În afară
de biserici, dacă nu sunt ruinate, au fost refă
cute şi transformate la epoci mai apropiate de
noi, fără ca să se fi păstrat În majoritatea casu
rilor ceva din caracterul lor primitiv. Când se va
putea face cercetarea amănunţită a acestor monu
mente, se vor găsi poate urmele vechilor arhitec
turi ; asemenea cercetări Însă presupun sondaje
şi dărâmări, iar executarea lor nu este În totdea
una posibilă.
Biserici în stâncă. N i-au rămas din veacurile
îndepărtate câteva biserici În stâncă, de şi poate
pe vremuri au fost mai numeroase. Astfel la
Cetatea Dâmboviţei, În comuna Stoieneşti din
judeţul Muscel, mai există o asemenea biserică
săpată în stâncă, care trebuie să fie foarte veche,
căci zugrăveala de pe păreţii interiori ni arată
chipul lui Nicolae Alexandru Basarab ca ctitor 1 .
O altă capelă, de acelaşi gen, se află lângă
mănăstirea Bistriţa din Oltenia, într'o peşteră
situată în stâncile din apropiere. Drumul pentru
a ajunge la această capelă este aproape i'mpracti
cabil : Întâiu p e margenea unei prăpăstii şi apoi
pri ntr'o subterană strâmtă 'şi joasă. Acestea sunt
I

V ez i Buletinul C. M. 1.,

anul

V p. 89.

umile lăcaşuri de refugiu, ascunse cât mai bine,
astfel ca să nu poată fi descoperite de duşmani
şi deci ' mai bine ferite de distrugere. în starea în
care se găsesc ele astăzi, aceste capele cu greu
ar putea fi denumite rrionumente de arhitectură.
Biserici de lemn. în multe localităţi din ţară,
mai ales în părţile muntoase, dar şi la şes în
părţile păduroase, atât în Muntenia şi Moldova,
cât şi în Ardeal, se mai găsesc încă biserici de
lemn care şi-au păstrat, m ai mult ori mai puţin,
arhitectura lor primitivă. Unele din ele sunt destul
de vechi, din veacul al XVIII-lea şi câte odată,
dar mai rar, din al XVII-lea. Ele repetă probabil
tipuri vechi rămase aceleaşi de multe veacuri.
Intr'o ţară aproape în întregime acoperită cu '
păduri, cum a fost a noastră, este firesc ca şi
clădirile şi locuinţile să fi fost aproape exclusiv
executate din lemn, aşa cum sunt şi astăzi majo
ritatea caselor ţerăneşti mai vechi ; păreţi de
bârne sau de chirpiciu, pridvoare cu stâlpi de
lemn ciopliţi cu îngrijire şi adesea · ori cu multă
imaginaţie, uluce şi balustrade de scânduri trafo
rate, etc.
Este probabil că, în afară de cetăţile de apă
rare, de reşedinţele domneşti şi boiereşti şi de
unele biserici mai importante, toate casele şi chiar
majoritatea bisericilor de prin oraşe şi sate erau
făcute din lemn.
Arta populară, pe al cării domeniu întrăm
aici, a avut de sigur rolul său în desvoltarea
artei noastre în genere, mai ales în artele minore,
care par că se confundă cu ea. Este în de obşte
cunoscută originalitatea şi bogăţia artei ţărăneşti
în România, precum şi fineţa simţului artistic
al poporului, căruia i se datoreş.t e păstrarea in
tactă a tradiţiunii sale strămoşeşti, dar este evi
dent foarte greu, În starea cunoştinţilor pe care
le avem astăzi, a se determina partea ce se cuvine
artei populare străvechi în evoluţia artei monu
mentale.
5 -
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CAPITOLUL I I .

ÎNRÂURIRILE MEDIEVALE.

Printre înrâuririle de artă care se ivesc În epoca
ce a urmat formaţiunea Ţărilor Române se pot
distinge două mari curente : Unul, venit din Oc
cident, ni aduce civilisaţia evului mediu şi înrâu
rirea artei romanice şi a celei gotice ; altul, venit
pe diferite căi din spre Orient, ni aduce civili sa
ţia bizantină, care pe acele vremuri domnia nu
numai în Europa orientală, dar ŞI In Asia Mică,
În Africa de Nord, în Rusia şi chiar În Orientul
m ai îndepărtat.
Î.NRĂURIREA MEDIEVALĂ ·OCIDENTALĂ. Pare
a fi cea d'intâiu venită, prin Ardeal în Muntenia
şi prin Polonia şi Galiţia în Moldova,
In Muntenia ea este puţin simţită şi pare a fi
fost Înlocuită chiar în veacul al XIV-lea printr'o
Înrâurire orientală, care în veacul următor devine
aproape exclusivă.
Astăzi, din monumentele occidentale, nu ni-au
mai rămas decât temeliile a două biserici dispă
rute, una la Câmpulung (Muscel) şi alta la Turnu
Severin, apoi ruinele cetăţii din Cheile Argeşului,
zisă a lui Ţepeş-Vodă, şi În sfârşit rămăşiţele
unui turn, zis al lui Sever, situat în oraşul Turnu
Severin.
Temeliile bisericii romanice din Câmpu
lung (fig. 1 ).
Aceasta pare a fi cel mai vechiu monument bi
sericesc medieval din Muntenia, ale cărui urme
au ajuns până la noi. Temelia acestei biserici a
fost găsită sub actuala biserică a mănăstirii Negru
Vodă de către d. V., Drăghiceanu, în anul 1 925.
Această biserică a fost clădită, proba b il, În vea
cul al XIV-lea de către Nicolae Alexandru Basarab,
a cărui piatră de mormânt se găseşte aici.
Planul bisericii este romani c şi se compune din
tr'o navă centrală mai largă şi din două colaterale
mai înguste, despărţite de nava centrală prin două
rânduri de stâlpi. La această parte principală a
bisericii formând naosul se adaugă spre Răsărit
altarul rotunjit într'un singur arc, care se leagă,
într'un mod cam stângaciu, cu stâlpii interiori ai
naosului. Spre Apus pronaosul mai mic e despăr
ţit de naos printr'un zid, în axul căruia se des
chide o uşă de comunicaţie ; tot în pronaos se
afla o scară rotundă care urca la clopotniţă.

Disposiţiunea aceasta a naosului despărţit de
pronaos este proprie cultului ortodox ; ea este în
tocmai aceia pe care o găsim la biserica din Ră
dăuţi, c1ădită cam în aceiaşi epocă de către Ale
xandru-cei- Bun. Spiritul în care sunt c1ădite aceste
două monumente este însă diferit : la Câmpulung
arhitectura şi construcţia par a fi fost pur roma
nice, p e când la Rădăuţi ele sunt m ai apropiate
de arta bizantină.
La Câmpulung biserica pare a fi fost de piatră ;
Într'adevăr, faptul că s'au descoperit În zidurile
actualei biserici pietre cu profil romanic dă a pre
supune că biserica de astăzi, care e şi ea de pia
tră, a fost clădită cu materialul rămas dela dărâ
marea celei vechi.
Temeliile bisericii gotice din Turnu-Se
verin (fig. 2).
Descoperite cu ocasia săpături lor făcute de d.
profesor Bărcăcilă la castrul Drobetae, presintă
urmele unui altar semicircular de configuraţie go
tică cu urme de contraforturi formând ca nişte
pinteni împrejurul semicercului altarului. Zidăria
este de piatră brută, neregulată şi lucrată fără artă.
Acest altar a fost alipit de o altă clădire, mai
veche şi mai mare, a cării temelie de piatră, cio
plită, din blocuri mari şi regulate, este probabil
de origine romană şi face parte din clădirile cas
trului.
Cetatea zisă a lui Ţepeş-Vodă. Este unul din
rarele monumente care ni arată o Înrâurire medie
vală occidentală În Muntenia: ruinele ei se văd şi
astăzi în cheile Argeşului, în vârful unei stânci,
de unde domină toată regiunea, atât spre Nord,
cât şi spre Sud, În susul, cât şi În josul Argeşu
lui. Această cetate, alcătuită după tipicul castele
lor feudale, medievale, se compune din mai multe
turle rotunde, situate la extremităţile clădirii şi le
gate între ele prin drumuri de comunicaţie apă
rate de ziduri puternice. In corpul cetăţii se gă
seşte un turn dreptunghiular, care pare mai vechiu
decât restul clădirii şi care este zidit numai din
piatră brută, pe când turnurile rotunde sunt zidite
din piatră brută amestecată cu cărămidă, Cetatea
se zice că va fi fost c1ădită de către Cavalerii
Teutoni (fig. 3 până la fig. 1 3).
6 -
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Turnul zis al lui Sever din Turnu-Severin
-este un masiv de zidărie lucrat din piatră brută,
având forma dreptunghiulară. Partea lui superi
oară este prăbuşită. Acest turn pare a fi făcut
·
parte dintr'o cetate de apărare, un cap de pod.
Urme de ziduri se văd, Într'adevăr, În apropiere,
dar disposiţiunile lor nu se pot stabili astăzi din
·causa vegetaţiunii care acopere toate Împrejuri
mile. Au mai fost date la iVf'ală În apropiere te
meliile unei cap ele de stil oriental, despre care
vom vorbi mai departe.
Aici se cuvine să vorbim şi de ruinele Palatu
lui D omnesc din Curtea-de-Argeş, care, după
configuraţia sa şi după profilatura gotică a unor
pietre provenind probabil de . Ia uşile şi ferestrele
.acestui monument, s'ar părea de origine occiden
tală. O particularitate pe care trebuie să o notăm,
fiindcă poate fi o indicaţiune, este orientarea clă
dirii spre Nord, care este contrarie usului cons
iinţit În ţara noastră, unde Întrarea, pridvorul, cer
dacul sau prispa, sunt În totdeauna Îndreptate
spre soare, În partea ferită de crivăţ. Aici vedem 1
un cerdac Îndreptat spre Nord cu scara şi Întra
rea În aceiaşi direcţie.
Alte riim�şi1e ale înrâuririi occidentale
se găsesc În unele frescuri şi obiecte de orfevră
Tie arătate mai jos :
La Biserica Domnească din Argeş, În pronaos,
de-asupra uşii care duce În naos, se găseşte zu
grăvit În frescă tabloul votiv care arată pe ctitor
(Negru-Vodă sau Vladislav) în genunchi la picioa
rele lui Isus Hristos. EI este Îmbrăcat în veşminte
de cavaler medieval din Occident.
La bolniţa mănăstirii Cozia, în pridvor, se gă
seşte zugrăvit În frescă portretul lui Mircea-cel
Bătrân alături de fiul său. Ambii sunt îmbrăcaţi
în veşminte medievale occidentale.
Imbrăcămintea lui Negru-Vodă, al cărui mor
mânt a fost descoperit în 1 923 în Biserica Dom
.nească din Argeş de către d. V. Drăghiceanu,
este de asemenea occidentală. Tot de asemenea
şi . diferitele obiecte, bijuterii, paftaua şi inelele ce
.s'au găsit în mormânt 2 .

1

I

Vezi BuL. Corn. M., 1., anul 1 923, p.

Vezi . BuL. Corn. M.
-Argeş.

1.,

ÎN

1 23

ÎNRÂURIREA MEDIE VALĂ ORIENT ALÂ ni-a
lăsat puţine urme până în veacul al XIV-lea ; pare
a fi fost înainte de această epocă urme de înrâu
rire orientală, venită probabil prin Serbia, care a
avut o civilisaţie proprie mai veche ca a noastră.
Aceste urme se mai văd în Turnul-Severin, unde
s'au descoperit temeliile a două biserici mici, care,
prin disposiţia planului compus din cele două în
căperi cerute de cultul ortodox şi dintr'un altar
semicircular îndreptat spre Răsărit, dovedesc o- origine orientală.
Aceste două monumente se află primul în gră
dina liceului din Turnul-Severin şi celalt în grădina
publică, în apropierea turnului zis al lui Sever
(fig. 1 4- 1 7).
Primul nu presintă decât o zidărie ordinară exe
cutată din piatră brută, al doilea însă este de o
execuţie mai îngrijită, lucrată din moeloane de
piatră mai regulată, alternată cu cărămidă aşezată
după tipicul bizantin, atât orizontal, cât şi vertical,
încadrând pietrele şi stabilind suprafeţele de razim
orizontale necesare unei mai bune stabilităţi a zi
dăriilor.
Ambele aceste biserici aveau dimensiuni aproape
identice şi . aceiaşi disposiţiune generală arătată
mai sus. Ele au vre-o 1 2 metri lungime totală şi
vre-o 5 metri lărgime, aceste cote fiind socotite
în interior.
A doua din aceste biserici, cea mai interesantă,
aflată, cum am spus, în grădina publică a oraşu
lui, mai are, în afară de întrarea principală spre
Apus, încă o uşă, care dă direct în naos pe faţa
dinspre Miazăzi. Naosul pare a fi fost boltit ci
lindric, această boltă, după cum arată planul, se
compunea din trei travee întărite cu nervuri de
piatră ale căror urme se observă pe zidurile late
rale. Altarul semicircular În interior este poligonal
spre exterior şi compus din cinci laturi. Pronaosul,
de dimensiuni mai mici ca naosul, este în lăţime,
adecă mai lat decât adânc, şi uşa de la întrare se
află în axul laturii mari, care este şi axul Întregii
biserici .

5.

1 923, Curtea Domnească din

-
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CAPITOLUL III.

ÎNRÂURIRILE BIZANTINE.

înrâuririle bizantine sunt .dominante în desvol
tarea artei monumentale din Muntenia.
Ele ni-au venit pe diferite căi, dintre care cele
mai importante sunt următoarele :
1 . Direct din Capitala Imperiului bizantin, cu
care ţara noastră a avut legături constante în
acea epocă. În timpul lui Mircea-cel-Bătrân se
ştie că au existat chiar legături de rudenie între
Curtea noastră şi familia împărătească din Cons
tantinopol.
2. Din Serbia, care a avut o artă proprie mai
veche c� a noastră şi tot de origine bizantină,
cu o mraurire romamca şi lombardă. Cu Serbia
au existat de asemenea legături de rudenie între
familiile domnitoare.
3. Din Balcani, . unde înrâurirea bizantină s'a
întâlnit cu o altă înrâurire importantă venită din
Grecia medievală.
4. Din Muntele Athos, focar de artă pentru tot
Orientul: creştinesc.
5. Din Armenia, a cării artă se ştie că a avut
o înrâurire considerabilă asupra Întregii Europe
Orientale şi ale cării urme se găsesc şi în Europa
Centrală şi chiar în Europa Occidentală. Această
înrânrire pare a se m anifesta în arta noastră mo
numentală mai cu samă în tehnica şi În decorul
pietrei sculptate.
În această perioadă a formaţiunii artei monu
mentale în Muntenia, sub înrâuririle arătate mai
sus, se vor putea constata mai ales în disposiţia
planului unele tendinţe specifice artei noastre, care
se îndepărtează de tipurile străine importante şi
care nu se întâlnesc în celelalte şcoli de artă care
au avut legături cu ţara noastră.
Se va putea deci vorbi de un prim aport
românesc în formarea arhitecturii care a înflorit
În Muntenia şi care se închiagă în jurul numelui
legendarului Meşter Manole, un meşter genial de
la care ni-a rămas un monument care poate fi
socotit ca un cap de operă.
Aceste Înrâuriri orientale par a se fi întins
progresiv în cursul veacului al XIV-lea, devenind
exclusive în veacul al XV-lea. într'adev ăr am arătat
în capitolul preceden t urmele înrâuririi occidenta le
încă în timpul Întemeier ii Bisericii Domnest i , din
Argeş, monument pur bizantin, unde totuşi ctitorul
,

este represintat În tabloul votiv îmbrăcat În veş
minte m edievale occidentale. Mai este de obser
vat că acest tablou votiv este executat în frescă
după tehnica zugrăvelilor orientale. Portretul lui
Mircea-cel-Bătrân dela bolniţa Coziei ni-I repre
sintă de asemenea În veşminte de cavaler din
evul mediu occidental.
Mai târziu însă, la sfârşitul epocei pe care o
studiem, vom găsi chipul lui Neagoe-Vodă Îm
brăcat în lungi veşminte bizantine, împodobite cu
motive decorative aurite de stil oriental. Astfel este
represintat În frescurile bisericilor din Snagov şi
din Episcopia Argeşului.
.
*

*

*

ÎNRÂURlREA BIZANTINÂ DIN CONSTANTINO'
POL. Printre monumentele care n i-au rămas din
veacul al XIV-lea şi care sunt datorite înrâuririlor
orientale, cele mai vechi cronologiceşte · par a fi
bisericile din Curtea-de-Argeş; adecă Sân-Nicoară
şi Biserica Domnească, care presintă caractere co
mune şi bine determinate, pe care le vom studia
mai la vale. Trebuieşte să li mai adăugăm bise
rica din Nicopoli, c1ădită În timpul lui Vlaicu-Vodă,
pe malul drept al Dunării şi care presintă aceiaşi
composiţie, însă mai simplă, ca B iserica Dom 
nească şi aceleaşi caractere arhitectonice ca cele
două biserici din Curtea-de-Argeş. Este astăzi re
cunoscut că aceste monumente Îşi trag originea
chiar din Constantinopol 1, unde se găsiau Încă
din veacul al XI-lea monumente similare. Din această
causă am găsit cu cale a mai adăuga la această
grupă de monumente şi paraclisul numit Bogdan
Serai din Constantinopol, care presintă multă asă
mănare ca arhitectură cu Sân-Nicoară şi care este
singurul paraclis din Constantinopol rămas din
epoca anterio�ră renaşterii Paleologilor. E probabil
capela unui palat bizantin, distrus, din timpul Im
păraţilor Comneni, deci anterior bisericilor din
Argeş.
Caractere generale. Bisericile din această
grupă au planul pătrat sau dreptunghiular, fără
sinuri laterale ; cu altarul semicircular În interior ;
el este sau simplu, sau compus, adecă complectat
I

Vezi Bul. Corn.
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cu două absidio le laterale : spre exterior altarul
este poligon al ; pronaos ul este de dimens iuni rela
tiv mici, aşezat În lăţime, adecă mai larg decât
adânc ; el poate fi şi un adaus ulterior . Această
grupă de monum ente se poate subdiv ide în două :
Prima sub-grup ă se compun e din bisericile Sân
Nicoară şi Bogdan-Serai, care au fost proba
bil paraclise. Ele sunt mici edificii dreptungh iu
Iare, având un singur ax. N aosul era boltit cilin
dric ca şi la biserica din grădina publică din Tur
nul-Severin ' . Trebuie observat aici că bolta sfe
rică dela Bogdan-Serai este executată într'o altă
epocă (fig. 1 8-22).
Aceste biserici nu au turlă pe naos, Sân Ni
coară are însă un turn înalt, dreptunghiular pe
pronaos. Altarul este semicircular în interior, poli
gonal în exterior ; altar simplu la Bogdan-Serai,
triplu la Sân-Nicoară (fig. 23-33).
A doua sub-grupă cuprinde bisericile din
Nicopoli şi Domnească din Argeş. Ele sunt
edificii cu plan central, adecă având două axe
perpendiculare, unul pe altul, şi turla aşezată în
centru, în punctul de întâlnire al axelor.
La Nicopole este o biserică foarte mică, ex
presiunea cea mai simplă a tipului în formă de
cruce greacă, exprimată atât În plan, cât şi În
spaţiu, cu turla aşezată la întâlnirea braţelor crucii . .
Crucea este acusată În spaţiu prin frontoane ro
tunjite În trei direcţiuni, iar spre Răsărit se află
altarul rotunjit în interior şi cu feţele teşite în
exterior. Pronaosul avea două turnuleţe laterale,
astăzi dispărute (fig. 34-38).
Biserica domnească din Argeş este expre
siunea desvoltată şi complectată a aceluiaşi tip În
care nava unică s'a despărţit În trei, de asemenea
şi altarul. Braţele crucii s'au lungit în plan şi s'au
înălţat în spaţiu. Absidele mici În stânga şi · în
dreapta altarului au acoperişuri distincte mai joase,
de asemenea şi pronaosul, care este poate adău
gat în urmă şi peste care se aflau două turle mici
ca la Nicopoli. Zugrăveala din interior, care e de
dată mai recentă ca biserica, o represintă cu trei
turle. înainte de ultima restaurare erau pe pro
naos două turle de lemn învelite cu tablă. Zidă
ria însă nu presintă nicio urmă care să poată
dovedi că au fost vre-odată turle de zid, nici
bolta din pronaos nu dă vre-o indicaţiune în acest
sens ; ea este însă probabil de dată mai recentă
i turlele mici au fost poate snprimate la vre-una
din restaurările pe care le-a suferit această bise
ric ă şi înlocuite cu cele de lemn care erau încă
în fiinţă până pe la 1 91 0... (fig. 39-50).
1

Vezi B. C. M. 1., fascicula

no.

33, p .

1 3.

1 25

Materiale şi procedee de construc1ie. Pia
tra necioplită (bolovan) şi cea cioplită din gros
formează, împreună cu cărămida, materialul de con
strucţie. Cărămida este îngustă de 5 centimetri şi
de 35 centimetri lungime. Rosturile dintre cara
mizi sunt late aproape cât grosimea însăşi a că
rămizii.
Procedeurile de construcţie sunt cele bizantine :
rânduri orizontale de piatră înecate într'un mortar
de var gras, amestecat cu pietriş mărunt, alter
nează cu mai multe rânduri de cărămizi aparente �.
Aceste asize de cărămizi au scopul de- a stabili
la nivele destul de apropiate, planuri orizontale
perfecte care să asigure stabilitatea zidăriei de
piafrră ; bolovanii având forme neregulate, zidăria
este expusă la tasări inegale, care ar putea pro
voca crăpături. Este ştiut că mortarul de var alb,
singurul cunoscut pe atunci, face prisă înceată,
iar zidăria, ridicându-se destul de repede, produce
sarcini care pot provoca dislocări înainte de prisa
mortarului. Pentru aceleaşi motive este probabil
că zidăria se făcea între cofraje de scânduri spre ·1
a menţinea în lături zidăria şi mortarul care ar fi
fost altfel expuse a se mişca. De asemenea se
pare că zidăria se lucra cu var fierbinte. Toate
aceste ipotese ni arată că s'a pierdut secretul de
a se zidi piatra cu mortar de var alb, aşa cum s'a
zidit toate monumentele din această epocă.
Legătura zidurilor mai este asigurată prin tră
gători de lemn orizontali aşezaţi în i nteriorul zidu
rilor în sensul lungimii 101 şi la diferite înălţimi,
dacă zidurile sunt înalte. Aceste legături sunt îm
binate între ele ia . intersecţia lor. De obiceiu ur
mele unor asemenea legături se găsesc atât la
basa zidurilor supt nivelul ferestrelor, cât şi la
partea lor superioară ; la nivelul naşterii bolţilor,
unde ele se îmbină cu legăturile transversale aşe
zate la naşterea arcurilor şi care sunt destinate a
se opune împing�rilor laterale provocate în zidării
de către arcurile peste care se razimă bolţile ce
acopăr bisericile. Multe din aceste legături de lemn
sunt astăzi putrezite şi cele mai de multe ori nu
se mai văd decât găurile goale unde ele fuseseră
aşezate la facerea clădirii.
Plastica monumentală. Este obţinută prin
exprimarea logică a cerinţilor programului ; fie
care element al clădirii este exprimat clar şi vi
sibil în exterior, el primeşte conformaţia cores
punzătoare importanţei şi destinaţiunii sale.
Alternarea pietrei şi a cărămizii în construcţie,
a cării explicaţiune practică am dat-o mai sus, şi
care constituie caracterul principal al acestor clă2

Vezi Choisy, L 'art de bâ tir chez les Byzantins.
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diri, este şi elementul din care arhitecţii bizantini
au ştiut să scoată efectul atât de original, care
se găseşte În toate construcţiunil� lor şi care a
produs În marile monumente din Constantinopol
şi în faimoasele ziduri care înconjoară acest oraş
expresiunea sa cea mai perfectă şi cea mai impunătoare.
.
Plastica decorativă. E ste obţinută numai prin
jocul simplu al cărămizilor Încadrate În rosturi
largi de mortar. Contrastul de coloare dintre pia
tră şi cărămidă cu rosturile lor de mortar este
singurul element care dă naştere efectului deco
rati\'. Niciun ornament propriu-zis : n icio sculp
tură nu împodobeşte faţadele. Numai proporţia
părţilor şi composiţia lor, arcurile de cărămizi
bine legate cu asizele orizontale şi Încoronate cu
simple cornişe în zimţi, ori în dinţi de fierăstrău ;
aceste elemente atât de simple, mâ-n uite Însă ,cu
măestrie, asigură efectul artistic atât de caracte
ristic al arhitecturii bizantine din această epocă.
DETALIILE. Soclul la aceste clădiri nu există :
păreţii exteriori sunt drepţi până la pământ, fără
niciun profil, fără nicio linie sau i eşitură a zidăriei.
Ferestrele sunt mici, înguste, pentru a apăra
biserica în contra atacurilor şi pentru a-i păstra
lumina discretă şi atmosfera mistică potrivite cu
destinaţia ei. Arcuri de cărămizi În plin cintru în
coronează partea superioară a ferestrelor.
Uşile par a fi fost şi ele arcuite ; vechimea
monumentelor şi transformările ce ele au putut
suferi în cursul vremurilor nu ni permit însă a o
afirma.
Ocnitele sunt unicul element decorativ câte
odată întrebuinţat la aceste biserici. Ele sunt în
guste, destul de înalte şi terminate la partea su
perioară în arc plin-cintru. Ele sunt Întrebuinţate
numai pe alocurea şi mai mult pe feţele teşite de
la altar.
Cornişele au fost în genere distruse ; cele În
fiinţă astăzi pot fi din alte epoci, refăcute în urmă.
Este însă probabil că la origine ele erau tot din
cărămizi aparente, cu rânduri intermediare aşezate
în diagonală şi formând dinţi de fierăstrău, care
servesc de console pentru a susţinea rândurile su
perioare. Asemenea cornişe se găsesc la monu
mentele bizantine din această epocă În tot Orientul.
Brâuri orizontale nu se găsesc în faţade. Câte
odată în interior, la naşterea bolţilor, supt forma
unei ieşituri proemi nente sau a unui profil.
Fronto anele sunt rotunjit e în arc de cerc şi
întărite la periferi i cu cornişe având forma ar.ătată
mai sus, sau cu nervuri proemi nente de cărămid ă
răzimate p e console de piatră.
Turlele sunt compuse din stâlpi verticali for-
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mând resalituri spre exterior, perimetrul are dela
opt la douăsprezece laturi ; resaliturile care înca
drează ferestrele formează arcaturi Înalte şi Înguste
Încoronate cu arcuri concentrice, peste care este
aşezată cornişa. Aceasta urmează forma arcurilor,
determinând la partea superioară a turlelor o linie
festonată foarte elegantă, peste care se Înalţă
cupola (Nicopo le).
La Domneasca din Argeş, cornişa este astăzi
orizontală, dar nimic nu dovedeşte că la origine
ea nu urma forma arcurilor ca la Nicopole şi ca
la multe alte biserici din Orient aparţinând ace
leiaşi epoci.
Interiorul bisericilor acestora este În întregime
tencuit spre a primi zugrăvelile care se întind pe
toate suprafeţele, începând dela pardoseală până
la bolţi şi turlă.
Boltile urmează ÎIJ formele şi în composiţia
lor technica bizantină. Spaţiile dreptunghiulare în
plan sunt boltite în "berceau" semicilindric, cu
sau fără arcuri dublouri, formând nervuri. Spa
ţiile pătrate în plan sunt boltite cu calote sferice
între pandantivi. Câte odată bolţile sunt formate
din două berceau-uri perpendiculare care se in
tersectează.
Altă dată bolţile sunt aşezate În "porte it faux"
faţă cu păreţii pe cari se razimă. In ace�t mod
se micşorează lumina, adecă distanţa între punc
tele de razim, de asemenea se micşorează şi
Împingerea pe care o exercită bolţile pe păreţi.
Acest "porte, it faux" este de obiceiu din că
rămidă, el formează o zonă orizontală şi un motiv
de care se foloseşte zugravul.
Supt arcurile care sunt alipite de păreţi se
găsesc console, câte odată de piatră, având forme
teşite simple sau rotunjite.
Pardoselile sunt astăzi în gener-e din lespezi
de piatră
•

*

*

DESCRIEREA MONUMENTELOR DIN GRUPA
CONSTANTJNOPOLITANĂ

BISERICA SÂN-NICOARÂ, zidită probabil de
către Doamna Clara pe la 1 350, este de dimen
siuni mici şi compusă dintr'o singură navă de 6
metri lărgime şi 1 4 metri lungime în interior, cu
prinzând pronaosul. Bolţile nu mai există decât la
altar, care presintă un frumos exemplu de cons
trucţie de bolţi sferice, după sistemul bizantin.
N aosul trebuie să fi fost boltit "în berceau" se
micilindric cu arcuri dublouri, ale căror picioare
sunt încă visibile (fig. 2 2 -23).
Altarul este triplu, de şi compus dintr'o singură
încăpere, în care se găseşte în ax nişa principală
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si în lături două arcaturi formând nişele secun
dare ale proscomidiei şi diaconi con ului.
În faţada principală uşa dela întrare este înca
drată între doi pinteni de zidărie al căror rost nu
este desluşit. Ori sunt contraforturi şi aşa par la
mima \-edere (stim însă că acest element de con
�trucţie nu exi �tă în arta bizantină, ci numai în
cea gotică), ori sunt picioarele unui arc care forma
poate în faţa bisericii un fel de pridvor aco
perit.
De-asupra pronaosului se ridică un turn înalt
de trei caturi, cu trei rânduri de ferestre mari
suprapuse. El este în întregime zidit din cărămidă
şi poate dintr'o epocă posterioară bisericii, cu
toate că grosimea mai mare a zidurilor la pronaos
ar dovedi că a existat aici un turn de la început.
Zidăria bisericii este din piatră, bolovani, alter
nată cu cărămidă ; părţile superioare, care au dis
părut, par a fi fost numai din cărămidă, cum
arată părţile încă existente dela altar şi dela turlă.
Altarul este spre exterior decorat în partea lui su
perioară cu un şir de firide peste care se observă
urmele unei cornişe. Aceste firide însă se opresc
la resalitul altarului şi faţadele laterale sunt lipsite
de orice motive decorative. Se pare că ferestre
nu au existat, afară de una singură la altar, mică
şi foarte îngustă. Pe laturea sudică pare a fi fost
o uşă dând direct în naos, ca la biserica din Tur
nul-Severin.
Biserica Bogdan-Serai din Constantino
pol. Acest mic edjficiu nu şi-ar avea locul în acest
studiu, dacă nu ar fi singurul paraclis din epoca
bizantină ce s'a mai păstrat în Constantinopol şi
dacă din întâmplare nu ar fi fost în legătură cu
evenimentele istorice ale ţării noastre, servind
multă vreme de biserică reşedinţii moldoveneşti
în tambul.
Bogdan-Serai este probabil un monument con
timporan, dacă nu anterior ceior dela Argeş şi
icopoli. A fost poate paraclisul unui palat bizan
tin din vremea Comneni lor 1 .
Asămăn area p e care o presintă cu S ân-Nicoară
şi cu m onumentele noastre din veacul al XIV -lea,
pe cari le studiem aici în ceia ce priveşte mate
rialul şi modul de construcţie, este încă o confir
m are a originii bizantine a bisericilor noastre din
Curtea-de-Argeş. .
Acest paraclis se compune dintr'o singură în
căpere dreptungh iulară, având vre-o 8 metri lun
gime şi 3.70 lărgime în interior, ter"m inată prin1

V ezi Va n Millingen, Eglises de Constantin
ople, Londra,

1 9 12,

p_ 280 ; Paspati, Constantinop ol, 1 877, ş: O. Balş,
B_ C. M. 1., DO. 33, p_ 1 0 .
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tr'un altar semi-circular luminat ·printr'o singură
fereastră. Bolta era la început cilindrică şi numai
în urmă i s'a adaptat sistemul de bolţi pe con
solă cu calotă pe pandantivi represintat în releveul
alăturat reprodus de d. O. Balş, după Van Millin
gen (fig. 1 8-22).
Altarul se presintă în exterior cu cinci laturi,
din care cea dela mijloc are o fereastră terminată
în arc plin-cintru, iar cele două laterale au câte o
firidă rotunjită, lucrată în cărămidă, în acelaşi mod
ca bolţile dela altarul bisericii Sân-Nicoară. întâl
nim aici aceiaşi alternanţă a pietrei cu rândurile
de cărămidă, aceiaşi tehnică în construcţia areu
rilor şi a bolţi lor.
Această zidărie, spune Van Millingen, p resintă
o asămănare izbitoare cu aceia a zidurilor oraşu
lui Constantinop ol.
Supt paraclis se află o criptă boltită cilindric
şi terminată ca şi capela superioară printr'o nişă
circulară boltită, cu o fereastră în ax.
BISERIC A DlN I ICOPOLI (BULGARIA). Zidită î n
timpul lui Vlaicu-Vodă, este un mic edificiu cu
plan central în oposiţie cu cele două biserici pre
cedente. Dimensiunile sunt foarte restrânse : 5
metri pe 8 în interior (fig. 34-38).
Planul este în formă de cruce greacă. O cu
polă se ridică la Întâlnirea bolţilor care formează
braţele crucii. Aceste bolţi semi-cilindrice se ter
mină lateral prin frontoane rotunjite prevăzute cu
câte o mică ferestruie în arc de cerc : bolta din
spre altar e terminată În sfert de sferă şi acopere
absida sem i-circulară în interior şi poligonală spre
exterior. Pronaosul este în parte dărâmat : nu de
mult pe această parte a clădirii se găsi au două
turnuleţe care încadrau uşa dela întrare pe faţada
din spre Apus.
Faţadele presintă aceiaşi alternare caracteris
tică de piatră şi cărămidă ca şi celelalte monu
mente din această grupă.
Turla este înaltă şi bine proporţionată, octogo
nală spre exterior, cu ferestrele lungi încoronate
cu arcuri peste care corn işa desemnează o linie
sinuoasă care urmează mişcarea arcurilor.
Arcadele sunt formate din piatră cioplită alter
nată cu cărămidă, de osebindu-se de acele dela
Curtea-de-Argeş, care sunt numai din cărămidă,
şi asemănându-se în această privinţă cu cele din
Mesembria, din Târnovo şi din Serbia bizantină.
De-asupra ferestrelor dela turlă, în timpanul
arcaturilor de sus, se află un spaţiu ajurat prin
care se ventila probabil interiorul b isericii. E I
este ornamentat prin cărămizi aşezate în diagonală
şi formând goluri între ele.
în interior construcţia turlei se razimă pe patru
11 -
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arcuri care stau pe console, Acest procedeu se
aseamănă întru câtva cu o disposiţiun e pe care o
găsim în unele biserici sârbeşti. La naşterea bol
ţilor un impost de piatră profilată înconjoară
toată biserica în interior .
.
Acest monument presintă principalele elemente
ale bisericilor în formă de cruce cu braţele egale
şi cu cupolă. El poate fi considerat ca prototi
pul din care purcede şi biserica Domnească din
Argeş . .
BISERICA

DOMI\TEASCĂ DIN

CURTEA-DE-AR

Este clădită după unii de către Nicolae Ale
'
xan dru B asarab, după alţii de către Radu N egru
pe la 1 380. Se mai spune . că ar fi din veacul al
XIII-lea. Este cert că presintă caracterul arhitec
tonic al bisericilor din timpul Impăraţilor Comneni
şi că în a c est monument găsim toate elementele
principale ale bisericilor bizantine din acest timp I
(fig. 39-50).
Planul în formă de cruce greacă este carac
terisat printr'o turlă centrală stând pe patru stâlpi
isolaţi. Cupola ridicată pe un tambur cilindric este
proptită în lături prin patru ' bolţi cilindrice care
desemnează forma crucii atât în plan cât şi în
spaţiu, la partea superioară a bisericii. Aceste
bolţi se termină la extremităţi prin frontoane ro
tunjite, afară de cea dela Răsărit spre altar care
se închide în semi-cerc şi este acoperită cu o boltă
sferică.
Frontoanele sunt frumos proporţionate şi
compuse, încadrate într'un arc puternic de cărămizi
aparente răzimat pe console de piatră cioplită.
Frontoanele laterale sunt luminate printr'o mică
fereastră în arc de cerc (fig. 49-50). ' Cele patru
colţuri ale planului, aflate Între braţele crucii for
m ează corpuri mai joase, a căror învelitoare se
leagă spre Apus cu aceia a pronaosului dreptun
ghiular. Tn spre Răsărit aceste corpuri mai joase
formează proscomidia şi diaconiconul, In stânga
şi în dreapta altarului .
Faţadele sunt ca şi planul, curat bizantine.
Ele sunt compuse prin aceiaşi alternare a pietrei
şi a cărămizii aparente ca la monumentele descrise
precedent.
Form.a arcadelor este semi-circulară atât la fe
restre, cât şi la frontoane şi la turlă ; aceste arcade
sunt formate numai din cărămizi cu rosturi largi,
în oposiţie cu cele din Balcani, care sunt compuse
din cărămizi alternate cu piatră (Mesembria, Târ
novo şi Nicopoli).
Cornişe le urmează formele bizantine obişnuite
cu cărămizi în diagonală , formând zimţi. Nicio
GES.

I

Theotokos, Kilissege ami.
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ornamentaţie nu se găseşte în faţade. (Ferestrele
'
actuale cu chenare de piatră sunt ' din veacul
al XVIII-lea, când acest monument trebue să fi
suferit transformări de oareşicare importanţă.)
Turla este circulară în interior şi poligonală cu
douăsprezece laturi în exterior. Patru ferestre
lungi situate în direcţia axelor luminează interio
rul, celelalte laturi sunt oarbe în exterior şi ro
tunjite în formă de nişe în interior.
Cele două contraforturi laterale sunt din altă
epocă şi aşezate probabil în veacul al XVIll-lea
sau al XIX-lea, pentru a Întări zidurile slăbite
În acele puncte. Se ştie că contrafortul este un
element străin de arhitectură bizantină propriu-zisă.
Interiorul este măreţ şi de un efect impună
tor, atât prin proporţiile lui generale, cât şi prin
Înălţimea bolţilor. Ochiul Îmbrăţişează dintr'o sin
gură privire Întreg spaţiul interior. Lumina este
bine difusată prin ferestre aflate la diferite Înălţimi
şi În diferite direcţi uni l .
Dimensiunile bisericii în interior sunt de zece
metri lărgime pe douăzeci de metri lungime, cu
prinzând şi pronaosul.
RESUMA T. Această grupă de biserici de ori
gine pur bizantină <prin modul de construcţiune,
prin efectul arhitectonic, . prin lipsa sânurilor late
rale, Într'un cuvânt prin caracterul său atât de
bine definit şi atât de diferit de acel al gru
pelor de monumente ce vor urma, formează
În veacul al XIV-lea o familie isolată, originară
din Bizanţ. Vedem urmele ei în Nicopoli, apoi
în Curtea-de-Argeş.
Vom vedea Într'adevăr că toate bisericile din
această epocă au sân uri laterale, fie că ele (şi
trag originea din arta sârbească, fie că În ele se
vădeşte vre-o altă Înrâurire.
Va trebui, ca să ajungem în veacul al XVI-lea
şi În al XVII-lea, ca să găsim biserici inspirate
din arhitectura acestor importante monumente
şi În care să învie unele din caracterele lor.
Astfel la Târgovişte avem vechea Mitropolie
clădită de N eago e Basarab În 1 5 1 8 şi astăzi
dispărută ; tot În Târgovişte avem Biserica Dom
nească ridicată de Petru Cercel În 1 583, iar
la Craiova În mijlocul veacului al XVII-lea vom
gasI biserica Sf. D umitru, datorită lui Matei
Basarab (1 652), în care vom regăsi pentru ul
tima oară planul În formă de cruce greacă,
având forma crucii exprimată atât În plan cât şi
În spaţiu.
1

Pentru mai multe detalii asupra acestui important mo

nument a

se

vedea

Argeş, anul 1 923.
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Se ştie că În veacul al XIV-lea călugărul Nico
dem, venind din Serbia, înfiinţează în 1 374 mă
năstirea Vodiţa şi apoi pe cea din Tismana în
Oltenia ; aceste două aşezări în starea lor actuală
nu ni PQt da decât o documentare foarte incom
plectă asupra caracterelor lor primitive. Intr'ade
văr, miiniistirea Vodiţa nu mai este şi din bi
serica ei nu se găsesc astăzi decât două ziduri
pe jumătate dărâmate. Săpături recente făcute de
d. V . Drăghiceanu au dat la iveală temelia bise
ricii, care ni arată un plan cu naos în formă de
treflă, cu un pronaos dreptunghiular. Materialele
găsite în săpătură dovedesc o arhitectură îngrijită
în care piatra cioplită în asise regulate alternează
cu cărămida.
. Mănăstirea Tismana este astăzi cu totul
transformată, iar biserica ei, care pare a fi păs
trat, în cea mai mare parte, disposiţiunile sale ge
nerale, este în Întregime renovată În ceia ce pri
veşte arhitectura ei exterioară, care nu mai pre
sintă niciunul din caracterele sale primitive, afară
doar de o urmă de asise de piatră cu câteva că
rămizi aparente care par a fi fost smălţuite (în
colţul absidiolei din spre Sud).
Planul bisericii este bine desvoltat, naosul În
formă de treflă. are un altar spaţios cu două ab
sidiole laterale care par a fi fost modIficate .în
urmă. Turla pantocratorului este Înaltă, ridicată pe
arcuri lungi şi svelte. Pronaosul dreptunghiular
este Încoronat CII o a doua turlă mai scundă (fig.
56-58).
In afară de aceste două biserici ni-au mai ră
mas din veacul al XIV-lea biserica dela mănăs
tirea Cozia şi cea d ela Cotmean a, ambele ridicate
de Mirc ea-V odă cel Bătr ân.
Bise rica dela Cozia este un monumen t stră
lucit , având toate caractere le arhitectu rii sârbesti
din şco ala M oravei 1. Această biserică întruneş'te
la un loc caract erele genera le
ale celor două bi
s �rici pre ceden te, însă desvolta
te şi perfecţi onate
(fIg . 59-80) .
Biserica din mănă stirea Cotm eana,
având un
.1 V ezi G. Millet, L 'ancien
ari serbe ' şi G. Bals
O lIi. ,
"
.
sLfă 1a c â feli
· a bt.
sertc t din Serb ia, Bucu reşti 1 9 1 1 .

caracter a p arte, va fi studiată separat în para
graful următor (fig. 8 1 -93).
Caractere generale. Bisericile din această
grupă sunt cronologiceşte primele în ţară care au
planul în formă de treflă, plan zis şi triconc sau
trilobat. Această disposiţiune nouă dă acestor mo
numente o Înfăţişare cu totul diferită de acelea
din grupa precedentă : Biserici cu navă unică, ele
au naosul încoronat cu o turlă înaltă bine spriji
nită de cele trei abside. Pronaosul dreptunghiular
este cu sau fără turlă, în cel d'intăiu cas turla
este mai scundă, după modelul celei dela biserica
din Cruşevaţ.
Această grupă de biserici se distinge printr'o
disposiţiune constructivă specială, caracteristică. a
b isericilor sârb eşti din Valea Moravei şi care pre
sintă o deosebită importanţă : N aosul este com
pus dintr'o travee principală pătrată În plan, peste
care se razimă cupola pantocratorului, şi din două
travee secundare, egale sau nu, având formă drep
tunghiulară, care încadrează naosul spre Răsărit
şi spre Apus. Disposiţia acestor travee este ast
fel că arcurile mari laterale care susţin turla spre
Nord şi Sud sunt proptite spre Est şi Vest prin
cele două arcuri mai mici ale traveelor secundare,
arcuri alipite în interior la zidurile dela Nord şi
Sud. Acest sistem este complectat prin zidurile
absidelor laterale care proptesc celelalte două ar
curi mari, ce susţin turla spre Est şi Vest (fig.
5 1 , 56, 59, 65).
Prin această remarcabilă disposiţiune construc
tivă, împingerile resultate din greutatea turlei sunt
e chilibrate în mod raţional, iar deschiderea arcu
rilor, diametrul lor, este redus faţă cu spaţiul in
terior disponibil, ceia ce micşorează împingerile
laterale şi înlesneşte c6nstrucţiunea edificiului.
Din disposiţiunea de mai sus resultă unele con
secinţe de care arhitecţii sârbi s'au servit pentru
a obţinea efecte originale în faţade. Intr'adevăr
zidul exterior al traveelor secundare dela naos se
opreşte la un nivel ceva mai ridicat decât arcul
interior alipit de el, iar de aici în sus se ridică
zidul care stă pe'ste acest arc. Se produce astfel
la partea superioară o retragere a zidului spre in
terior, ceia ce dă naştere la o poală având un
13 -

inp.org.ro

1 30

BULETINUL

lIfONUMENTELOR ISTORICE

COMISIUNII

acoperiş separat : poala este câte odată întreruptă
printr'un fronton rotunjit sau ascuţit. Această dis
posiţiune a existat şi la Cozia, cum există şi la
Cruşevaţ, la Liubostinia şi, la noi, la biserica Mă
năstirii Dealului (fig. 66).
La Cozia, în urma transformărilor produse de
timp şi poate În urma restaurării din vremea lui
Constantin Brâncoveanu, urmele acestei disposi
ţiuni au dispărut.
O altă particularitate a bisericilor sârb eşti din
această epocă este disposiţiunea arcurilor dela
basa turlelor, care constă din p atru arcuri interi
oare, aşezate peste arcurile mari care susţin turla
pantocratorului ; aceste noi arcuri sunt visibile
În interiorul bisericii şi sunt răzimate, la colţuri,
. pe patru console. Scopul lor este de a micşora
diametrul turlei şi de a transmite presiunile direct
pe picioarele de zidărie 'dela colţuri, descărcând
astfel arcurile. Principiul este acelaşi ca acel arătat
mai sus pentru naos şi consecinţele similare :
Basa turlei spre exterior se compune dintr'o
primă parte in.ferioară, răzimată direct pe arcurile
mari, şi o a doua parte superioară, mai retrasă,
răzimată pe arc.u rile interioare de care am vorbit
mai sus. Partea inferioară se termină cu un fron
ton sau o arcadă în care se deschide o ferestruie
rotundă (fig. 6 1 , 62, 64, 65).
Forma specială a basei turlei care resultă din
această disposiţiune se poate vedea la Calenici,
Cruşevaţ, şi la noi la Cozia într'o măsură mai
puţin accentuată.
Materiale şi procedeuri de constructie
sunt În genere cele din şcoala bizantină studiate
anterior la monumentele din grupa constantino
politană ; totuşi trebuiesc observate unele deose
biri. Regăsim aici alternanţa zonelor de piatră şi
celor de cărămidă aparentă. Piatra Însă se com
p une din blocuri mari, cioplite frumos de căhe
meşteri pietrari iscusiţi. Cărămizile sunt de ase
menea fabricate . cu Îngrijire în tipare de diferite
forme. Principala deosebire constă Însă în tehnica
pietrei cioplite şi sculptate.
În ruinele dela Vodiţa s'au găsit pietre cioplite
de dimensiuni destul de mari, cu feţele profilate
în genul celor dela Cozia ; nu s'au găsit însă
urme de piatră sculpta tă ; de asemenea la Tis
mana nu s'a păstrat nicio urmă de piatră sculp
tată din epoca primitivă. La Cozia s'a dat la
iveală toată arhitectura faţadelor ascunse sub ten
cuială aplicată probabil În timpul lui Constant in
Brâncovea nu.
Aici ne găsim în faţa unui monum ent foarte
frumos lucrat cu o decoraţie de piatră sculptată
foarte bogată şi variată. Se mai găsesc împreju rul
-

arcadelor de piatră linii decorate compuse din te
racote având forma unei flori cu patru p etale.
Asemenea decoraţiune se întâlneşte şi la bisericile
din Valea Moravei şi În Serbia bizantină 1 , pre
cum şi la Mesembri a. .
Plastica monumentală resultă din disposi
ţiunile planului în treflă, cu o singură navă, Iim
gită spre Apus prin adaosul pronaosului. Acesta
dă bisericilor din această grupă o înfăţişare mai
elegantă, care se îndepărtează de planul ce'ntral al
bisericilor de origine pur bizantină, spre a se apro·
pia de acel al bisericilor din Moldova, care şi ele
au drept basă planul în treflă. Acest car�cter al
p lanului tras în lungime este încă accentuat prin
proporţiile înalte ale arcurilor interioare specifice
bisericilor din Serbia, precum de altfel şi celor din
Moldova. Din această proporţie elegantă a arcuri
lor re suItă şi înfăţişarea înaltă a edificiului tras
încă în înălţime prin toate liniile verticale produse
de forma poligonală a absideloL
Plastica decorativă este dată de alternanţa
zonelor de piatră şi a celor de cărămidă, pe · de
o parte, şi de sculptura pietrei, care este foarte
bogată, atât la unele din bisericile din Valea Mo
ravei, cum este cea dela Calenici, cât şi la bise
rica noastră din Cozia. In ceia ce priveşte bise
ricile din Vodiţa şi Tismana, este probabil că
plastica lor decorativă urma aceleaşi norme, poate
mai simple în ceia ce priveşte sculptura, aceste
din urmă fiind biserici numai mânăstireşti, p e
când biserica d i n Cozi a este domnească. Sculp
tura pietrei este aici foarte bogată şi fin execu
tată ; profilaturile şi motivele care decorează ar
cadele şi timpanele, chenarele ferestrelor, brâurile,
etc., sunt frumos compuse, foarte variate şi per
fect executate. Rosete mari de piatră ajurată de
corează arcadele la partea lor superioară şi ser
vesc pentru luminarea şi ventilarea interiorului.
DETALIILE. Soclul este o simplă ieşitură ne
profilată şi puţin proeminentă.
Brâuri de piatră se găsesc la Cozia la dife
rite înălţimi : supt ferestre şi la naşterea arcadeioL
Arcadele din faţadă sânt mari şi înalte până
sub cornişe ; ele sunt puţin proeminente faţă cu
planul exterior al zidulu! , arhivo.1ta de piatră sculp
tată fin, centrul arcadei decorat cu o rosetă de
piatră ajurată.
Frontoanele par a fi fost un element adesea.
ori usitat la aceste biserici ; în Serbia se văd
şi astăzi o profusiune de frontoane suprapuse la
partea superioară a faţadelor. La Cozia s'a des.
coperit un asemenea fronton rotunjit în faţada
1

Vezi G. Millet, L'an cien art serbe.
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din spre Apus ; la basa turlei avem o arcadă
proemin entă ca un fronton.
Ferestrele au chenare de piatră sculptată în
genere arcuite la partea superioară. Uşile nu au
lăsat urme de formele lor primitive.
Cornişele au dispărut ; se poate ca ele să
fi fost de cărămidă în zimţi, ca la bisericile bi
zantine, sau de cărămidă şi piatră cioplită, aşa
cum a fost restaurată corn i şa bisericii din Cru
şevaţ.
'
Turlele par în genere puţin înaltE, însă ele .
sunt aşezate pe o basă cubică destul de volumi
noasă şi compusă, cum am văzut, din două părţi
suprapuse. Forma elegantă şi proporţia înaltă a
bisericilor sârb eşti provine mai mult din proporţia
înaltă a bolţilor şi deci a zidurilor din faţadă, din
care resultă o turlă aşezată la înălţim� mare ;
proporţia propriu-zisă a turlei însă nu este înaltă.
Am văzut una din disposiţiunile speciale ale
turlelor sârb.eşti, care constă în adausul a patru
arcuri interioare răzimate la colţuri prin console
(fig. 64, 65).
O altă disposiţiune pe care o întâlnim la am
bele turle ale bisericii din Tismana constă din
reducerea planului pătrat al arcurilor mari la un
plan octogonal, ' prin arcuri de colţ (trompes
d'angle). Turla este astfel octogonală în interior
ca 'şi în exterior, în loc de a fi circulară, cum e
în genere.
Această disposiţiune o vom găsi şi la panto
cratorul Bisericii Episcopale din Argeş (1 5 1 2),
dar altfel executată (fig. 1 46).
*

*

*

DESCRIEREA BISERICILOR DIN GRUPA
SÂRBEASCĂ.

Vodiţa, cea mai veche aşezare a călugărului
N icodim ( 1 374), este situată în apropierea Vâr
ciorovei. Astăzi este complect ruinată ; numai
două bucăţi de ziduri informe, de piatril brută,
mai stau înca In pICIOare. Temeliile bisericii,
care erau acoperite cu pământul adus de ape
din dealul apropiat, au fost descoperite de curând
prin săpăturile făcute de d. V Drăghiceanu
(fig. 51 -55).
Planul are disposiţia bisericilor sârb eşti des
crisă mai sus. Naosul în formă de treflă se com
pune din cele trei travee caracteristice, care aici
sun t toate inegale. Cea dela mijloc formează pă
tratul peste care se înalţă turla ; punctele ei de
razim sunt însă insuficientf' ca dimensiuni şi aceasta
a c ontribuit de sigur la prăbuşirea ei ; altarul este
spaţios însă, contrar disposiţiunilor usitate, raza
absidei e mai mică decât a sânurilor laterale.

1 31

Pronaosul este dreptunghiula r şi se cunosc încă
urmele bolţii lui.
Zidăria este din piatră brută ; arhitectura exte
rioară, cel p uţin la partea inferioară, după mate
rialele ce s'au găsit în săpătură, era lucrată din
asize de piatră cioplită cu îngrijire ; bucăţile găsite
au aproximativ 55 centimetri înălţime, cu feţele şi
muchiile regulate ; ele presintă colonete angajate
la colţuri ca la Cozia şi resalituri c:!re nu se pot
reconstitui fiindcă pietrele găsite sunt în număr
prea mic. Aceste asise de piatră par a fi fost
alternate cu făşii orizontale de cărămidă aparentă.
Aceste puţine rămăşiţe dovedesc totuşi că edifi�
ciul acesta era lucrat cu îngrijire de către ciopli
tori pricepuţi. Luugimea totală a bisericii era de
18 metri şi lărgimea mijlocie de 6 metri aproxi
mativ. Acestea sunt cotele interioare.
Mănăstirea Vodiţa era aşezată în apropierea
unei ape de munte, care cu timpul a mâncat malul.
Astăzi pământul care continuă a S e surpa a ajuns
la câţiva metri de temeliile bisericii, care în câţiva
ani vor dispărea complect. Rămăşiţele de materia e
mai importante care au fost găsite în pământ s'au
transportat la liceul din Turnul-Severin şi s'au
depus în Museu.
BISERICA MARE A M ÂNÂSTlRII COZIA, zidită
de Mircea-Vodă cel Bătrân la 1 393, este, după
cum am văzut, o biserică sârbească din Valea
Moravei, zidită desigur de un meşter sârb. Ea
presintă într'adevăr o mare asemănare cu cele de
la Calenici, Cruşevaţ, Liubostinia şi Rudeniţa '.
Planul este în formă de treflă cu o singură turlă
pe naos ; pronaosul este aproape pătrat şi boltit
cilindric, iar în faţa lui a f ost adăugat de către
Constantin-Vodă Brâncoveanu un pr idvor pe co
loane.
Disposiţia naosului este aceia studiată mai sus
la caracterele generale ale grupei ; am văzut cum
această disposiţiune ingenioasă micşorează des
chiderile arcurilor şi ale bolţilor şi î n consecinţă
reduce împingerile lor astfel că resultanta pre
siunilor este menţinută în limitele impuse de legii e
echilibrului.
N aosul este mărit printr'un altar spaţios cu două
firide laterale resultând din arcurile caracteristice
ale disposiţiu nii studiate mai sus.
Arhitectura exterioar ă este remarcabilă din
toate punctele de vedere şi dovedeşte existenţa
în Serbia din această er- ocă a unei şcoli de artă
ajunsă la o expresiune desăvârşită, la u n "stil".
Acest stil derivă evident din arta bizantină ; găVezi O . Millet, L'ancien art serbe, şi O. Balş, O vi
sită la câteva biserici din Serbia, Bucureşti 1 9 1 1 .
1

....
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sim şi aici alternanţa zonelor de piatră şi a celor
de cărămidă ; piatra este aici cioplită cu îngrijire,
de asemenea cărămizile sunt de o bună fabrica
ţiune ; ele au 6 centimetri şi rostul dintre ele are
2 -3 centimetri.
Corpul bisericii este decorat cu arcade lungi
şi înguste pornind dela soclu şi riJicându·se până
supt cornişă. Cele dela părţile drepte sunt adânci
de o jumătate de cărămidă faţă cu nivelul zidului,
iar cele poligonale dela altar şi sinuri sunt sepa
rate prin colonete supţiri având înălţimea întregii
arcade. Partea superioară a arcadelor este bogat
ornamentată printr'un chenar de piatră fin sculp
tat şi răzimat pe o colonetă tot de piatră înfăţi
şând o frânghie răsucită. Două brâuri de piatră
orizontale taie arcadele în trei zone, aproape egale,
brâul superior înconjoară toată biserica de jur Îm
prejur, cel de jos există numai în dreptul altaru
lui şi al . sinurilor şi este întrerupt în dreptul fe
restrelor.
Ferestrele sunt Împodobite cu frumoase che
eare de piatră sculptată, având forme şi motive
variind dela o fereastră la alta. Se poate observa
că aceste ferestre (dela naos) au fost lungite în
jos şi că ele se opriau la origină În dreptul brâu
lui de piatră de jos, care probabil că nu era În
trerupti. cum este astăzi. In partea de sus a arca
delor se află frumoase rosete de piatră sculptată
şi ajurată, care luminează şi ventilează bolţile bi
sericii. La rosete ca şi la ferestre motivele sculp
turale sunt foarte variate (fig. 67-74).
Se mai observă că atât extradosul arcadelor,
cât şi acel al rosetelor şi al ferestrelor este în
cercuit cu un rând de mici ornamente de tera
cotă În formă de flori cu patru petale, Înecate
în mortar. Asemenea ornamente se găses c în bise
ricile din Balcani şi din Serbia bizantină. Corni
şele lipsesc, căci toată partea superioară a zidă
riilor mai sus de arcade este reînoită. Turla este
joasă, dar bine proporţionată ; ea: aminteşte pro
porţia aceleia dela Biserica Domnească din Argeş.
E poligonală şi are ferestrele înguste şi lungi,
arcuite la partea superioară. E probabil că la ori
gine corn işa ei urma linia arcadelor proeminente
care în urmă au fost rătezate şi tencuite. Astăzi
Însă cupola stă pe o cornişă orizontală. Basa tur
lei este largă şi înaltă ; pe fiecare din feţele ei se
află o arcadă care se aseamănă cu arcadele din
faţadă, şi în mijlocul ei se află o rosetă de piatră
ajurată.
L a pronaos ferestrele sunt din timpul lui Brân
coveanu, ca şi întregul pridvor.
Ornamentaţia sculpturală este compusă când
din motive geometrice, când din împletituri, când
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din motive florale, stilisate : aceste diferite mo
tive se combină între ele În mod armonios şi do
vedesc mult simţ decorativ. Credem că onglnea
acestei sculpturi trebuieşte căutată mai mult în
arta armenească şi caucaziană.
BISERICA MĂNĂSTIRII TISMANA are dimensiuni
mai mari ca acele precedente ; 20 metri lungime
totală pe 6 metri lărgime aproximativ în interior.
Ea presintă, pe lângă disposiţiunile de plan sâr
beşti ale bisericilor precedente, absidioiele din
drea p ta şi din stânga altarului, care lipsesc în
şcoala sârbească din Valea Moravei. Acest carac
ter apropie biserica din Tismana de cele curat bi
zantine. Pe de altă parte turla pe pronaos este de
un caracter curat sârbesc din Valea Moravei : îl
Întâlnim la Cruşevaţ şi la Calenici, pe când el nu
există în acea epocă · Ia bisericile bizantine din
Constantinopol, dar câte odată În Balcani (Me
sembria şi Stenimachos). De altfel şi proporţiile
exterioare şi cele interioare, Înalte şi svelte, se
apropie de cele sârbeşti.
Dacă interiorul pare a fi păstrat formele cele
vechi, nu tot astfel este arhitectura exterioară,
care a fost complect tnmsformată în veacul al
XVIII-lea şi tencuită pe din afară, astfel că În sta
rea de astăzi nu ni putem face o ideie lămurită
despre caracterul arhitectonic primitiv al acestui
monument.
RES MAT. In oposiţie cu grupa precedentă,
care cuprindea numai biserici fără sinuri, avem
aici din contra numai biserici cu sinuri. Vom ve
dea mai departe că aceste două tipuri formează
basele arhitecturii noastre bisericeşti. Din ele, din
desvoltarea lor şi din combinaţia lor derivă toate
bisericile care se vor clădi în veacurile următoare,
Bisericile din Vodiţa şi din Cozia par a fi avut
aceiaşi arhitectură, cum au şi acelaşi plan. Bise
rica dela Cozia, tip desăvârşit al arhitecturii sâr
beşti din şcoala Moravei, are şi caractere comune
cu arhitectura din Serbia bizantină şi din Macedonia.
Biserica din Tismana se leagă pe de o parte
cu bisericile sârb eşti prin disposiţiile planului şi
composiţia generală ; se depărtează Însă de ele
prin disposiţia altarului, căruia i se adaugă aici
absidiolele, caracter care apropie această biserică
de cele de stil curat bizantin.
Se poate însă ca absidiolele altarului să fi fost
adăugate În timpul restaurării din veacul al XVIII
lea. Intr'adevăr din examinarea planului se poate
face ipotesa că altarul a suferit o importantă re
maniere, care p oate fi pusă în relaţiune cu reno_
varea complectă a faţadelor, când s'au alternat ş i
formele absidelor, atât la altar, cât şi la sinuri.
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CAPITOLUL V .

INRÂURIREA MACEDO-BALCANICĂ.

Inrâurirea macedo-balcanică se poate con
stata la o singură biserică din Muntenia. Aceasta
este biserica mănăstirii Cotmeana din judeţul
Argeş, Întemeiată de Mircea-Vodă cel Bătrân În
anul 1 389. Trebuie să mai notăm însă şi oareş
care procedee venite din Balcani la o altă b ise
rică din grupa constantinopolitană şi anume la
Nicopoli, unde alternarea pietrelor şi cărămizilor
la arcurile turlei este aceiaşi ca la bisericile din
Mesembria şi din Macedonia.
'
BISERICA MĂNĂSTIRII COTMEANA este de di
mensiuni foarte reduse. Are 1 2 metri 50 lungime
şi 4 metri 35 lăţime În interior. Ea este formată
dintr'o singură Încăpere având altar semi-circular
şi două sinuri laterale. Acestui naos i se adăuga
la Început, probabil, un pronaos sau un pridvor,
cum vom vedea mai jos. Pronaosul de astăzi
este reclădit de (către Constantin-Vodă Brânco
veanu În veacul al XVIII-lea.
Biserica este acoperită printr'o boltă cilindrică,
iar zidăria pare În Întregime executată din cără
midă. faţadele sunt decorate cu firide lungi şi
Înguste, care ocupă toată Înălţimea zidurilor dela
pământ până sub cornişă. Arcadele care Încoro
nează aceste firide sunt, ca şi toată faţada, exe
cutate din cărămizi aparente Înguste de 5-6 cm.,
lucrate cu rosturi largi . tn jurul arcului se află
un rând de discuri de teracotă smălţuită de 9-1 0
centimetri diametru, colorate alternativ În verde
şi în cafeniu. În jurul acestor rânduri de discuri
se mai află un rând de cărămizi aşezate În sensul
lung imii lor.
Discurile urmează liniile arcadelor ale brâu
-rilor şi ale cornişelor. tn timpanele dintre arcade
se mai găsesc discuri formând prin disposiţia lor
cruci şi diferi te figuri .
Soclul este fără profil şi format numai din
lini a inferioară Întreruptă a firidelor de pe faţade.
Brâu nu există decât doar sub cornişă : un
şir de discuri smălţuite, care În dreptul altarului
sare la un nive l mai jos.
Fe restr ele sunt foarte micI şi Înguste, ar
c � ite la partea superioară şi fără chenar, întru
c at p riveş te cele din epoca clădirii. Cele mal

multe dintre ele sunt însă din veacul al XVIII-lea,
ca şi pridvorul din spre Nord, adaus de Vodă
Ipsilanti.
Cornişele sunt astăzi În cărămidă aparentă,
după fprma bizantină obişnuită ; ele sunt însă
refăcute în urmă din cărămizi mai mari şi exe
cutate fără artă, aşa că nu avem niciun indiciu
asupra formei cornişei primitive.
Se observă că la altar cornişa este la un nive l
mai jos decât la corpul bisericii, însă mai sus
decât la sinuri.
Biserica pare a fi avut un pronaQs sau un prid
vor. Într'adevăr, pe faţada de Sud şi spre Apus,
acolo unde se face legătura cu pronaosul actual,
adăugat de Constantin-Vodă Brâncoveanu, se vede
naşterea unei arcade la un nivel mai jos ca al
�iridelor şi alcătuită în acelaşi gen ca acestea, a
vând extradosul decorat cu un rând de discuri
smălţuite. Nu este cu putinţă a stabili forma aces
tui pridvor dispărut, de oare ce partea din spre
Apus este reclădită cu mult În urmă. Dacă mai
adăugăm că pridvorul deschis este un element
care nu apare În arhitectura noastră decât în vea
cul al XVI-lea şi al XVII-lea, resuItă că ne găsim
aici în faţa unei probleme care În starea de astăzi
nu poate fi resolvată. O altă i poteză ar fi că
pridvorul a fost decorat cu arcade oarbe, ca cele
ce vedem la b iserica din Târnovo, şi că el ar fi
fost adăugat odată cu sinurile, care au şi ele ar
cadele la un nivel mai jos, probab i l într'o epocă
puţin posterioară clădirii b isericii, arhitectura fiind
aceiaşi (figurile 89, 90 şi 9 1 ). Trebuieşte observat
într'adevăr că firidele de pe suprafaţa exterioară
a sân uri lor sunt mai joase ca acele de pe corpul
bisericii şi că zidăria sânurilor nu are legătură
cu aceia a păreţilor bisericii, ceia ce dovedeşte
că sânurile au fost adăugate în urmă. Această ipo
te să se confirmă prin faptul că decoraţia păreţi
lor bisericii urmează supt acoperişul sânurilor,
ceia ce dovedeşte evident că acestea au fost a
dause posterior, dar probabil puţin timp în urmă,
căci elementele arhitectonice şi modul de execuţie
sunt aceleaşi.
RESUMAT. Biserica din Cotmeana rămâne iso-
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Iată, neputând fi c1asată în niciuna din grupele
de monumente din aceiaşi epocă. Prin planul ei
În formă de treflă, ea se apropie de grupa sâr
bească ; prin lipsa turlelor şi bolta simplă de
formă cilindri că, ea se deosebeşte Însă de această
grupă. Prin arhitectura ei şi prin discurile de

MEi TELOR I STOR I C E

teracotă de pe faţade, ea se leagă cu bisericile
din Balca·ni. Tot prin arhitectura ei şi prin cons
trucţia ei exclusiv executată din cărămidă, ea se
Înrudeşte şi cu grupa următoare a bisericilor de
origine şi înrâurire atonică.

inp.org.ro

CAPITOLUL VI.

ÎNRÂURIREA MUNTELUI ATHOS.

Bisericile pe care le-am clasat în această grupă
sunt caracterisate prin combinarea elementelor prin
cipale ale celor două grupe precedente : adecă pe
de o parte turla centrală stând pe patru stâlpi
isolaţi ca la Biserica Domnească din Argeş şi p e
d e altă parte planul î n formă de treflă a l biseri
cilor din grupa precedentă. La aceste elemente
cunoscute se adaugă un. element nou : pridvorul
deschis pe stâlpi, care se întâlneşte aici pentru
prima oară în arta noastră monumentală (fig. 941 1 8).
Biserica din Snagov (fig. 94-1 1 0) întruneşte
disposiţiunile de plan arătate mai sus, care sunt
caracteristice bisericilor dela Muntele Athos, în
afară de pridvorul care presintă acolo alte forme.
O altă biserică care se aseamănă cu cea din Sna
gov şi pe care o vom studia tot aici, este Mi
tropolia Veche din Târgovişte (fig. 1 1 1 -1 1 8),
a cării disposiţie de plan este aceiaşi ca la Snagov, cu singura deosebire că lipsesc sânurile la
terale şi că între naos şi pridvor se găseşte un
pronaos ; ca o consecinţă a lipsei sinurilor, rea
par frontoanele laterale rotunjite ale grupei con
stantinopolitane, aşa că Mitropolia din Târgovişte
constituie un tip intermediar între Biserica Dom
nească din Argeş, adecă grupa constantinopoli
tană, şi biserica din Snagov, adecă grupa atonică.
Caractere generale. Cum am arătat mai sus,
la aceste biserici naosul urmează disposiţia cu
noscută a turlei centrale stând pe patru stâlpi .
Altarul este desvoltat şi compus dintr'o absidă
principală centrală, la care se adaugă într'o parte
şi într'alta absidiolele care formează proscomidia
şi diaconi conul.
Pronaosul repetă disposiţia naosului cu o
turlă centrală stând pe cei patru stâlpi. Acest pro
naos ar putea fi denumit mai exact pridvor, căci
avem aici pe trei laturi arcade deschise răzimate
pe stâlpi. Spaţiul dintre al-cade este zidit dar de
sigur într'o altă epocă şi nu dela Începu .
Ambele biserici pe care le studiem aici sunt
mari şi Încăpătoare faţă cu cele din grupele pre
cedente. Ele sunt În ÎntregiJlle zidite din cărămidă,
care rămâne aparentă În fatade. Unele documente
re�r: sintă Mitropolia Vech � din Târgovişte ten
culta pe din afară, dar credem că această trans-

;

t

formare s'a făcut la restaurarea ei de către Con
stantin-Vodă Brâncoveanu, odată cu zidirea arca
delor pridvorului.
Repeţirea şi juxtapunerea a două unităţi de im
portanţă aproximativ egală, cum sunt aici naosul şi
pronaosul sau pridvorul, unităţi care urmează ace
leaşi disposiţiuni şi forme, s'ar putea explica, cre
dem, prin destinaţia acestor biserici, una monas
tică şi cealaltă mitropolitană, ambele menite a
servi unei populaţii numeroase de călugări şi de
mireni, care asculta slujba religioasă în pronaos
sau pridvor, pe când naosul era reservat Curţii şi
clerului.
Mai avem exemple de biserici cu pronaos foarte
desvoltat pe la diferite mănăstiri, ceiace confirmă
părerea de mai sus ; astfel sunt cele de la mănăs
tiriie din Hurezi, din Cotroceni, dela Biserica Epis
copală din Argeş şi din Văcăreşti ; de asemenea
Mitropolia din Bucureşti are atât un pronaos, cât
şi un pridvor, ambele bine desvoitate.
S'a explicat importanţa pronaosului dela Bise
rica Episcopală din i\rgeş prin destinaţia ei de
necropolă domnească. Explicaţia poate fi valabilă,
dar trebuieşte observat că mai toate bisericile
domneşti ca şi altele servi au de obiceiu drept
lăcaş de ultimă odihnă ctitorilor şi familiei lor.
La Snagov stâlpii exteriori ai pronaosului sunt as
tăzi zidiţi Între ei printr'o umplutură adăugată la
o altă epocă ; dar faptul că p e păreţii interiori ai
acestui pronaos se găseşte o zugrăveală veche,
care pare a fi din veacul al XVI-lea, dovedeşte
că zidăria dintre stâlpi e dintr'o epocă foarte a
propiată de originea însăşi a bisericii, dacă nu
chiar dela Început.
La Mi.tropolia Veche din Târgovişte, ştim din
documente, d'inainte de dărâmarea ei de către
arhitectul Lecomte du Nouy şi din timpul dărâ
mării 1, că partea din spre Apus era deschisă pe
trei laturi şi răzimată spre exterior pe stâlpi rotunzi
de cărămidă, era prin urmare un adevărat pridvor,
care a fost zidit, poate, puţin timp după naos,
sau poate în timpul restaUl ării bisericii de către
Constantin-Vodă Brâncoveanu, care a tencuit-o ş i
zugrăvit-o î n e>..1 erior, astfel cum o arată acvarela
pictorului Satmary.
1

Vezi releveul, fig. 1 1 5, 1 17.
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Din studiul acestor două i mportante monumente
se poate deduce că ele sunt c1ădite de acelaşi
meşter sau de doi meşteri făcând parte din ace
iaşi şcoală. Disposiţiunile planului d ela Snagov n i
permit a afirma că acel meşter făcea parte d i n
Şcoala dela Muntele Athos 1 .
Faptul că ambele pronaosuri sau pridvoare ale
acestor monumente au fost închise într'o epocă
posterioară clădirii lor ni permite a presupune că
meşterul, originar dintr'o ţară sudică, cu climă
mai dulce, a clădit pridvoarele deschise, cum le-ar
fi clădit în ţara lui, fără a cunoaşte bine clima
ţării noastre, ceiace a impus, mai târziu, închide
rea lor pentru a putea fi utilisate mai cu folos şi
în tot timpul anului.
Materiale şi procedee de c onstructie. Nu
mai găsim aici asisele alternate de piatră şi de
cărămidă ca la grupele precedente, ci cărămida
aparentă este uniformă pe toată suprafaţa faţa
d elor. In starea de astăzi, numai timpanele dela
partea superioară a arcadelor dela Snagov sunt
tencuite. Cărămida este frumoasă şi de bună fa·
b ricaţie, şi are formele cerute de plastica faţade
lor : rotunjită, teşită sau profilată. Procedeele de
construcţiune sunt cele bizantine, pe care le-am
studiat la bisericile de origine constantinopolitană 2.
Plastica monumentală este impunătoare. Di
mensiunile i mportante ale edificiilor, înălţimea tur
lelor, proporţiile înalte ale arcadelor şi ale firidelor
dau acestor biserici o Înfăţişare măreaţă.
La Snagov poate să fi fost la origine mai multe
turle, ca la bisericile din Muntele Athos ; pro
porţia elegantă a celei existente de pe naos ni
permite să ni închipuim aspectul strălucit ce putea
presinta această biserică.
Turla de pe pronaos căzută Împreună cu bol
ţile dinprejur a fost refăcută târziu de tot, aşa
cum o vedem. De sigur că altfel se presinta ea
În vechime, dar nu avem niciun document care
să ni permită a determina sau a face vre-o ipo
tesă asupra formei ei anterioare.
Vechea Mitropolie din Târgovişte era cea mai
mare dintre bisericile din ţară. Turla de pe naos
avea un diametru interior de vre-o 6 metri şi o
înălţime proprie aproape dublă, cu ferestre lungi
aşezate în două registre suprapuse. O altă turlă
mare se află pe mijlocul pronaosului şi alte şase
turle mai mici, laterale, încadrau frontoanele Se
p.oate că nu toate turlele să dateze dela origine,
ci unele din ele să fi fost adăugate În timpul
restaurării lui Brâncoveanu. După puţinele do cu1

Vezi G. Balş, Notă despre arhitectura Muntelui Athos.

, Vezi Choisy, L'art de bâtir chez les Byzantins.
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mente care ni-au rămas, acest monument trebuie
să fi fost foarte impunător.
Trebuieşte observat că la Târgovişte cele două
părţi ale bisericii p ar a fi fost concepute şi exe
cutate una după alta, căci nu au legătură de com
posiţie Între ele. Intr'adevăr nici brâul, nici cor
nişele nu se ţin între ele. La Snagov, din contră,
cornişa este peste tot la aceiaşi înălţime şi arca
deie pronaosului se armonisează cu arcaturile dela
naos, astfel încât composiţia arhitectonică capătă
unitatea care se cuvine unui monument.
Plastica ornamenfală este obţinută prin uti
lisarea exclusivă a cărămizii aparente. Elementul
cel mai frumos şi m ai decorativ este arca da pe
stâlpi dela Snagov (fig. 98-99) . Ea este înaltă şi
proporţionată şi se ridică până supt cornişa cor
pului bisericii. Arcadele dela Târgovişte au altă
proporţie, mult mai joasă şi mai greoaie, formele
sunt mai simple. In afară de partea anterioară a
bisericii dela Snagov, compusă, cum am văzut,
dintr'un s ingur element, arcada pe stâlpi, restul
faţadelor la ambele biserici se compune din două
registre suprapuse, în care se deschid ferestrele,
mai mari la partea i nferioară, mai mici în regis
trul .superior. La Snagov ambele registre de arca
turi sunt înalte şi înguste şi terminate în plin
cintru la partea lor superioară, pe când la Târ
govişte arcaturile de sus sunt m ai largi, iar cele
dela naos sunt mici şi scurte, formân d ca un
fris de arcuri în semi-cerc, răzimate pe console
(fig. 1 1 2).
De astfel şi la Snagov, arcaturile din registrul
superior, care au o proporţie mult mai Înaltă, sunt
răzimate pe console de cărămizi .p rofilate, astfel
Încât partea superioară a faţadelor este în "porte
a faux" faţă cu cea inferioară (fig. 1 07 şi 1 08).
Timpanele dintre arcaturile ambelor registre
sunt, la Snagov, ornate cu cruci formate din că
rămizi sau zigzaguri orizontale şi verticale pe câmp
tencuit.
DETALII. Soclu nu există la niciuna din aceste
biserici.
Ferestrele sunt în formă de arcuri în semi
cerc, fără chenare de piatră.
Arcadele şi firidele sunt de asemenea în
semi-cerc, compuse din mai multe arcuri, formând
resalite succesive, care' prin umbrele lor dau
efectul plastic dorit. Extradosul arcadelor este
decorat cu zimţi formaţi din cărămizi, în zimţi ,
după procedeul bizantin cuuoscut.
Cornişele urmează de asemenea formele cu
noscute.
Capitelele, stâlpii, c onsolele, sunt com
pus.: din cărămizi speciale, făcute în tipare, ro-
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tunjite, canelate, teşite, în formă de consolă, etc.
Stâlpii au o conformaţie specială şi produc
un frumos efect decorativ : ei sunt alcătuiţi din
cărămizi profilate, aşezate astfel încât caneluriie
lor sunt când verticale, când înclinate în spirală.
Sunt şi stâlpi cilindrici (fig. 98, 99).
Uşile nu se mai pot reconstitui, fiind modi
ficate în urmă. La Târgovişte uşa cu chenar de
piatră, ale cării elemente mai există şi astăzi,
este din epoca lui Constantin Brâncoveanu.
Brâuri nu există la Snagov. La Târgovişte se
pare că era un brâu la naos şi altul la pronaos :
ele nu sunt Însă în legătură unul cu altul, ci la
nivele diferite ; cel de la naos pare a fi fost ră
tezat, poate când s'a tencuit fatada.
Acoperişurile par a fi fost cu pantă mică
şi, probabil, la origine din foi de plumb aşezate
direct pe bolţi.
Turlele sunt de proporţiuni înalte, aşezate
pe base cu patru feţe. Corpul turlelor este poli
gonal, cu opt până la douăsprezece laturi. Muchile
verticale dela colţuri, compuse dintr'o cărămidă
rotundă, formând ca o colonetă lungă şi supţire,
pe care se sprijină arcada dela partea superioară
a turlei.
Ferestrele dela turle sunt lungi şi înguste,
încadrate în mai multe arcuri concentrice, for
mând planuri diferite, astfel că în faţadă se de
semnează o serie de umbre verticale, care Înca
drează ferestrele şi dau întregii turle aspectul
Înalt şi svelt care se cuvine pentru a încorona
monumentul.
Acoperişul turlelor este în formă de cupolă,
,
care câte odată. se razimă de·a dreptul pe linia
festonată a extradosului arcadelor şi altă dată
este aşezată pe o cornişă orizontală care stă peste
arcadele ferestrelor. La Târgovişte existau ambele
aceste disposiţiuni.
Crucile sunt de fier, cu discuri poleite. Ele
sunt înfipte într'o piatră, care formează cheia
bolţii dela turlă. Aceste pietre sunt sculptate şi
au forme variate şi decorate. Cele dela Târgo
\'işte, găsite afară într'un colţ şi în parte stricate
de intemperii, au fost adăpostite prin îngrijirea
Comisiunei Monumentelor Istorice.
*

*

*

STUDIUL ŞI DESCRIEREA MONUMENTELOR
DIN GRUP A ATON ICĂ.
BISERICA MĂ NĂSTIRII S NA GO \ , clădită la 1 5 1 7
de către Neagoe-Vodă Basarab se zice, pe locul
altui monument dela Vlad Ţepeş, are dimensiuni
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mai mari decât cele studiate pănă acum : 1 6
metri lungimea ş i 6 metri lărgime î n interior
(fig. 94-1 1 0).
Biserica se compune în plan din două părţi :
Naosul cu turlă centrală, stând pe patru stâlpi
cilindri ci, isolaţi,' complectat cu sin urile laterale
ca la Bisericile dela Muntele Athos.
Altarul desvoltat cu câte o absidiolă în fie
care parte.
Pronaosul de asem enea pătrat, cu o turlă
centrală, are aceiaşi alcătuire ca şi naosul ; are
Însli păreţii exteriori răzimaţi pe stâlpi înalţi, cari
astăzi sunt zidiţi între ei, însă cari la origine
erau probabil isolaţi, aşa că acest pronaos era
deschis pe trei laturi ca un pridvor. Disposiţia
generală a planului este pentru naos o combinaţie
a principiului constantinopolitan al turlei aşezate
pe patru stâlpi, cu sinurile laterale specifice ale
bisericilor atonice şi sârbeşti.
împreunarea acestor două prin cipii aduce o
diferenţă importantă în disposiţia faţadelor faţă
cu aceia a grupei constantinopolitane. Forma
crucii nu mai apare în spaţiu, cu braţele ei ter
minate prin frontoane rotunjite ca la Biserica
Dom nească din Argeş ; ci acoperişul este peste
tot la aceiaşi înălţime ; atât nava centrală, cât şi
sinurile şi absidiolele formează un corp unic,
având corn işa la acelaşi nivel, pe când, din contra,
la Biserica Domnească din Argeş am văzut că
absidiolele ca şi pronaosul au acoperişul la un
nivel mai jos ; această din urmă disposiţiune
ajută, cum am văzut, degajarea braţelor crucii,
care, fiind la un nivel mai înalt, sunt desemnate
în spaţiu. La Snagov crucea nu se desemnează
decât în plan.
Turla de pe naos este frumos proporţionată,
cu ferestre lungi, împărţite pri ntr'o legătură de
cărămidă orizontală, la mijlocul înălţimii lor. Este
prima turlă pe care o găsim astfel dispusă şi având
o înălţime şi o proporţie atât de frumoasă. fnăl
ţimea ei dă de bănuit că ar fi dintr'o epocă mai
târzie.
Turla de pe pronaos, căzută, a fost înlo
cuită la o epocă târzie cu excrescenţă informă.
Ea stă pe patru stâlpi octogonali.
Bolţile urmează formele şi disposiţiunile celor
dela Biserica Domnească din Argeş, afară numai
de bolţile mici pe plan pătrat dela colţuri şi acele
dela absidiolele altarului, care sunt acoperite cu
calote sferice, în loc de berceau-uri si
' bolti
' în arc
de cloître ; ele sunt poate prefăcute mai târziu.
Bolţile de la pronaos sunt căzute, probabil odată
cu turla.
Faţadele sunt în întregime din cărămidă apa-
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rentă, cu jocurile obişnuite de firide, arcade şi
cornişe cu zimţi 1 .
VECHEA MITROPOLIE DIN T ÂRGOVr ş TE, c1ădită
de Neagoe-Vodă Basarab pe la 1 5 1 8, este cea mai
mare biserică din câte s'au construit până la acea
epocă şi chiar în epocile următoare. Ea 3\'ea în
tr'adevăr 40 de metri lungime şi 1 4 metri 50 lă
ţime în exterior,. şi se compunea din două părţi,
care nu par a fi fost executate dintr'o dată (fig.
1 1 1 - 1 1 8).
Partea d'intâiu, cea din spre R�s�rit, com
pusă din naos, altar şi un pronaos făcând corp
cu naosul, presintă aceleaşi disposiţiuni, pe o scară
mai mare, ca Biserica Domnească din Argeş, nu
mai că ' partea din spre Apus, adecă pronaosul, se
deosebeşte prin alcătuirea lui care 'îl încorporează
oareşicum de-a dreptul naosului, în oposiţie cu
cel dela Biserica Domneasc� din Argeş, care e
m ai isolat de naos, comunicaţia făcându-se numai
prin o uşă, pe când aici cinci deschideri le leagă
unul cu altul.
Partea a doua, cea din spre Apus, este de ase
menea foarte desvoltată, pe un plan pătrat şi pre
sintă o conformaţie asămănătoare cu naosul tot
cu o turlă centrală stând pe patru stâlpi rotunzi.
Zidurile exterioare se razi mă pe coloane puter
nice, legate prin arcade ; la origine ele erau de
sigur deschise spre exterior. înfăţişarea celor două
părţi ale bisericii este aceiaşi din punctul de ve
dere al composiţiei faţadelor, numai că ,partea în
tâia, cea din spre Răsărit, este mai înaltă şi mai
masivă. frontoanele rotunjite termină şi aici şi
acolo bolţile cilindrice care Încadrează turlele cen
trale, desemnând forma crucii în spaţiu.
Naosul are faţadele compuse din două rânduri
de ferestre suprapuse ; cele de jos, cu arcuri largi
şi puţin a�usate, par a fi fost fără chenare de
, piatră ; registrul de sus este mai scund şi conţine
ferestre mai mici. Un brâu pare a fi despărţit
aceste două registre. frontoanele rotunjite dela
partea superioară a faţadelQr au câte trei ferestre
alăturate.
Supt el găsim un rând de arcaturi scurte şi
late, stând pe console de cărămidă. Acest element
decorativ nu se întâlneşte la alte monumente din
ţara noastră ; el s,' ar apropia ca formă de arcadele
dela unele biserici din Serbia şi de cele usitate în
arhitectura 10mbardă.
În afară de turla Pantocratorului, care este foarte
Înaltă şi imposantă, în afară de turla centrală de
pe pridvor şi în afară de cele două turle de pe
pronaosul alipit r:Jaosului, se mai găsiau turle mai
1 A s e vedea deta liile l a paragraful precedent.
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mici pe absidiolele din dreapta şi din stânga al
tarului şi pe partea de Apus a pridvorului.
Turla Pantocratorului pare a fi avut două
sprezece sau şaisprezece laturi compuse din arcade
concentrice retrase succesiv, unele faţă cu celelalte,
producând resalituri verticale, aruncând umbră pe
cele de alături, mai retrase. Această configuraţie
este perfectă şi va rămânea definitjvă în cursul
veacurilor următoare.
Într'adevăr, atât din punct de vedere construc
tiv, cât şi din punct de vedere plastic, ea satis
face în mod desăvârşit cerinţele. Ca construcţie,
fiecare colţ al laturilor turlei formează ca un con
trafort capabil să resiste împingerii bolţei supe
rioare, retragerile succesive ale arcadelor concen
trice dând zidăriei grosimea necesară pentru aceasta.
Ca plastică, mulţimea liniilor verticale în planuri
diferite, precum şi alternanţa umbrelor şi luminilor
pe care le produce, dau turlei avânt u l şi svelteţa
necesară pentru a îrcorona şi a exalta ansamblul
monumentului. Se poate ca această turlă să fi fost
modificată în veacul al XVlIl-lea.
Partea din spre Apus a bisericii se presintă
ca la Snagov sub forma unuj pridvor, foarte în
căpător, deschis pe trei laturi şi având la mijloc
o turlă, stând pe patru stâlpi rotunzi. Stâlpii de
la periferie au aceiaşi configuraţie ca acei dela
Snagov, ei sunt însă mult m ai scurţi şi par mai
greoi. Ei sunt unii octogonali, alţii cilindri ci, unii
canelaţi vertical, alţH în spirală.
forma bolţilor diferă de asemenea de cele dela
Snagov, astăzi căzute, pentru că la Târgovişte
avem planul constantinopolitan cu bolţile în cruce
şi frontoanele rotujite spre faţade, pe când la Sna
gov avem planul În treflă cu corn işa fără între
rupere şi la acelaşi nivel.
Registrele faţadelor nu se leagă cu acelea dela
naos ; cel inferior se corn pune din arcadele pe
stâlpi, cel superior din arcaturi mici, late şi scurte
ca la naos. frontoanele laterale sunt luminate prin
două ferestre alăturate una de alta. Cornişele su
perioare ale celor două corpuri nu se leagă una
cu alta.
Turla central� a pridvorului are douăspre
zece laturi şi este compusă la fel ca acea a Pan
tocratorului, numai că acoperişul stă direct pe
curba arcadelor, pe când la naos el stă pe o cor
nişă orizontală : această turlă pare a fi păstrat
p ână la urmă forma ei primitivă.
Pe colţurile apusene extrem e se mai află două
turle mici. Iar în faţa Intrării În pridvor s � află
un baldachin pătrat pe arcade şi coloane bogat
sculptate, care se datoreşte lui Constantin-Vodă
Brâncoveanu, care este ŞI autorul unei restaurări
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a Întregii biserici ŞI probabil şi a tencuirii ei pe
din afară.
Este cert că cele două părţi ale bisericii nu
formează un tot conceput laolaltă, ci, din contră,
două unităţi diferite, juxtopuse şi probabil clădite
una după alta.
Ca şi la Snagov, stâlpii pridvorului au fost zi
diţi între ei intr'o epocă ce nu se poate deter
mina, dar probabil În timpul lui Constantin Brân
coveanu.
Lipsa de unitate a composiţiei faţadelor dă loc
la ipotesa că pridvorul este clădit după naos, dar
la epocă puţin depărtată, căci stilul este acelaşi.
Pentru prima oară aici şi la Snagov Întâlnim
aceste două pridvoare deschise, care mai târziu
vor deveni foarte obişnuite, cu toate că dimensiu
nile lor vor fi mai reduse ca acelea de care vorbim
aici, Pridvorul în veacurile XVII şi XVIII devine
Într'adevăr un element care face oareşicum parte
din caracterul bisericilor munteneşti.
Tot din cauza lipsei de unitate a monumentu
lui şi din causa modificărilor ce a suferit În cur
sul vremurilor, nu se poate şti dacă toate turlele,
În număr de opt, pe care le avea Mitropolia din
Târgovişte Înainte de fi dărâmată, datează dela
origine, sau dela epoci intermediare, cum este
aceia a lui Constantin Brâncoveanu, când ele au
fost probabil complectate la restaurare. Preţiosul
releveu pe care îl dăm aici este datorit d-Iui ar
hitect G eorge Sterian.
Inainte de a Încheia cu acest monument, pe care
ÎI studiem din câteva do�umente scăpate printr'o
Întâmplare fericită, cred că este necesar a ni pune
o întrebare, la care Însă nu vom putea da niciun
răspuns :
Cum s'a putut întâmpla ca abia acum patruzeci
de ani, la sfârşitul veacului trecut, să fie şters de
pe faţa pământului şi din amintirea oamenilor
acest măreţ monument, care a fost atâta timp
Mitropolia Ţării-Româneşti, care conţinea de si
gur atâtea tesaure de artă, de arhitectură, de
pictură, de sculptură din veacul al XVI· lea până
la al XIX-lea, care conţinea atâtea morminte
domn eşti, atâtea inscripţii preţioase, atâtea 0doare scumpe, atâtea amintiri istorice, pierdute
pe veci, care conţinea într'un · cuvânt patru vea
curi din istoria Ţării-Româneşti şi din viaţa nea
mului nostru ?

1 39

Resumat : Cele două biserici pe care le-am
studiat aici, şi care au Între ele atâtea puncte de
asămănate în composiţia de plan şi aspectul ex
terior, presintă totuşi deosebiri principiale în al
cătuirea lor, deosebiri care leagă pe fiecare din
ele de grupe diferite : Biserica din Târgovişte de
rivă evident din grupa constantinopolitană ; Înrâu
rirea aceasta este dublă, căci ea se constată atât
la naos, cât şi la pridvorul din faţa bisericii.
Biserica din Snagov are aceiaşi origine atât
pentru naos, cât şi pentru pronaos ; sinurile nao
sului însă o clasează mai întâiu printre bisericile
În formă de trefJă, şi al doilea printre cele care
derivă din Şcoala atonică, care, sfgur, derivă şi
ea în ultim resort din Şcoala bizantină, din Con
stantinopol. Această din urmă şcoală a dat naş
tere stilului din veacul al XI-lea şi al XII-lea, al
cărui tip este biserica "În cruce greacă" visibilă
în spaţiu ; el poate fi denumit, cre�, stilul Impă
raţilor Comneni.
Deosebirile principale pe care le-am constatat
la aceste două biserici dau naştere şi la deosebi
rile de formă care se văd În plastica lor monu
mentală : Intr'o parte vedem crucea desemnându
se în spaţiu şi turla aşezată la intersecţia braţe
lor ei, iar În cealaltă parte vedem tot turla În cen
tru, însă crucea nu mai e visibilă În spaţiu, ci
desemnată numai în forma de treflă a planului. ·
Vom vedea mai la vale că bisericile În formă
·
de treflă se vor perpetua şi desvolta În tot cursul
veacurilor umlătoare, pe când planul În " cruce
greacă" este destinat să dispară. Il vom mai în
tâlni în veacul al XVI-lea la Biserica Domnească
din Târgovişte, clădită de Petru-Vodă CerceI la
1 583, apoi În veacul al XVII-lea la biserica Sf.
Dumitru din Craiova, clădită de Matei-Vodă Ba
sarab la 1 652, care va fi ultima reminiscenţă a
stilului Impăraţilor Comneni, sensibil modificat şi
diformat.
Şi această din urmă biserică a fost dărâmată
de arhitectul Lecomte du Noiiy, care a reconstrui
t-o din temelie, reconstituind-o după teoriile sale
proprii şi căutând s'o " corecteze" de imperfec
ţiunile pe care se zice că le avea. Dar cu cât mai
scumpă ni era vechea biserică a lui Matei, cu
toate defectele ei, dela care ni-au rămas abia
câteva fotografii, decât cea de astăzi, în toată
perfecţiunea sa geometrică şi rece !
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CAPITOLUL V II .

RÂURIREA ARMENEASCĂ.

Este bine cunoscută expansiunea artei armeneşti
Caractere generale. Aceste două monumente,
în evul mediu. Ea nu s'a simţit numai [în ţara dacă presintă între ele deosebiri destuI .de pronun
noastră, ci în tot Orientul Europei şi chiar până ţate, cum vom vedea mai la vale, au totuşi unele
asemănări caracteristice, care impun o apropiere
în Occidentul ei.
A. Choisy, în "Histoire de I'architecture", voI. între ele. Cea mai importantă reiese imediat ce
Il, p. 1 8, spune : Din punctul de vedere al arhi comparăm aceste două biserici cu cele din gru
tecturii decorative valea Dunării-de-jos pare o co pele precedente. într'adevăr dela prima vedere
răsar pe de-o parte bogăţia materialui de piatră
lonie armenească.
Această expansiune ccrespunde cu cucerirea Ar de talie cioplită şi a ornamentelor sculptate şi pe
meniei de către Turci şi cu emigrarea artiştilor de altă parte rusticitatea pietrei bolovan şi a că
armeni cari s'au refugiat în diferite ţări din Eu rămizii la care se adaugă câte odată ornamente
ropa, ducând cu ei arta lor de a construi. În Ser în teracotă smălţuită. Trebuie să facem o excep
bia putem studia înrâurirea armenească asupra ţie pentru biserica mânăstirii Cozia, care este un
monumentelor din Valea Moravei în sculptura şi monument desăvârşit, la care tehnica ornamentală
sculptată derivă de asemenea din arta armenească.
ornamentaţia pietrei,. de asemenea la Cozi a. ' .
Tn composiţia de plan vedem că ambele biserici
În Moldova se ştie că s'au stabilit colonii de
sânt
în formă de treflă, dar dacă naosul cu sinu
Armeni refug iati din ţara lor şi într'adevăr în ar
hitectura Moldovei vom găsi iarăşi înrâurirea ei. riIe şi turla pantocratorului au principial aceiaşi
Această înrâurire este în special manifestată la conformaţie la ambele biserici, pronaosul este cu
noi în tehnica pietrei cioplite şi a ornamentului totul diferit de cele pe care le-am studiat până
sculptat. Atât profilatura pietrelor, cât şi sculptura acum, şi aceasta pentru ambele biserici : la Dealu,
ornamentelor sunt executate cu o artă desăvârşită. pronaosul este dreptunghiular şi boltit cilindric ca
Sculptura ornamentală urmează technica orientală la Cozia, însă pe partea de Răsărit se află două
cu relief slab, cu planuri înclinate, opunându·se turle mici, alăturate. La Argeş pronaosul este
unul altuia, creând jocuri de lumină şi de umbră aproape pătrat şi sensibil mai larg decât naosul :
şi producând prin contrasturi efectul potrivit cu pe partea din spre Apus se află două turle mici
lumina intensă a Orientului. Această lumină, care şi la centrul pronaosultti se ridică încă o turlă
ar distruge nuanţele produse prin modelajul care răzimată pe doisprezece stâlpi de piatră. Aceste
este baza efectului în sculptura occidentală făcută două disposiţiuni sunt egal de importante în is
pentru o lumină mai dulce şi mai tamisată, întă toria desvoltării arhitecturii din Muntenia, pentru că
reşte din contra contrastul care este bas a efectu ambele apar aici pentru prima oară şi ambele vor
servi în epocile următoare ca exemple, inspirând
lui în sculptura orientală.
Motivele întrebuinţate de arta armenească sunt pe meşterii cari vor clădi unele din bisericile cele
"rinceaux"-urile de flori şi de frunze decorative, mai importante ale lui Matei Basarab, ale lui Con
împletiturile şi decoraţia geometrică cea mai va stantin Şerban Basarab, ale lui Şerban Cantacuzino
şi ale lui Constantin Brâncoveanu.
riată şi mai complicată.
. BISERICA DEL A MĂNĂSTIREA DEALULUI, zidită
În ce priveşte conformaţia constructivă, găsim
de Radu-cel-Mare la 1 502, şi BISERICA EPISCOPALĂ la ambele biserici sistemul sârbesc al arcadelor
DIN ARGEŞ, zidită de Neagoe-Vodă Basarab la interioare alipite de zidurile Nord şi Sud care
1 508, ni se par cele care întrunesc în modul cel echilibrează împingerile de la turlă.
Credem că originea pronausului de la Biserica
mai evident caracterele artei armeneşti şi cauca
ziene. Trebuie să spunem însă dela început că Episcopală din Argeş trebuie căutată tot în siste
înrâurirea acestei arte se const� tă în special ş i mul celor patru stâlpi pe cari se razi mă turla,
aproape exclusiv în caracterul profilelor în piatră sistem pe care îl întâlnim la Biserica Domnească
şi al sculpturii ornamentale (fig 1 1 9- 1 8 1 ).
din Argeş şi apoi la biserica din Snagov şi la Mi·
24 -
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tropolia Veche din Târgovişte ; cei patru stâlpi
s'au înmulţit, ajungând la doisprezece, spre a se
obţinea mai multă eleganţă în proporţii şi a se
degaja mai bine vederea interiorului, Înlocuind
stâlpii groşi de zidărie cu stâlpi mai subţiri de
piatră cioplită.
Biserica episcopală din Argeş, este cea d'intâiu
care presintă un pronaos desvoltat, adecă mai larg
decât naosul. Această disposiţiune o vom regăsi
în veacul al XVII-lea şi al XVIII-lea la Mitropolia
din Bucureşti, la Cotroceni, la mănăstirea Hurezi
şi la mănăstirea Văcăreşti.
De asemenea, biserica Mănăstirii D ealului este
cea d'intâiu dintre cele cu planul în treflă care
se presintă cu trei turle. Din ea derivă biserica
din Tutana, clădită de Mihnea-Vodă în 1 589, şi
bisericile din Gura Motrului şi din BrebMr ridicate
de Matei Basarab.
Astfel vedem că aceste două tipuri noi, biserica
Dealului şi Episcopala de Argeş, care sunt tipuri
desăvârşite, devin modelele din care derivă o serie
importantă de monumente.
Care este originea acestor tipuri ?
În ce priveşte naosul, nu poate fi nicio Îndoială
că este inspirat de la bisericile sârb eşti din Valea
Moravei, ale căror caractere le-am studiat.
Pronaosul Însă la ambele biserici nu se aseamănă
cu niciunul din tipurile cunoscute în ţările cu
cari am avut legături, ci presintă disposiţiuni pro
prii ţării şi arhitecturii noastre. Mai mult decât
atât, aceste disposiţiuni n u rămân isolate, ci se
reproduc şi se perpetuă, în epocile următoare, la
multe şi importante biserici din ţară ; ba şi mai
mult-;-şi aceasta se va verifica în capitolele urmă
toare-disposiţiunile de care vorbim aici, adecă cele
două turle mici de pe pronaosul bisericii Mănăs
tirii Dealului, pe de-o p arte şi pronaosul larg cu
doisprezece stâlpi isolaţi de la Episcopia din Ar
geş, pe de altă p arte, vor deveni cele două tipuri
principale ale arhitecturii din Muntenia în veacu
rile al XVII-lea şi al XVIII-lea.
Şi atunci nu suntem în drept a afirma că aceste
tipuri sunt specifice nouă şi arhitecturii noastre,
într'un cuvânt : că ele sunt româneşti ?
Şi iarăşi ne găsim în faţa enigmei acelui legen
dar Meşter Manole, căruia-i datorim cel mai stră
lucit dintre monumentele ţării noastre. Cine a fost
acel meşter genial ? Numele lui nu este străin ca
atâtea altele care ni-au rămas. Tipul bisericii E pis
copale din Argeş nu este importat de nicăiri, ca
acelea ale monumentelor studiate mai sus ; de ase
menea nici acel al pronaosului bisericii de la Dealu,
care probabil că este datorit aceluiaşi meşter.
Cred în consecinţă că nu greşim dacă atribuim
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concepţia acestor două monumente geniului acestui
meşter, care, oricare ar fi fost originea lui, a ştiut
să dirijeze pe meşterii străini, piefrari şi scluptori
armeni, zidari greci sau sârbi, zugravi din Athos,
creând aceste monumente originale şi perfecte,
care sunt şi vor fi admirate în totdeauna.
Se atribuie un mare rol în edificarea bisericii
din Argeş lui N eagoe Basarab în persoană. Este
cert că fără cultura şi banii Domnului o asemenea
minune nu putea lua fiinţă , dar şi fără geniul Meş
terului Manole şi numai cu cultura şi cu banii
Domnului, aGeasfa iarăşi nu se putea.
Materiale şi procedee de construcţie. Ma
teriale utilisate sunt : piatra de talie, cioplită fin
şi sculptată după procedeele cele mai perfecte ;
aceasta pentru faţa văzută, iar, pentru interior şi
pentru bolţi, cărămida. Procedeele de construcţie
urmează principiile artei bizantine ; la descrierea
fiecărui monument vom arăta particularităţile ce
presintă.
Plastica monumental�. Din cele de mai sus
se poate deduce că plastica monumentală se de
osebeşte mult de acea a bisericilor studiate an
terior şi este firesc să fie aşa, de oare ce "partiul
planului" acestor biserici este nou şi diferit de
cele anterioare. Diferenţa provine de la alcătuirea
pronaosului, din care re suită aspecte noi în faţade.
La Mănăstirea Dealului cele două turle. mici ar
putea fi originare din Serbia, şi anume din Şcoal a
Serbiei bizantine, unde există o serie de monu
mente cu cinci turle : una mare la mijloc şi alte
patru mai mici, din care două spre altar şi două
spre pronaos.
Disposiţiunea acestor turle mici este însă foarte
diferită de aceia de la Dealu. Jntr'adevăr la aceste
biserici sârbeşti turlele sunt aşezate la colţuri, atât
spre Răsărit, cât şi spre Apus t, pe când la Mă
năstirea D ealului ele sunt aşezate pe partea din
spre Răsărit a pronaosului şi în apropiere de turla
mare a pantocratorului ; modul de construcţiune
este de asemenea foarte diferit de la un cas la
altul 2 .
Această disposiţiune specială a turlelor mici
bine grupate cu turla mare dă bisericii o înfă
ţişare elegantă şi o proporţie de ansamblu foarte
armonioasă.
La Biserica E piscopală din Argeş, pronaosul
desvoltat are ca consecinţă o a doua turlă în
centrul lui ; la aceasta se mai adaugă două turle
mici pe colţurile din spre Apus.
Înfăţişarea generală a bisericii este impunăI

Vezi L'Ancien ari serbe de G. Millet, p. 97.

• Vezi descrierea bisericii Dealului,
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toare ; partea din spre altar, care urmează princi
piile de composiţie sârbeşti, păstrează eleganţa şi
svelteţa bisericilor din Şcoala Moravei, cu pre
dominanţa liniilor verticale ; partea din spre Apus
însă, din causa pronaosului lărgit, capătă o pro
porţie mai la�ă, acusată încă prin cele două turle
mici aş('zate chiar pe colţurile faţadei.
Aspectele, pe care ni le înfăţişează .aceste două
biserici, nu au ni cio asemănare cu bisericile
armeneşti, care sunt cu totul altele 1 . Cum ·am
spus mai sus, înrâurirea armenească se afirmă
numai prin tehnica pietrei şi prin decorul faţa
delor, unde ea este însă exclusivă. Această cons
tatare ni permite să credem că meşterii armeni
cari au lucrat la ridicarea acestor biserir:i erau
numai pietrari şi sculptori şi că meşterul care a
conceput planul nu era Armean. EI cunoştea la
p erfecţie procedeele artei bizantine şi ale artei
sârbeşti, dar mai ştia să găsească soluţiuni pro
prii adecvate programului ce i se impunea.
Comparaţia cu bisericile armeneşti ni arată
aceleaşi arcade oarbe în două registre despărţite
printr'un brâu la mijlocul înălţimii. Aceste arcade
nu mai sunt, ca în grupele precedenfe, cu che
nare plane, ci cadrul lor este compus din toruri
(boudins) de secţiune circulară, cioplite din p iatră.
Turlele sunt poligonale în exterior şi au feţele
lor decorate cu arcade de acelaşi gen ca şi corpul .
bisericii, încadrând ferestrele, lungi şi foarte
înguste. Paliea superioară a turlelor este încoro
nată cu un rând de fleuroane de piatră mergând
de jur împrejur ; acest caracter, precum şi forma
acop�rişu!ui turlelor în cupolă rotunjită, este spe
cial. bisericilor noastre, căci nu-I întâlnim la bise
ricile armeneşti, unde acoperişurile sunt €onice
şi. ascuţite.
Un alt caracter al bisericilor noastre, pe care
nu-l găsim la bisericile armeneşti şi care ni vine
dela bisericile sârb eşti, este poala P E care o vedem
de-asupra cornişei p'r incipale supt acoperişul cor
pului bisericii. Am văzut la grupa bisericilor de
infiuenţă sârbească această disposiţiune, precum
şi rostul ei, o găsim la Dealu, ca la bisericile
sârbeşti, adecă într'un plan mai retras decât zidul.
La Argeş, această poală există de asemenea :
ea urmează forma exterioară a zidurilor şi a sinu
rilor, însă ea nu mai e ca la Dealu, într'un plan
mai retras, ci în prelungirea verticalei zidului
exterior.
Unul din caracterele acestor biserici ca şi al
bisericilor armeneşti este frumuseţa şi stilul profi
laturii de piatră şi perfecţiune a execuţiunii sale.
1

Vezi Choisy, Histoire de l'Architl!cture, val. I l , p. 59.
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Plastica ornamentală este toată de origfne
armenească şi georgiană. Am văzut mai sus
caracterele plastice ale acestei ornamentaţiuni în
piatră, care utilisează împletituri, flori stilisate,
motive geometrice, etc. La biserica din Argeş
trebuie să constatăm şi o înrâurire arabă în carac
terul unor ornamente, în special la cornişa prin
cipală în stalactite, precum şi , în , stilul şi eleganţa
multor motive , flOI·ale şi geometrice.
DETALII. Soclul este frumos şi bine profilat.
La Dealu el constă dintr'un profil În "talon", la
partea superioară, şi dintr'o treaptă la partea
inferioară. La Argeş desvoltarea şi amploarea
profilaturii lui dau bisericii o basă puternică şi
un cadru larg, complectat şi îmbogăţit încă prin
balustrada de piatră înflorată care o încunjoară
de jur împrejur (fig. 1 82).
Faţadele sunt complect acoperite cu arcade
oarbe în . două registre, separate printr'un brâu
de piatră. Aceste arcade constau dintr'un tor de ·
secţiune circulară, .aplicat sau direct, sau prin
inten;nediul ', unui alt profil pe păreţii verticaJi şi
foni1ând cadre închise, dreptunghiulare, la registrul
inferior şi arcuite în plin centru 111 registru su- '
perior, sau arcui te la amândouă registrele.
Ferestrele sunt mici şi foarte înguste în ge
nere, când dreptunghiulare, când arcuite în plin
centru. Chenarele lor de piatră sunt mai în tot
deauna împodobite cu o bogată ornamentaţie în
împletituri şi flori. La Dealu ch ena�ele dela fe
restrele de jos la corpul bisericii par a lipsi. în
registrul de sus ferestrele au de obiceiu forma
�irculară şi sunt acoperite cu o dantelă de piatră
ajurată, formând flori stilisate de composiţie
foarte variată şi bogată.
f erestrcle dela turlele înalte şi înguste sunt bo
gat profilate şi ornamentate de jur împrejur. La
Argeş ferestrele turlelor mici dela Apus urmează
un traseu în spirală ca şi toată profilatura pietre
lor ce o îmbracă. Această particularitate arată măes
tria cu care meşterii ştiau să lucreze şi grija ce
o puneau de a-şi arăta ştiinţa şi originalitatea.
Uşile sunt de asemenea bogat profilate şi per
fect lucrate, întâlnim aici procedeul întrebuinţat
în arta arabă de a forma arcul de sus al uşii din
bolţari de piatră lucraţi astfel ca să se îmbuce
unul într'altul spre a asigura soliditatea lor prin
rosturi meşteşugite.
La Curtea-de-Argeş uşa dela intrare este bogat
ŞI puternic profilată şi decorată, terminată la par
tea superioară printr'un arc al cărui timp an este
frumos ornat cu fleuroane arabe (fig. 1 75).
Brâul există la ambele biserici. La Dealu el
este un profil în formă de cornişă, la Argeş este
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ca o frânghie compusă din mai multe elemente
împletite între ele, când într'un sens, când în celalt.
EI este foarte bogat, fiecare element al frânghiei
fiind el însuşi ornamentat, ' sculptat şi colorat (fig.
1 75- 1 79).
Cornişele sunt frumos profilate. La Dealu
este un profil în stil armenesc. La ' Argeş este în
stil arab cu stalactite şi alveole cu traseu geome
tric savant.
Turlele sunt toate în f rmă dc octogon regu
lat în exterior. Ele au proporţii relativ înalte ; unele
se termină la partea superioară cu o cornişă ori
zontală profilată, la altele corn işa urmează linia
arcurilor care încoronează ferestrele, resultând ast
fel o linie festonată, foarte elegantă. Toate sunt
terminate cu o bordură de fleuroane de piatră
amintind forme din arta arabă .
. Acoperişurile urmează în principiu formele
bolţilor şi se aplică direct pe zidărie. La Dealu
ele au suferit modificări atât la corpul bisericii,
cât şi la turle, în veacul al XIX-lea, în timpul dom
niei lui Bibescu�Vodă, când biserica a fost res
taurată. Aici frontoane de zidărie în genul celor
dela bisericile sârbeşti despart diferitele părţi ale
acoperişului.
Astfel avem un fronton rotunjit în faţada prin
cipală ; el a suferit modificări la restaurarea din
veacul al XIX-lea. Alt fronton se găseşte spre
altar, la punctul de legătură dintre absida semi
circulară cu corpul bisericii. Acest fronton nu mai
este visibil actualmente, fiind acoperit de înve
litoare.
Formele învelitorii primitive erau probabil ro
tunjite, ca la Argeş ; aceasta resultă oareşicum din
forma frontonului din faţă, care era la început
rotunjit, partea superioară dreaptă fiind adăugată
în urmă. O altă dovadă sunt arcurile desemnate
pe feţele basei turlei mari care delimitează profilul
acoperişului în formă de cupolă al sinurilor. La
ultima refacere a acoperişului s'a restabilit forma
aceasta rotunjită în locul celei drepte, care se vede
pe releveul d-lui arhitect E. Popescu, pe care îl
dăm aici.
Bolţile sunt cele usi tate în arta bizantină, în
ceia ce p riveşte biserica din Dealu. L a Curtea
de-Argeş însă pare a fi lipsit sistemul obişnuit al
pandantivelor ; aici trecerea dela pătrat la octo
gon sau cerc se face sau prin trompe pe colţuri
ca în arta arabă, sau printr'o suprafaţă începând
jos în colţuri ca o piramidă cu muchi teşite şi
termi nându-se sus supt turlă în formă de con ;
această subtilă concepţie s'ar potrivi şi ea cu ge
niul arab în care dominau traseurile basate pe o
desăvârşită cunoşti nţă a geomet riei.
L
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Interiorul bisericilor acestora are proporţii înalte
şi elegante, asemănându-se cu cele sârb eşti.
*

*

*

DESCR IEREA BISERICII MĂNĂSTIRII
DEALULUI

Cronologiceşte, această biserică este cea d'intâiu
printr� cele în formă de treflă care se presintă
cu trei. turle. Disposiţia turlelor este nouă, căci la
biserica din Nicopoli, şi probabil la Domneasca
din Argeş, turlele mici de p e pronaos erau aşe
zate chiar pe zidul exterior dela Apus, adecă pe
faţada principală a bisericii, pe când aici acele
turle sunt aşezate pe partea de Răsărit a pronao
sului şi în apropierea turlei pantocratorului. Această
disposiţiune este cerută de forma mai lungă şi mai
îngustă a bisericilor cu planul în treflă, care a mo
tivat apropierea turlelor mici de cea mare spre a
fi mai bine grupate. În bisericile din grupa cons
tantinopolitană, al cării . plan este mai strâns şi mai
apropiat de forma pătrată, această nevoie nu e
simţită (fig. 1 1 9- 1 42).
Biserica se compune dintr'un naos în formă de
treflă cu turla pantocratorului la centru şi din
tr'un pronaos dreptunghiular având o configuraţie
)1ouă. Partea din spre Apus este boltită cilindrjc
în "ber.ceau" ; partea de spre Răsărit, despărţită de
cea d'intâiu printr'un arc mare concentric cu "ber
ceau"-I, susţine cele două turle mici prin inter
mediul unui arc longitudinal aflat în axul bisericii
şi răzimat pe arcul mare şi pe zidul intermediar
din spre naos şi pronaos.
Naosul are o conformaţie derivată dela bise
ricile sârbeşti, cu arcuri interioare alipite de păreţii
din spre Nord şi Sud, atât în spre altar, cât şi în
spre pronaos ; am văzut cum acest sistem asigură
echilibrul zidăriilor şi întăreşte structura bisericii.
Fatadele presintă două registre de arcade
oarbe, ambele în plin centru şi despărţite prin
tr'un brâu p rofilat. Arcadele sunt compuse din
tr'un tor de secţiune circulară aplicat prin inter
mediul unui profil concav pe faţa păretelui. Pro
filatura de stil armenesc este compusă ca element
principal din toruri circulare care compun corni
şele, chenarele arcadelor şi care se combină cu
alte profile în genere rotunjite spre a forma cor
nişa şi brâul.
In registrul inferior se deschid ferestre drept
unghiulare, în cel superior rosete rotunde din
piatră ajurată, care luminează partea de sus a bi
sericii şi bolţile.
Turlele, înalte şi frumos proporţibnate, stau pe
base cubice răsărind din acoperiş ; atât basele,
cât şi feţele turlelor sunt acoperite cu ornamente
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fin sculptate, compuse din împletituri şi flori geo
metrice. Sculptura din prejurul ferestrelor dela
turle pare neterminată.
Basa turlelor mari presintă o disposiţiune care
aminteşte pe aceia dela Cozia, adecă un semi
cerc înscris în faţa verticală a basei turlei. La
Cozia Însă în interiorul semicercului se află o
deschidere în formă de rosetă, care luminează bi
serica, iar acoperişul sinului se află la un nivel
mai jos, pe când aici acoperişul sinului vine de se
înscrie În semicercul desemnat de sculptura pietrei.
Partea de sus a turlelor este modernă, ca şi
cupolele ; e uşor de văzut că de-asupra ferestre
lor turlei stilul arhitecturii este schimbat. Această
parte este refăcută În timpul lui Bibescu-Vodă de
către un arhitect austriac În stilul neogotic din
acea epocă.
O particularitate a acestei hiserici este poala ce
domneşte de jur Împrejurul bisericii de-asupra cor
nişei principale ; această disposiţie este de ori
gine sârbească, după cum am constatat mai sus.
In faţada principală, În dreapta şi În stânga uşii
dela intrare, se găsesc două panouri bogat sculp
tate , u motive formând Împletituri de linii drepte :
aceste panouri umplu cele două arcade laterale
ale registrului de jos În faţada principală. În mij
locul panourilor se află câte o inscripţie din li
tere În relief, producând un frumos efect deco
rativ (fig. 1 42).
· Se poate presupune că toate panourile arcadelor
În faţade erau destinate să fie decorate la fel cu cele
din faţada principală şi ni putem Închipui bogata
Înfăţişare ce ar presenta biserica astfel Împodobită.
Inţeriorul bisericii a fost de asemenea Înoit În
veacul . al XIX-lea. Zugrăveala veche a fost aco
perită cu un strat gras de tencuială supt care se
mai găsesc urmele ei. Mobili erul este în acelaşi
stil neogotic, ca şi partea superioară a turlelor.
În resumat, această biserică este sârbească ca
plan şi ca disposiţiuni generale, afară de pronaos,
formele turlelor şi ale acoperişului au fost altele
la origine. Ornamentaţia faţadelor este în stil ar
menesc şi se aseamănă cu cea dela biserica epis
copală din Argeş ca şi cu cea dela biserica Trei
I erarhi din Iaşi.
Această ornamentaţie pare a nu fi fost termi
nată, căci partea inferioară a bisericii pare săracă
În ornamente făţă cu turlele.
*

*

..

DESCR IEREA BISERIC II EPISCO P ALE DIN
CURTEA-D E-AR GES.
,

Acest monument este netăgăduit cel mai per
fect p rintre bisericile din Muntenia. Clădirea lui

este un eveniment unic în istoria artei noastre.
Cum vom vedea mai jos, el este 'modelul dela
care se inspiră artiştii cari vor Întemeia mai târ
ziu cele mai frumoase dintre bisericile din veacul
al XVII-lea şi al XVIII-lea în Muntenia ; acestea
nu vor putea Însă ajunge la perfecţiunea mode
lului lor (fig. 1 43- 1 8 1).
Planul se compune dintr'un naos În treflă cu
turla pantocratorului înălţându-se În centru şi din
tr'un pronaos larg de formă dreptunghiulară, În
centrul căruia stă o turlă răzimată pe douăspre
zece coloane de piatră cioplită. In cele două col
ţuri din spre Apus se mai ridică două turle mai mici.
Dispositiunea _�aosului este principial
aceia a bisericilor sârb eşti : Însă arcurile secundare
din spre altar şi pronaos, care flanchează arcurile
mari spre Nord, sunt altfel dispuse ; cel din spre
altar nu se mai află ca la bisericile sârb eşti În acelaşi
plan cu arcul mare spre a-i echilibra împingerile,
ci Într'un plan diferit mai spre ax. Din punctul de
vedere constructiv, această dispoziţiune este tot
atât de perfectă ca şi acea a bisericilor sârb eşti,
căci anularea împingerilor venite de la arcul mare
se faee chiar de păretele exterior al bisericii. Se
mai observă că arcurile mari care susţin turla sunt
întărite cu alte arcuri concentrice, din care unele
fac transiţia spre sinurile laterale, care devin astfel
mai proporţionale şi mai svelte, iar altele Întăresc
sistemul de arcuri din spre altar şi pronaos. Con
secinţele sistemului sârbesc, care nu este aici strict
respectat, nu se mai aplică ; anume aticul de peste
cornişa principală, care formează o poală de jur
Împrejurul bisericilor sârbeşti, se află aici în ace
Iaşi plan cu păretele exterior al bisericii, în loc
de a fi retras, cum am văzut la bisericile prece
dente din grupa sârbească.
Dispositiunea pronaosului este, cum am vă
zut, foarte diferită de aceia a bisericilor studiate
până acum. Turla din centrul pronaosului, care stă
p e cele douăsprezece coloane de · piatră, este o
foarte frumoasă concepţie, care dă interiorului
bisericii o amploare surprinzatoare şi perspective
nebănuite.
Acest strălucit efect interior se datoreşte În parte
şi faptului că această biserică este cea d'intâiu
În care vedem n aosul şi pronaosul nedespărţite
printr'un zid intermediar. Aici despărţirea există,
căci este cerută de nevoile cultului ortodox, dar
ea se mărgineşte la o uşă sau, mai bine zis,
la un chenar de uşă fixat În două coloane şi
spaţiul rămâne liber Între naos şi pronaos, atât
în lături, cât şi în sus, unde arcada despărţitoare
Iasă vederea liberă spre bolţi. Părţile laterale ale
pronaosului sunt destinate mormintelor ctitoreşti.
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Din punct de vedere constructiv, ele proptesc
turla centrală, care stă pe coloane isolate, şi nu
sunt adosate unor păreţi sau unor masive de zidă
rie care să le menţină. E chilibrul acestui sistem
este obţinut numai prin bolţi şi arcuri care îl leagă
de zidurile exterioare.
Turla naosului presintă o particularitate care
o deosebeşte de disposiţiunea obişnuită a turlelor
bizantine, unde transiţiunea între pătratul celor
patru arcuri mari şi cercul superior de la turlă
este obţinută prin pandantivi. Aici transiţiunea se
face de la pătrat la octogon prin patru arcuri de
colţ (trompes d'angle), astfel că turla este octo
gonală în interior, iar nu circulară : am mai întâl
nit această disposiţiune la turlele bisericii de la
Tismana.
Turla pronaosului are însă altă disposiţiune
interioară ca aceia a naosului, şi nici ea nu ur
mează principiul pandantivelor bizantine pentru a
trece dela planul pătrat, dela partea i nferioară, la
planul turlei propiu-zise, care este aici circular.
Transiţiunea este obţinută aici printr'un trunchiu
de con ale cărui părţi inferioare se diformează în
p iramidă ajungând la planul pătrat al celor patru
arcuri m ari.
Turlele mici de pe colţuri sunt aşezate pe
pandantivi. Ele stau pe de o parte pe cei doi păreţi
exteriori şi pe de altă parte pe una din cele două
sprezece coloane care susţin şi turla centrală a
pronaosului.
Sistemul bolţilor de pe pronaos se găseşte,
astfel, admirabil contraventat şi turla centrală men
ţinută în toate direcţiunile. Dacă ţinem samă de
înălţimea turlei, de faptul că ea este răzimată nu
mai pe coloane isolate, trebuie să admirăm a.ceastă
frumoasă şi îndrăzneaţă concepţie constructivă per
fect executată.
Exteriorul bisericii este în întregime din piatră
de talie profilată şi sculptată, unele ornamente
sculpturale fiind poleite cu aur pe fond albastru
sau verde.
Faţadele sunt acoperite cu două registre su
prapuse de panouri despărţite la mijlocul înălţimii
printr'un brâu sculptat represintând o funie orna
mentală şi răsucită, foarte bogat tratată. Supt brâu
panouri le sunt dreptunghiulare, de-asupra brâului
ele sunt arcuite în plin centru (semi-cerc) şi se
ridică până supt corn işa principală, bogat sculp
tată în alveole şi stalactite de si.il arab. Panouri le
de supt brâu sunt răzimate pe un soclu foarte
puternic profilat şi desvoltat în lărgime, care se
întinde de jur împrejurul monumentului.
In panourile din registrul superior se află o se
rie de rosete de piatră bogat scuptate, din care
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unele sunt oarbe şi altele ajurate ; ele luminează
partea superioară a bisericii.
Basele turlelor sunt toate în patru lături ; cea
dela naos, foarte înaltă şi aproape cubică, es_te aco
perită cu ornamente sculptate şi încoronată cu o
cornişă arabă ; pe fiecare din feţele ei într'o ar
cadă semi-circulară decorată vedem îmbucându-se
cupolele sferice ale absidelor. Basa turlei de pe
pronaos este mai joasă şi bogat decorată în ar
cade Întretăiate ; basele turlelor mici sunt şi mai
joase şi mai simple.
Turlele propriu-zise sunt şi ele tratate În mod
diferit. Acea de pe naos e în arcuri de cerc şi
încoronată la p artea superioară cu un rând de
fleuroane de piatră care urmează forma arcurilor.
Turla pronaosului e în panouri dreptunghiulare,
Încoronată cu o cornişă orizontală peste care se
află o coroană ajurată de piatră. Turlele mici sunt
în panouri arcl1ite, însă ele, ca şi ferestrele lor,
sunt oblice şi urmează o mişcare în spirală.
Această particularitate este caracteristică şi arată
până unde mergea virtuositatea şi extraordinara
îndemânare a artiştilor cari au executat acest mo
nument unic.
Bogăţia ornamentaţiunii, varietatea formelor şi
a motivelor este aici un principiu pe care meşterii
au ţinut cu tot dinadinsul să-I aplice din bielşug.
fn această profusiune de ornamente se poate
distinge atât înrâurirea armenească şi georgiană,
cărei a-i aparţin profilaturile soclului, ale arcadelor,
ale p anourilor, tehnica împletiturilor şi a "rin
ceaux"-urilor, cât şi înrâurirea arabă, cu motivele
ei geometrice infinit de variate, traseurile compli
cate ale alveolelor stalactitelor şi ale rosetelor,
formele stilisate şi elegante ale frunzelor, etc., etc.
Inleriprul bisericii este astăzi cu totul re
înoit şi transformat. Găsim şi aici În formele
sculptate, la coloane, la capitele şi la basele lor,
motive din arta arabă.
Pictura veche, din care ni-au rămas la Museul
din Bucureşti o serie de panouri al fresco, ni
arată o tehnică frumoasă, cu figuri stilisate pe
câmp închis, aproape negru.
O tâmplă veche a bisericii se găseşte astăzi
la Valea D anului, în judeţul Argeş, dar c o lu
crare din veacul al XVII-lea sau al XVIII-lea.
O particularitate a acestei biserici, care arată
cât de desăvârşită şi de îngrijită a fost execuţia
ei, este împrejmuirea de piatră cioplită care for
mează ca o balustradă d� jur împrejurul bisericii
şi se compune dintr'un şir de fleuroane de stil
arab pe un soclu.
Cantarul sau aghiasmatarul, situat în faţa
bisericii, este un mic edificiu boltit, stând pe
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patru coloane, tot atât de Îngrijit şi de frumos
lucrat ca şi biserica.
Resumat. Din analisa celor două monumente,
dela D ealu şi dela Argeş, reiese complexitatea
problemei care ne preocupă aici : care este ori
ginea acestor două monumente, atât de noi ca
disposiţiune şi composiţie ?
Pentru mănăstirea Dealu 'originea sârbească
. pare neÎndoielnică ; chiar pronaosul, care diferă,
după cum am văzut, de bisericile sârb eşti prin
modul de aşezare al turtelor, s'ar putea atribui
înrâuririi şcolii sârb eşti, aranjamentul turtelor mici
fiind diferit numai ca disposiţiune de detaliu.
Dar pentru Biserica Episcopală din Argeş
problema apare muJt mai grea, căci ne găsim. În
faţa unui plan nou în ceiace priveşte concepţia
de ansamblu şi, mai ales, în ceiace priveşte dis
posiţia pronaosului, atât de original şi de în
drăzneţ.
Şi, ca să găsim răspunsuJ la această enigmă,
ni dăm sama că ea ar fi clarificată dacă am şti
cine era Meşterul Manole, care a conceput şi
clădit Biserica Episcopală din Argeş şi probabil
şi biserica Mănăstirii Dealului. Şi de altă lămurire
n'am avea nevoie, căci geniul meşterului legendar
ar explica totul.
fără a mai insista asupra unei probleme inso
lubile pentru moment, putem afirma că aceste
două biserici de care ne ocupăm sunt tipuri
desăvârşite din toate punctele de vedere, că ele
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represintă p entru noi înrâurirea civilisaţiei rafinate
a Bizanţului, care continuă să radieze împrejur
chiar după căderea lui. Este cert că Meşterul
Manole fusese crescut în acea atmosferă de artă
eclectică care nu avea secrete pentru el şi ale
cării înrâuriri multiple se reflectă În arhitectura
şi ornamentaţia acestor două biserici.
Am spus, şi vom vedea, că, din punctul de
vedere al înrâuririi asupra desvoItării ulterioare a
artei romăneşti, monumentele din Dealu şi din
Argeş sunt de o importanţă covârşitoare. Strălu
cirea lor fără păreche, bogăţia ornamentaţiei lor,
care impresionează imaginaţia, vor servi ca model
generaţiilor care vor urma şi vom vedea cum
disposiţiunile arhitectonice pe care l e presintă
motivele decorative atât de variate şi de bogate
ale acestor biserici vor servi ca izvoare de inspi
raţie veacurilor următoare.
Şi este firesc ca frumuseţa neîntrecută a acestor
două monumente, eleganţa proporţiilor, bogăţia
ornamentaţiunii şi varietatea motivelor şi a for
melor să fie un izvor nesecat de inspiraţie, demn
de a servi ca exemplu.
Exte neîndoielnic că atât Biserica Episcopală
din Argeş, cât şi Biserica Dealului, rămân "minu
nile" artei din Muntenia. Astfel de monumente
alcătuiesc un punct culminant de artă şi, în orice
loc s'ar afla, ele pot fi aşezate alături de cele
mai frumoase creaţiuni ale arhitecturii din toate
timpurile.
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LES INFLUENCES ETRANGERES

DES ORlGlNES JUSQU'AU REG!\TE DE NEAGOE BASARAB ( 1 5 2 1 )

CHAPITRE 1 .

L E S O R I G 1 N E S.

Les rares monuments de cette epoque qui se
soient conserves jusqu'a nos jours, sont presque
exclusivement des eglises, parfois des clochers
ou des cellules de monasteres disparus. Les edi
fices cidls et militaires ont ete pour la plupart
transformes on bien se sont ruines.
Il nous reste quelques chapelles souterraines,
creusees dans le roc, mais si rudimentaires qu'el-

les ne peuvenţ etre comptees comme monuments
d'architecture. Des eglises en b ois se trouver.It
repandues dans. Ia plupart des regions montag
neuses ou boisees du pays ; les plus anciennes,
que nous connaissions remontent au XVIl-e sie
cle ; ce sont probablement des repetitions d'apres
des types plus anciens restes identiques depuis
des siecles.

CHAPITRE II.
LES INFLUENCES MOYEN-ÂGEUSES.

LES INF LUENCES MOYEN-ÂGEUSES se divisent
en deux courants principaux : Celui de 1'0ccident
qui nous apporte I'art roman et gothique et celui
de 1'0rient domine par l'art byzantin. L'influence
de 1'0ccident parait etre la premiere en date ; elle
nous vient en Valachie par la Transylvanie et en
Moldavie par la Galicie et la Pologne.
En Valachie ceHe influence est moins impor
tante qu'en Moldavie ; elle paraît avoir ete com
baHue remplacee au XV-e siecle par I'influence
byzantine, qui devient presqu'exclusive.
D es monuments d'influence occidentale, il ne
nous reste aujourd'hui que les fondations de deux
eglises disparues ; Ia premiere se trouve a Cârn
pulung (Muscel). Son plan est roman et se com
pose d'une nef centrale et de deux collateraux,
dont elle est separee par des piliers. Le naos se
termine a I'est par un sanctuaire arrondi qui se
rattache assez maladroitement aux piliers, de Ia
nef. Le pronaos, de dimensions plus restreintes,
est separe du naos par un mur dans 'lequel s'ou
vre une porte de communication. Cette division
de I'interieur en deux parties est propre aux egli- 31

ses orthodoxes. Un escalier en spirale faisait com
muniquer le pronaos avec le clocher place au des
sus Les fondations de cet edifice ont ete retrou
vees en 1 925 sous I'eglise adueIle. La figure 1
montre en meme temps la forme des deux egli
ses ; la seconde a ete bâtie avec la pierre pro
venant de la demolition de la premiere au com
mencement du XIX-e siecle. On retrouve dans l a
mac;:onnerie des pierres a u profil roman.
Les vestiges de la seconde eglise d'origine oc
cidentale ont ete retrouves a Turnu-Severin dans
I'enceinte du casrrum romain de Drobetae. Elle
se composait d'un choeur juxtopose a une con
strudion restangulaire dont les fondations en pier
res de grandes dimensions et de formes reguIie
res paraissent d'origine romaine. Les fondations
du choeur sont en moellons ; la configuration pa
raît gothique ; la partie arrondie est munie de
contreforts qui forment une serie d'eperons (fig. 2).
La forteresse d'Argeş, dite de Ţepeş-Vodă,
este un des rares monuments d'origine moyen
âgeuse de la Valachie. Elle fut, dit-on, edifiee par
les Chevaliers de 1'0rdre Teutonique. Ses ruines
-
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se voient au sommet d'un rocher d'oll elle domi
nait les gorges de l'Argeş. Elle consiste en plu
sieurs tours rondes reliees par des chemins de
ronde et protegees par des murs. On y voit une
tour caree, qui parait etre la plus ancienne : elle
est bâtie toute en pierre ; tandis que les tours
rondes sont de pierre et de brique melangees
(fig. 3 il 1 3).
La tour de Severe. A Tumu-Severin est une
massive construction en pierre de forme rectan
gulaire, la partie superieure en est ecroulee. Cette
tour parait avoir fait partie d'une forteresse for
mant "tete de pont".
LES RUINES DU PALAIS PRINCIER DE CURTEA
DE-ARGEŞ, par leur disposition et par les pierres
au profil gothique qui proviennent probablement
des portes et des fenetres de cette edifice, parais
sent refleter aussi une influence occidentale.
Certaines fresques qui representent des princes
de cette epoque nous les montrent en costume

de chevaliers du moyen-âge. Le fondateur de l' e
glise princiere (Domnească) d' Argeş, dont le tom
beau. fut dccouvert en 1 923, nous est app'aru en
vetements occidentaux enrichis de bijoux de meme
provenance 1 .
L'INFLUENCE DU MOYEr -ÂGE ORIENTAL parait
avoir laisse peu de traces. A Tumu-Severin l'on
a decouvert les fondations de deux petites egli
ses d'origine orientale, composees d'un naos pres
que carre, complete par un sactuaire en plein cin
tre, et precede d'un pronaos de dimensions plus
reduites. L'une d'elle p arait avoir ete construite
avec un certains soin, en moellons assez reguliers
altemes de briques disposees en assises horizon
tales ; des briques verticales encadrent ces moel
lons. Le naos parait avoir ete voute en berceau ;
le plan laisse voir les nervures de pierre qui ren
for�aient la voG.te. Une seconde porte laterale ou
vrait directement dans le naos, p ar le cote Sud
(fig. 1 4 il 1 7).

C HAPITRE III.
LES INFLUENCES BYZANTINES.

LES INFLUENCES BYZANTINES sont de beau
coup les plus importantes ; elles nous sont par
venues par differentes voies dont les principales
sont les suivantes :
1 ) D irectement de Byzance ; 2) par la Serbie ;
3) par les Balkans ; 4) par .le Mont Athos et 5)
par l'Armenie. L'influence directe de Byzance est
evidente au XIV-e siecle il Curtea-de-Argeş. Nous
y voyons la petite eglise Sân-Nicoară et I'eglise
princiere (Domnească). Nous leur adjoindrons I'e
glise de Nicopolis, qui se trouve sur la rive droite
du D anube en Bulgarie, et le petit edifice de Con
stantinople appele Bogdan-Sarat, qui est la seule
chapelle de cette epoque qui s'y soit conservee
(fig. 1 8 il 50).
Caracteres generaux. Naos carre ou rectan
gulaire, sans absides laterales, sanctuaire arrondi
il I'interieur polygonal il I'exterieur, simple ou flan
que de deux absidioles laterales ; pronaos de di
mensions reduites.
Ces monuments peuvent se subdiviser en deux
groupes :
a) Sân-Nicoară et Bogdan-Sarai, petits edi
fices allonges ayant un seul axe, une seule nef.
Naos voGte en berceau comme I'eglise de Tumu
Severin (fig. 1 4). Notons que la calote de Bogdan
Sarat fut ajoutee il une autre epoque. Ces egli-

ses n'ont pas de tou� sur le naos. Sân-Nicoară
en possede une rectangulaire et tres elevee sur
le pronaos z.
.
b) Nicopolis et la Domneasdi d'Argeş for
ment le second groupe ; ce sont des e difices a
plan central, a deux axes perpendiculaires, avec
une tour centrale, s'elevant au point d'intersection
des axes 3.
Nicopolis est I'expression la plus simplifiee
du type dit en forme de croix grecque, expri
mee aussi bit;n dans I'espace que dans le plan
avec la tour plac ee au point de ren contre des
bras de la croix : des frontons arrondis terminent
les bas. Deux tourelles se trouvaient anterieure
ment sur le pronaos.
L'eglise Domnească d'Argeş est I'expression
plus developpee du meme type. La nef est com
pletee par deux elements secondaires, les bras de
la croix s'allongent en plan et s'elevent dans I'es
pace. Les absidioles du sanctuaire ont des toi
tures distinctes et plus basses, de meme que le
pronaos sur lequel s'elevaient jadis deux tourelles
comme a Nicopolis.
1

Voir le . Bulletin

Curtea-de- Argeş.
•
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Materiaux et procedes de construction s.
La pierre en moellons telle qu'on la trouve
dans les carrieres de la region ou bien dans le
Iit de la riviere et la brique sont les seuls mate
riaux de constr uction. Dans les parties superi eu
res de l'edifice la pierre degrossie ou sommaire·
ment taillee est un tuf calcaire leger. La brique
a 5 centimetres d'epaisseur et jusqu'a 35 centi,....
mHres de long. Les joints ont a peu pres la
meme epaisseur que la brique.
Les procedes de construction nous sQnt con
nUs de l'ad byzantin. Les assises de pierre, noy
ees dans un mortier de chaux m elange de cailloux
de tres petites dimensions, alternent avec des as·
sises de briques formant arrases horizontales.
La plastique monumentale derive de la for
me de la croix que couronne la tour centrale j
chaque element du plan est visible de l'exterieur
et elairement exprime dans l'espace j sa confor
mation derive de son i mportance et de sa des
tination.
La pierre et la brique alternees, resultant des
principes de la construction, sont les elements
dont les architectes byzantins ont su tirer l'effet
si original qui caracterise les monuments de Cons
tantinople ainsi que ses fameuses murailles.
La plastique decorative derive des j eux de
briques enchâssees dans de larges joints de mor
tier. Le contraste de la pierre et des assises de
briques, les arcs en brique, les corniches en dent
de scie sont les seuls elements decoratifs de ces
monuments ou l'ornement et la sculpture m �n
quent totalement.
La belle composition de ces elements si sim
ples et les proportions parfaites caracterisent l'in
fluence de Byzance sur les monuments cites de
Curtea-de-Argeş, en passant par Nicopolis.
.
DET AILS. Ces eglises n'ont pas de soele ; les
murs exterieurs sont d'aplomb sans profil ni em
pâtement. Les fenetres sont petites et etroites,
terminees par un arc de cerele en brique. Les
portes manquent. L'arcade aveugle est l'unique
element decoratif que l'on rencontre, parfois, prin
cipalement pour orner les faces exterieures a pans
coupes du sanctuaire. Les corniches sont en dents
de scie. Les frontons ant la forme d'arcs en plein
cintre et sont entaures de corniches. Les tours sont
polygonales a l'exterieur et circulaires a l'interieur j
ces polygones sont de 8 a 1 2 cOtes et ornes d'ar
cades concentrique s qui entourent les fenetres hau
tes et etroites. Une corniche en dents de scie cou
ronne la tour j cetie corniche suit la forme de l'ex
trados des arcades j parfois elle est horizontale.
L'interieu r de ces eglises est entiereme nt recou-
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vert de fresques. Les voUtes sont construites d'a
pres les procedes byzantins connus. Les pave
ments sont en grandes dalles de pierre.
L'EGLlSE SAN-NICOARÂ, bâtie vers 1 350, est
de petites dimensions et composee d'une seule
nef de six metres de large sur onze metres de
long a l'interieur, y compris le pronaos. Les vofites
ainsi qu'une padie des murs sont ecroules (fig.
23 a 33). A l'abside du sanctuaire seulement une
partie des vofites est intacte. La nef pal aît avoir
ete vofitee en berceau renforce par des arcs dou
bleaux, dont on voit encore les traces.
Un tour s'eleve sur le pronaos j elle est entie
rement en brique et l'on y voit encore les ves
tiges des trois' etages de fenetres superposees.
La mac,;onnerie est en pierre alternee de briques .
La padie exterieure du sanctuaire est decoree
d'arcades aveugles placees a la partie superieure
sous la corniche. Une seuJe petite fenetre situee
vers I'Orient. Sur le cOte sud ou voit les vestiges
d'une porte donnant directement dans le naos
comme a l'eglise de Turnu-Severin (fig. 23 a 33).
L'EGLlSE D E BOGDAN-SARAI n'a peut-etre pas
sa place dans cetie Hude c'est cependant la seule
chapelle de cetie epoque qui se soit conservee a
Constantinople j elle etait probablement atienante
a un palais du temps des Comnenes. Sa ressem
blance avec certains traits des eglises d'Argeş en
ce qui concerne la construction et le materiei est,
semble-t-il, une confirmation de l'origine constan
tinopolitaine des eglises d' Argeş. Ces dimensjons
sont de quatre mHres sur huit (fig. 1 8 a 22).
L'EGLISE DE neOPOLIS, en Bulgarie, est un
petit edifice a plan central. Ses dimensions ne
depassent pas cinq mHres sur huit a I'interieur
(fig. 34-38).
Le plan est en forme de " croix grecque". Une
tour s'elevc au point de croisement des voQtes
qui forment les bras de la croix. Ces voQtes en
berceau se terminent par des frontons arrondis
perces d'une petite fenetre en arc de cerele. Le
pronaos est en partie ecroule : on y voyait jusque
vers 1 9 1 0 les restes de deux tourelles. Les murs
sont en pierre et brique a1ternees. La tour est
elevee, octogonale ă I'exterieur j huit longues fe
netres en eelairent l'interieur. Elles sont couronnees
d'arcs en pierre et brique qui se rapprochent da
vantage de I'architecture de Mesem brie de Trnovo
et de la Serbie byzantine, car les arcs de Curtea
de-Argeş sont entierement en brique. La corniche
de la tour suit la forme des arcs qui la couron
nent.
La tour repose a l'interieur sur quatre arcs
posant sur des consoles j cette disposition res-
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semble 11 ceHe de certaines eglises de I' E cole
serbe, comme nous le verrons plus loin.
L'EGLISE DOMNEASCĂ D' ARGEŞ est un type
complet d'eglise byzantine du temps des Com
nenes, (fig. 39 11 50).
Le plan en forme de "croix grecque" com
porte au centre' la tour reposant sur quatre
piliers isoles ; la tour est contrebutee sur les ca
tes par quatre vofites en berceau qui dessinent
dans I'espace et 11 la partie superieure de I'eglise
la forme de la croix ; ces vofites se terminent
par des frontons arrondis. Les quatre coins du
plan situes entre les bras de la croix forment des
parties plus basses dont la toiture se rattache â
ceHe du pronaos et des absidioles.
Les fa<;ades sont composees de pierre et de
brique altemees, comme les monuments prece
dents. La tour cilindrique 11 I'interieur est dode
cagonale 11 I'exterieur, elle est p ercee de quatre
longues fenHres situees dans la direction des
axes principaux, les autres faces de la tour sont
aveugles 11 l' exterieur et arrondies 11 l'interieur
en forme de niches.
Les frontons en arcs de cercle sont encadres
p ar un arc ressorti posant sur des consoles en pierre.
L'interieur est d'un effet imposant et Ion, peut
embrasser d'un seul regard, tout I'ensemble.
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Les dimensions de I'eglise sont de dix metres
sur vingt 11 I'interieur. Notons encore que les
cadres en pierre des fenHres sont du XVIII-e
siecle.
En resume, ce groupe d'eglises d'origine net
tement byzantine, par l'effet architectural, par les
procedes de construction, par l'absence des absi
des laterales, en un mot par son caractere si
bien defini et si different de celui deS eglises
qui vont suivre, forme au XIV-e siecle une fa
milie 11 part.
Nous verrons en effet que les groupes qui
suivent se composent d 'eglises qui toutes sont
pourvues d'absides laterales.
Au XVI-e siecle nous retrouverons quelques
eglises qui se rattachent aux principes decrits
plus haut. Ce sont 11 Târgovişte l'ancienne Me
tropole ' bâtie en 1 5 1 8 et aujourd'hui disparue,
puis dans la meme viile l'eglise princiere (Dom
nească), bâtie en 1 583, et enfin 11 Craiova I'eglise
de St. Demetre, ou nous retrouverons une fois
encore le plan en forme de croix grecque visible
dans I'espace comme en plan. Cette eglise, bâtie
en 1 652 par le prince Mathieu Basarab, sera la
derniere reminiscence du type byzantin des Com
nenes.

CHAPITRE

IV.

L'INFLUENCE SERBE.
L'INFLUENCE SERBE.
Au XIV-e siecle le
moine Nicodeme, venu de Serbie, fonda en 1 374
les monasteres de Vodita et de Tismana, en
Oltenie.
LE MONASTERE DE ' VODIŢ A est aujourd'hui
completement detruit, et I'on ne voit plus debout
que deux pans de murs de son eglise (fig. 5 1
11 55). D e recentes fouilles ont permis d e decou
vrir la forme du plan qui se composait d'un naos
trefle et d'un pronaos rectangulaire.
-

L e . materiaux �retrouves montrent une execu
tion soignee : Des assises de pierre reguliere
ment taillees, alternant probablement avec des
rangees de briques ; le tout, recouvrant un blocage
de moellons.
Le monastere de Tismana est aujourd'hui
transforme et son eglise seule parait avoir con
serve certaines dispositions datant de sa fon
dation ; cer: endant l'exterieur 11 ete renouvele au
XVIII-e siecle (fig. 56 11 58).

Le naos trefle est couronne par un tour, le
sanctuaire tres developpe est complete par les
deux absidioles laterales qui paraissent avoir subi
certaines modifications u1terieures. Le pronaos
presque carre supporte une seconde tour plus
basse.
Nous possedons encore deux monuments da
tant de la fin du XIV-e siecle. Ce sont : l'eglise
de Cozia sur I'OIt, construite par Mircea-le
Grand en 1 393. Monument remarquable qui re
produit les formes de I'architecture serbe de
l'Ecole de la Morava : plan trefle, pierre de taille
alternee avec de la brique, riche decoration de
pierre sculptee et de terre cuite (fig. 59 11 80).

Enfin l' eglise de Cotmeana, . bâtie en 1 389
par le meme prince ; petite eglise treflee, mais
assez differente des precedentes et que nous
etudierons separement (fig. 81 11 93).
CARACTERES GENERAUX . Nous nous trouvons
ici devant le premier groupe d'eglises 11 plan trefle,
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ce qui leur donne un aspect tres different de
de celles du groupe precedent : Ce sont des egli
ses a une seule nef, au naos surmonte d'une tour
bien encadree par ses trois absides et par le pro
naos. Ce dernier est rectangulaire, "avec ou sans tour.
La construction est caracterisee par un dispo
sition speciale :
Le naos se compose de trois travees dont I'une
centrale pl\1s grande et de forme carree supporte
la tour et de deux autres plus petites et souvent
inegales qui encadrent la premiere a I'Est et a
1'0uest. Les poussees des grands arcs qui sou
tiennent la tour du câte Nord et Sud se trouvent
contrebutees par les arcs des travees secondaires ;
ces arcs sont adosses aux murs du Nord et du
Sud et forment a I'interieur de I'eglise de gran
des niches laterales (fig. 66).
Ce systeme est complete par les murs des ab
sides laterales qui contrebutent les poussees du
deux autres grands arcs Est et Ouest du naos.
Cette remarquable disposition equilibre les p0ţls
sees resultant du poids de la tour qui se trouve
ainsi reparti sur quatre points saillants nettement
accuses en plan (fig. 5 1 , 56, 59).
Les consequences de la disposition precedente
ont ete l1}ises a profit par les architectes serbes,
qui en ont tire des effets originaux. Les murs
exterieurs s'elevent jusqu'au dessus du niveau des
arcs interieurs secondaires ; au dela de cette hau
teur, ils semt en retrait et forment une sorte d'at
tique qui pose en partie sur le mur exterieur et
en partie sur I'extrados de ces arcs interieurs se
condaires (fig. (6).
Ce dispositif a tres probablement existe a Cozi a,
ou il disparut lors de la restauration du XVIII-e
siecle ; il existe a Krouchevatz et a Lioubostinia
en Serbie ; on peut I'etudier a I'eglise de Dealu,
ou il s'est maintenu presqu'intac te (fig. 1 1 9, 1 20,
1 2 1 , 1 22, 1 23, 1 24, 1 25, 1 3 1 , 1 4 1 ).
Une autre particularite des eglises serbes de
cette epoque est la disposition des arcs q"ue I'on
voit aux bases des tours ; ces arcs visibles du
dehors comme "de I'interieur ont pour but de re
duire le diametre de la tour et de transmettre les
pressions directement sur les points d'appui en
dechar geant les grands arcs ; ils reposent a I'in
terieur sur des consoles placees dans les coins du
carre (fig. 64, 65).
Les consequences de cette particularite sont
similaires a celles que nous avons constatees plus
haut : La base de la tour est formee d'une partie
inferieure qui est possee 8ur les grands arcs et
d'une seconde partie superieure en retrait qui pose
Sur les arcs dont nous venons de parler. Sur la
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partie inferieure s'accroche un fronton ou une ar
cade, au centre de laquelle se trouve une rosace
ajouree. On peut voir a Kalenitch et a Krouche
vatz des dispositions, de ce geme et dans une
mesure plus attenuee a Cozia.
Maleriaux el procedes de conslruction
sont a peu de chose pres ceux de l'ecole byzan
tine ; toutefois il faut remarquer quelques diffe
rences. Nous retrouvons ici les zones alternees de
pierre et de brique, mais la pien:e y est de di
mensions assez considerables bien taillee par d'ha
biles ouvriers et richement sculptee. La technique
de la pierre est la principale difference entre ces
eglises et les precedentes.
La plastique monumenlale resulte des dis
dispositions du plan trefle a une seule nef, allon
gee par I'adjonction du pronaos. II en resulte un
aspect tire en longueur, qui est tres different de
celui des eglises a plan central d'origine byzan
tine et qui se rapproche de celui des eglises
moldaves qui ont le meme plan trefle.
La plastique decorative re suite de I'alter
nance des zones de pierre et de briques d'une
part et de la sculpture en pierre d'autre part.
Celle-ci est finiment executee et d'une grande
richesse de motifs.
DETAILS. Le socle est une simple saillie, sans
profil.
Des bandeaux de pjerre se trouvent a dif
ferents niveaux, sous les fenetres et a la nais
sance des arcades. Ces arcades, grandes et lar
ges, recouvrent les murs exterieurs ; elles montent
de fond jusque sous la corniche et leur centre
est par endroits occupe par une rosace de pierre
sculptee et ajouree.
Les fronlons sont tres usites en Serbie ou
l'on en voit des profusions dans la partie supe
rieure des fa�ades. A Cozia on a mis a jour un
fronton arrondi sur la fa�ade principale (fig. 63).
Les fenefres sont richement encadrees de pierre
sculptee avec des motifs a fleurs et a entrelacs.
Les corniches ont disparu ; les lours parais
sent en general peu elevees, mais elles sont po
sees sur des bases cubiques assez volumineuses.
Les formes elegantes et les proportions elancees
des eglises serbes proviennent plutât de la hauteur
des vo Qtes sur!lesquelles reposent les tours ; ceIles-ci
se trouvent ainsi posees a une grande hauteur.
L'EGLISE DE VODIŢA est completement ruinee.
Le plan des fondations a ete �recemment decou
vert. Le naos en forme de trefle se compose des
trois travees caracteristiques qui sont ici toutes
inegales (fig. 5 1 ). Le pronaos presque carre.
La ma�onnerie est en moellons. Le parement
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exterieur, du moins a la partie inferieure, paraît
avoir ete constitue d'assises en pierre tailJee. Cel
les que l'on a trouvees dans les fouilles ont en
viron 0,55 centimetres de haut ; leurs profils re
gulierement tailh�s se composent de plans et de
colonettes engagees comme a Cozia. Les dimen
sions de cette eglise sont de 1 8 metres de long
sur 6 de large en moyenne (fig. 51 a 55).
L'EGLISE DU MONASTERE DE COZIA, bâtie
en 1 393, est, ainsi que nous l'avons constate une
eglise serbe de I'Ecole de la Morava, bâtie tres
probablement par un architecte serbe. Le plan est
trefle et surmonte d'une tour sur le naos. Le pro
naos est voGte en berceau. Devant l'eglise un
porche a ete ajoute au XVIIJ-e siecle (fig. 59 a
80).
La structure du plan est celle que nous avons
etudiee plus haut. L'exterieur est remarquable
comme architecture : on y voit les belles qualites
decoratives de I'Ecole serbe ; l'eglise a 9 m. sur
25 m.
Les archivoltes des arcades sont en pierre
finement sculptee ; elJes sont accompagnees de
lignes d'ornements de terre cuite en forme de
petites fleurs a quatre petales ; on trouve les me
mes en Serbie et dans les Balkans. Les arcades
qui ornent les faces du sactuaire et des absides
laterales reposent aux angles sur des colonnettes
de pierre qui ont la forme de torsades. Les fe
nefres sont richement encadrees de pierre sculp
tee a motifs varies. Celles du naos ont ete aBon
gees vers le bas lors d'une transformation de ce
monument. Au centre des arcades l'on voit de
belles rosaces de pierre sculptee et ajouree . Les
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fenefres du pronaos ainsi que la porte d'entree
datent du XVIII-e siecle. L'ornementation de la
pierre denote une i nfluence armenienne et geor':
gienne.
L'EGLISE DE TISMA A est de dimensions aussi
importantes que la precedent!? : vingt metres de
long sur six de large a l'interieur. Les disposi
tions du plan sont les memes ; cependant le sanc
tuaire est ici pourvu des deux absidioles laterales
qui manquent dans les plans de I'Ecole serbe de
la Morava. Cette disposition rapproche l'eglise de
Tismana de celles de I'Ecole de Constantinople.
Par ailleurs la tour du pronaos a un caractere
serbe que l'ou retrouve a Krouchevatz et a Kale
nitch, tandis qu'il manque aux eglises byzantines
de cette epoque a Constantinople ; ou le voit par
fois dans les Balkans, a Mesembrie a Stenima
chos. A remarquer, la forme octogonale a l'inte
rieur des tour� et la constructions a pans coupes
qui remplace les pendantifs (fig. 56 a 58).
L'exterieur de l'eglise a €te completement trans
forme au XVIII-e siecle et il est impossible au
jourd'hui de se faire une idee de l'architecture
primitive de ce monument.
L'interieur paralt avoir subi moins de transfor
mations.
EN RESUME, les eglises de ce groupe ont tou
tes des absides laterales, en opposition avec cel
les du groupe precedent. Ces deux groupes, ces
deux types, nous le verrons plus loin, sont les
bases de l'architecture religieuse en Valachie. De
leur developpement et de leurs combinaisons de
rirent toutes les eglises que l'on edifiera dans les
siecles suivants.

CHAPITRE V.
L ' INFLUE JCE BALKANIQUE.

L ' INFLUENCE BALKANIQUE n'a laisse de traces
qu'a la seule eglise de Cotmeana bâtie par Mir
cea-le-G rand en 1 389. Elle est de petites dimen
sions : 1 2 ,50 de long sur 4.35 de large a l'inte
rieur. ' Le naos seul subsiste, termine par un sanc
tuaire demi-circulaîre et complete p ar deux petites
absides laterales. Le pronaos est du XVIII-e sie
cle. Il est probable qu'un porche completai t l'edi
fice ; ou en voit l'amorce d'une arcade sur le
câte Sud.
Le naos est volite en berceau et le tout est
construit en brique ; les absides laterales parais
sont avoir. €te rajoutees apres coujJ ; on en a la

preuve 9.ans la decoration des fa<;ades qui se
prolonge sous les toitures de ces absides.
Les fa<;ades sont decorees de longues arcades
aveugles tres etroites descendant de sous la cor
niche jusqu'a terre.
Les arcs qui les terminent sont entourees d'une
ligne de petits disques en terre cuite emaillees
de couleur verte et brune (fig. 81 a 93):
DETAILS. Le socle est sans profil ; aucune cein
ture horizonfale si ce n'est sous la corf.1iche une
ligne de petits disques emailles. Les fenefres
tres petites et etroites sans cadre de pierre. La
plupart des fenetres actuelles datent du XVIII-e
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siecle ainsi que l e petit porche de sur la fa�ade
Nord.
Les corniches sons en dents de scie et p arais
sent d'une date plus recente. La chorniche du
sanctuaire est a un niveau moins eleve et cdle
des absides encore plus bas.
Un pronaos fut rajoute au XVIII-e siecle par
le prince Constantin Brâncoveanu sur I'emplace
ment d'un ancien pronaos ou d'un porche dont
on voit, sur la fa�ade, Sud, au point de jonction
du naos, la naissance d'un arc assez large et plus
bas que le niveau des arcades de I'egl ise. II n'est
pas possible d'etablir la forme de ce porche qui
etait peut-etre ouvert ou bien entoure d'arcs aveu- ·
gles comme on en voit a l'eglise de Trnovo en
Bulgarie. Observons encore que les petites arca
des aveugles de sur les faces des absides laterales
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sont plus courtes que les autres et que la ma
�onnerie de ces absides est sans liaison a ces
points de jonctions ; ce qui prouve bien que ces
absides ont ete rajoutees plus tard. Certe hypo
these est encoure confirmee par la decoration des
murs lateraux, que I'on retrouve derriere les toi
·tures des absides laterales.
RESUME. L'eglise de Cotmeana est un monu
ment isole que I'on ne peut classer dans au cun
des groupes d'eglises de I'epoque.
Son plan trefle la rapproche des eglises serbes,
mais par I'absence de tour et p ar beau-coup d'au
tres differences, elle s'en eloigne. Par son archi
tecture et par sa decoration en disques emailles
elle tient des eglises des Balkans. Par sa construc
tion exclusivement en brique elle s'apparente aux
eglises d'origine athonique qui vont suivre.

CHAPITRE VI.

L'INFLUENCE DU MONT ATHOS.
Caracteres generaux. Naos surmonte d'une
tour centrale posant sur quatre pili ers i soles.
Sanctuaire compose d'une abside centrale et de
deux absidioles laterales. Pronaos a meme confi
guration generale que le naos, avec tour centrale
sur quarte piliers. Ce pronaos serait plutât un
porche, car il etait primitivement ouvert sur trois
câtes. Ce n'est que plus tard que les arcades en
f urent ma�onnees.
Les deux eglises que nous etudions son gran
des et spacieuses si on les compare aux monu
ments precedents. Elles sont bâties entierement
en briques visibles en fa�ade ; la pierre manque
totalement. II est probable que les deux monu
ments furent bâtis par le meme architecte ou par
deux architectes de la meme ecole.

L es eglises de ce groupe sont caracterisees par
la reunion des principaux elements des deux grou
pes precedents. C'est d'une part la tour centrale
rep:)sant sur quatre piliers isoles comme a I'Eglise
Domnească d'Argeş et d'autre part le plan trefle
des eglises precedentes.
A ces elements connus vient se joindre un ele
ment nouveau : le porche ouvert que nous ren
controns ici pour la premiere fois.
L'EGLISE DE SNAGOV, est seule a reunir des ele
ments, qui sont aussi ceux des eglises du Mont
Athos en ce qui concerne la configuration du naos
et du sanctuaire ; le porche ouvert que I'on trouve
aussi au Mont Athos y est differemment con
forme (fig. 94 a 1 1 0).
Une autre egllse qui presente une grande res
semblance avec celle de Snagov est l'ancienne
Metropole de Târgovişte ; c'est pourquoi nous
l'avons c1assee dans ce groupe, quoique des dis
semblances tres importantes I'en eloignent.
La principale difference est l'absence des ab
sides laterales.
La consequence immediate est la reapparition
des fr'o ntons lateraux arrondis des eglises cons
tantinopolitaines : Nous nous trouvons devant une
eglise en forme de " croix grecque".
L'ancienne Metropole de Târgovişte est donc
un type intermediaire entre la Domnească d'Argeş
et Snagov, entre le groupe constantinopolitaine
et le groupe athonique (fig. 1 1 1 a 1 1 8).
-

. Matcriaux et procedes. de construction.
La brique etant I'unique materieI, les assises alter
nees des groupes precc dents n'existent plus. La
brique est de bonne fabrication. On en voit de
differents profils ; en talon, en angle obtus, en
doucine. Les procedes ne different pas de ceux
que nous connaissons deja.
La plastique monumentale est imposante.
Les dimensions relativement considerables de ces
edifi ces, la hauteur et le nombre des tours, les
proportions des arcades contribuent a donner a
ces eglises un aspect qui n'est pas depourvu de
grandeur.
A Snagov I'aspect primitif a certainement beau-
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coup change ; la tour du naos tres elancee ne
date peut-etre pas de l'origine, quant a ceHe du
pronaos, elle est de tres basse epoque.
A Târgovişte Fancienne Metropolite etait le plus
vaste edifice de l'epoque.
A Târgovişte l'ancienne Metrodole etait le plus
vaste edifice de l'epoque. Toutes les tours ne da
tent probablement pas de l'origine ; celle qui nous
paraît etre la plus ancienne est la tour centrale
du porche ; les autres furent probablement modi
fiees ou rajoutees a la fin du XVII-e siecle, lors
de la restauration due au prince Constantin Brân
coveanu.
Les deux parties dont se compose ceHe eglise
n'ont pas d'unite, mais paraisent au contraire avoir
ete construites succesivement ; aucune liaison aans
la composition des fas;ades, des corniches et des
lignes principales, qui sont a des niveaux diffe
renis.
L'eglise de Snagov est d 'une composition plus
unitaire.
La plastique decorative decoule de l'em
ploi exclusif de la brique apparente. Le plus bel
element architectural et le plus decoratif de ces
eglises est l'arcade sur colonnes du porche de Sna
gov ; haute et bien proportionnee, elle s'eleve jusqu'a
la corniche (fig. 98).
Les arcades de Târgovişte ont une proportion
plus basse et plus lourde.
Les fas;ades sont en general composees de
deux registres superposes, ayant chacun leurs fe
netres ; celles d'en bas plus grandes, celles d'en
haut plus petites. A Snagov deux rangees d'ar
cades superposees a peu pres de meme grandeur
entourent le naos et le sanctuaire ; celles du re
gistre superieur sont en porte a faux et posent
sur de petites consoles de briques.
A Târgovişte les fas;ades ont une autre dispo
sition, les arcades superieures forment une frise
d'arcs courts et l'arges sous la corniche.
DET A1L. Ces eglises n'ont pas de socle.
Les fenetres. sont sans cadres de pierre et
terminees en arc de cercle.
Les arca des en plein cintre sont souvent faites
de plusieurs arcs concentriques, en brique a larges
joints, parfois entoures de corniches posees en
dents de scie. Les chapiteaux des colonnes
sont en briques specialeme nt profiJees en rond,
en talon, en angle obtus o u de forme concave.
Les piliersou c olonnes ont une conforma
tion speciale et sont d'un bel effet decorati f ,' ils
sont composes de briques profilees et forment
ou bien des colon nes cannelees droites ou en spi
rale, ou bien' des colonnes octogonales ou cilin-
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driques. Les portes ne peuvent etre reconstituees
(fig. 98, 99).
Les tours sont de proportions elancees, ayant
de huit a douze c6tes.
Les angles sont ornes de colonnettes minces
et longues f.ormees de briques arrondies, super
posees selon le mode byzan·tin.
Les arcades superieures de la tour reposent sur
ces colonettes et forment un couronneme nt fes
tonne que termine une corniche en dents de scie
et que recouvre la toiture, en forme de coupole.
L'EGLISE DU MONASTERE de Snagov, bâtie en
1 5 1 7 , par Neago!! Basarab, sur l'emplacement
d'une autre eglise datant de Vlad Ţepeş, est de
dimensions assez importantes : 16 metres de long
sur 6 de l�rge a l'interieur (fig. 94 a 1 1 0).
Composee de deux parties similaires comme
disposition generale, avec une tour centrale repo
sant sur quatre piliers.
Le naos est complete par deu.x absides late
rales et un sanctuaire avec deux absidioles. Le
porche ou pronaos primitivement ouvert sur
trois c6tes a ete ferme a une autre epoque. Le
tour du centre ' pose, comme celle du naos, sur
quatre piliers octogonaux, tandis que ceux du
naos sont cylindriques. L'adjonction des absides
laterales du naos a comme consequence la dispa
rition des frontons arrondis des eglises en forme
de croix grecque. La forme de la croix ne
paraît plus dans l'espace, mais ne se dessine
qu'en plan.
La corniche est partout au meme niveau et
la toiture forme une meme surface en opposition
avec l' E glise Domnească d'Argeş, ou chaque ele
ment a sa toiture.
La tour du naos est elancee avec de longues
fenetres coupees a mi-hauteur par un bandeau de
brique. C'est la premiere tour ainsi constituee et
il est possible qu'elle soit d'une autre epoque.
L'ancienne Metropole de Târgovişte, bâtie
par Neagoe Basarab en 1 5 1 8, fut demolie a la
fin du XIX-e siecle (fig. 1 1 1 a 1 1 8). Elle mesu
rait 40 metres de long sur 1 4.50 a l'exterieur et
se composait de deux parties similaires a celles
de Snagov, mais ne paraissant pas avoir ete
bâties en une fois. La partie Est, comprenant le
naos, le sanctuaire et un pronaos, faisant . corps,
avec les parties precedentes, a la meme canfor
mation, a plus grande echelle, que la Domnească
d'Argeş. La partie Ouest, sur plan carre large
comme le naos, une taur centrale sur quatre
piliers ronds. Les murs exterieurs reposent sur
des colonnes reliees par des arcades. A l'origine
cette partie de l'eglise etait certainement ouverte
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et ce n'est que plus tard qu'eIle fut fermee. iLes
deux parties de I'eglise ont la meme structure et
et les memes formes exterieures ; la partie Est
est cependant plus haute et plus massive. Les
memes frontons arrondis se voient d'une part et
de I'autre, les memes tours, grandes et petites,
au nombre de huit. Sous la corniche on voit des
arcades aveugles courtes formant une frise. Cet
ornement decoratif ne se retrouve pas dans les
autres monuments du pays ; il se rapproche de
ceux de certaines eglises de Serbie et de certains
monuments de style lombard.
La tour du Pantocrator paraît avoir eu la forme
d'un polygone a douze ou stize cc!tes. Elle etait
composee de piliers massifs, ornes en fac;ade
d'arcades concentriques en re trait les unes p ar
rap port aux autres. Certe conformation est par
faite tant au point de vue constructif qu'au point
de vue decoratif. EIIe se retrouve dans les mo
numents du XVII-e et XVIII-e siecle.
Les deuX' parties de cette eglise ne forment
pas un ensemble unitaire, mais constituent deux
monuments juxtaposes et probablement eleves
I'un apres I'autre.
Les porches ouverts, dont nous rencontrons
ici les premiers exemples, deviennent aux siecJes
suivants tres usites. Au XVII-e et au XVIII-e
siecles, la porche a colonnes de pierre sur arcades
devient un element faisant partie integrante du
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plus grand nombre des egJlses de Valachie.
II est inexpliquable que cette eglise, I'une des
plus grandes et des plus importantes du. pays
roumain, qui en fut pendant plusieurs siecles la
M etropole, ai pu etre detruite, il y a p eine qua
rante ans. Que tant de souvenirs historiques, tant
d'oeuvres precieuses, de pierres tombales prin
cieres, d'inscriptions, de peintures du XVI-�,
XVII-e et XVIII siecle aient pu disparaître sans
avoir ete etudiees, decrites et photographiees.
Le releve que nous donnons ici est dO a M .
O . Sterian, architecte, e t l e s quelques photo :
graphies que nous avons pu y joindre sont les
seules que nous connaissions.
REsuME. Les deux monuments que nous avons
etudies et qui se ressemblent sur t.ant de points,
different nous I'avons vu, sur d'autres. Ces dif
ferences rartachent ; le premier points aux eglises
'
a .plan trefle et a ceIlcs du Mont Athos et le
second aux eglises de Constantinople du temps
des Comnenes .
Nous verrons plus loin que les eglises a plan
trefle Sf' developpent au cours des siecJes sui
vants, tandis que le plan a croix grecque tend
a disparaître. Nous n'en retrouverons que deux
exemplaires : au XVI-e siecle I'eglise princiere de
Târgovişte et au XVII-e I'eglise de St. Demetre
de Craiova.

CHAPITRE VII.
L'INFLUENCE ARMENIENNE.

L'INFLUENCE ARM EN I ENNE se manifeste en
Valachic dans la technique de la pierre taillee et
dans le caractere de l'ornement sculpte.
L'eglise du monastere de Dealu, bâtie en 1 500
par Radu-Ie-Orand, et I'Eglise Episcopale de
C urtea-de-Argeş, bâtie par Neagoe Basarab en
1 508, sont des monuments qui refletent c1aire
ment I'influence armenienne, qui du reste ne se
constate que dans le caractere des profils de
pierre et la sculpture ornementale (pl. LIX a
LXXXVI).
CARACTERES GE lERAUX. Ces deUJI eglises,
que . nous avons reunies a' cause de la similitude
de . certains caracteres architecturaux exterieurs,
"
sont cependant asscz dissemblables sous d autres
rapports. A premiere vue et en comparaison des
eglises etudiees precedement on est frappe par
la beaute de la pierre taillee et par leur riche
ornementation sculptee ; les eglises precedentes

sont, nous l'avons vu , bâties generalement en
moeJlons et en briques p arfois rehaussee de
fa'iences vernissees.
L'examen des plans, tous deux trefles, nous
montre le naos, le sanctuaire, les absides latera
les et la tour du Pantocrator tels que nous les
avons deja etudies anterieurement. Le pronaos
cependant differe essentielement de ceux que nous
connaissons ; en plus chacune de ces deux egli
ses a son pronaos, tres different de l'autre.
Au monastere de Dealu il est rectangulaire et
prolonge le naos ; il est voute en berceau comme
a Cozia, mais la partie Est est surmontee de
deux tourelles.
A Argeş il est redangulaire aussi, mais place
en largeur. Le centre est surmonte d'un tour re
posant sur douze colon nes de piene : aux angles
Ouest se trouvent deux autres toureIles.
Ces deux dispositions nouvelles sont egalement
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importantes dans I'histoire du developpement le
I'architecture de Valachie. Nous les trouverons
aux epoques suivantes dans les principales egli
ses du XVII-e et du XVIII-e siecle.
La legende nous a transmis le nom de "Maî
tre Manole", qui bâtit I'eglise d' Argeş, mais nous
ne connaissons pas son origine et nous ne sa
vons rien de lui, si ce n'est qu'il crea un chef
d'oeuvre, peut etre meme deux, car I'eglise de
D ealu est probablement aussi son oeuvre.
Materiaux et procedes de construction.
Le principal materiei est la pierre de taille par
faitement profilee et sculptee ; la ma�onnerie in
terieure et les voiltes sont en brique, comme
la plus grande p artie des mon uments byzantins.
La plastique monumentale est fort diferente
de celles des eglises precedentes ; premierement
a cause des nouveaux "partis" de plan, qui de
terminent de nouveaux aspects en fa�ade et se
condement a cause des materiaux et de I'orne
m entation. A Dealu les deux tourelles sont peut
eire inspirees de certaines eglises de Serbie ou
I'on trouve des eglises a tour centrale et a tou
relles laterales secondaires. La disposition des
tours serbes est toutefois differente car a Dealu
les tourelles sont a proximite du Pantocrator tan
dis qu'en Serbie elles sont placees aux angles de
I'edifice.
A Argeş la developpement du pronaos a, comme
consequence, une seconde tour qui s'eleve au
dessus du centre et deux tourelles aux angles Ouest.
Notons qll'au point de vue de I'aspect exteri:
eur ces deux eglises n'ont aucune ressemblance
avec les eglises de l'Armenie : I'influence arme
nienne s'affirme donc uniquement par la technique
de la pierre sculptee et par le decor des fa�ades.
Une particularite de nos eglises et que I'on ne
retrouve pas dans les eglises armeniennes, mais
bien dans les eglises serbes, est le petit attique
en retrait interpose entre la corniche et la toi
ture : nous avons etudie cette disposition et sa
raison d'etre au chapitre IV.
Nous la retrouvons a Dealu. Nous la retrou
vons aussi .a Argeş mais ici I'attique n'est plus
en retrait comme dans les eglises serbes et com
me a Dealu, mais se trouve au nu meme du mur
extedeur.
La plastique monumentale est nous I'avons
vu, d'origiue armenienne et georgienne. Elle se
distingue par sa richesse et la perfection de son
execution. Elle utilise des motifs geometriques,
des fleurs stylisees, des feuillages, des meandres,
etc. A Argeş nous remarquerons une influence
arabe dans certains traces et dans certaines for-
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mes. Ainsi la corniche principale a stalactites et
certaines formes des colonnes inte
rieures et certains motifs flor.aux. De meme I'ap
pareiIlage des c1aveaux de certains arcs.
DtTAILS. Le socle est bien developpe et pro
file. A Dealu il est forme d'un talon a la partie
superieure et d'une marche a la partie inferieure.
A Argeş I'ampleur du profil donne a I'eglise un
empatement puissant et un large cadre borde
d'une riche balustrade a beaux fleurons de pierre.
Les fa�ades sont etterement recouvertes d'ar
cades a�eugles en deux registres separes par un
bandeau. Ces arcades sont composees de deux
et meme de trois boudins juxtaposes et formant
des ca dres fermes, les uns rectangulaires, d'au
tres arrondis en arcs plein cintre.
Les fenetres sont petites et etroites, soit rec
tangulaires, soit arrondis en arc plein cintre.
Leurs cadres sont en general richement decores.
Les fenetres du registre superieur sont des ro
saces ajourees, formant une dentelle de pierre a
motifs geometriques et Horaux.
Les fenetres des tours sont hautes et etroites,
richement encadrees d'ornements. A Argeş les
fenetres des tourelles sont curieusement tracees
en spirales. Ces tours de force naus prouveut la
virtuosite de tailleurs de pierre et des sculpteurs,
ainsi que le soin qu'ils prenaient de montrer leur
savoir.
Les portes sont richement profilees. Nous re
trouvons ici le procede arabe, des c1aveaux em
boites les uns dans les autres afin d'assurer leur
solidarite.
A Argeş la porte d'entree est surmontee d'un
arc forme de fleurons arabes.
Le bandeau a mi-hauteur de la fa�ade se re
trouve a D ealu comme a Argeş. A D ealu il est
profile ; a Argeş c'est une torsade puissante.
Les corniches sont savamment profilees. A D ealu
c'est un profil de style armenien, a lignes arron
dies (fig. 1 3 1 ). A Argeş au contraire c'est une
corniche arabe en trace geometrique complique
(fig. 1 52 , 1 53, 1 54).
Les tours sont toutes octogonales a I'exterieur..
Leurs proportions sont relativement elancees ; les
unes sont couronnees de corniches horizontaJes,
d'autres suivent la courbe des arcades. Toutes
sont bordees de fleurs en pierre rappelant les
formes arabes.
Les ' toitures suivent en principe les formes
des voiltes et s'apliquent directement sur la ma
�onnerie. A Dealu la partie superieure de I'eglise,
les tours et les toitures ou suhi de grands chan
gements au XIX-e siecle lors d'une restauration
a alveeles,
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en style neo-gothique autrichien. O n retrouve a
Dealu les frontons des eglises serbes : Un fron
ton arrondi terminait la voCite en berceau du pro
naos sur la far;,:ade Ouest : aujourd'hui ce fronton
est triangulaire, mais sa forme primitive est facile
a reconstituer. ·Un autre fronton se trouvait du
cote du sanctuaire au point de jonction de I'ab
side circulaire. II est aujourd'hui recouvert par la
toiture qui etait probablement de forme arondie
comme a Argeş. Les arcs de cerele dessines sur
les faces de la base de la grande tour montrent
la ligne ou s'emboitait la toiture arrondie des ab
sides laterales. Ces toitures ont ete reconstituees
lor des derniers travaux executes a cette eglise,
.
car elles etaient coniques, telles qu'on les " oit
sur le releve de M. J. Popescu.
La forme des vofi.fes est celle des monu
ments byzantins tels que nous les avons etudies,
en ce qui concerne Dealu A Argeş le systeme
des voCites en pendantifs est remplace par celui
des trompes d'angle pour la tour du Pantocrator
et p ar un autre trace asez inusite et qui paraît
deriver de l'art arabe, pour la tour du pronaos.
Le passage du carre au cerele se fait ici par I'in
termediaire d'une surface qui commence dans les
quatre coins du bas par une pyramide aux angles
arrondis et qui se termine vers le haut ; sous la
tour, en forme de cone tronque.
L'inferieur de ces eglises se distingue par
leurs proportions elegantes pareilles a celles de
Serbie.
L'eglise du monasfere de Dealu est la pre
m iere au plan treflc qui ait trois tours. La dispo
sition des deux tourelles est nouvelle, car a Ni
copoli et probablement a la Domnească d' Argeş
les tourelles, sont posees aux angles exterieurs
vers I'Ouest, tandis qu'a Dealu elles sont plus
rapprochees de la tour du naos.
Cette disposition necessitee par la forme plus
allongee des eglises a plan trefle permet un meil
leur groupement des, tours et contribue a I'har
monie de la silhouette. Dans les eglises de type
constantinopolitain dont le plan est plus ramasse
et plus carre, ce probleme ne se pose pas (fig.
1 1 9 a 1 42).
Comme nous I'avons dit plus haut, le plan est
trefle ; le naos a la forme habituelle a ce type
d'eglise ; la tour du Pantocrator s'eleve au centre.
Le prona os est voCite en berceau a sa partie
Ouest et est surmonte dans la partie Est par deux
tourell es pos ees sur les murs et sur un systeme
inge nieux d'ar cs inter ieurs . .
Les fac;a des sont recouvertes d'arcades aveu
gles, disp osees en deux registres superposes et
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separes par un bandeau profille ; ces arcades sont
composees de boudins de section circulaire ap
pliques par I'intermediaire d'un profil concave sur
le nu du mur. Les profils sont en general a lignes
arrondies. Dans le registres inferieur les fenHres
sont petites et de formes rectangulaire s ; dans le
registre superieur ce sont des rosaces en pierre
sculptee et ajouree (fig. 1 26 et 1 40).
Les fours sont toutes trois o.ctogonales a I'ex
terieur ; elles posent sur des bases cubiques ele
vees et recouvertes d'ornaments a fleurs geome
triques ; les fenefres sont entourees de cadres
ornes ; ceux des fenetres d'un bas paraissent avoir
ete modifies ou bien inacheve comme ornemen
tation, ainsi que toute la partie inferieure de I'e
glise si on la compare a la partie superieure. Le
haut des tours et leur toiture sont modernes. Re
marquons I'attique en retrait que nous avons ' deja
mentionne.
L'eglise Episcopale d'Argeş est incontesta
blement la plus parfaite des eglises de Valachie.
Son edification est un evenement unique dans
I'histoire de I'art roumain. Ainsi que nous le
verrons plus loin, ce monument servira de mo
dele aux sieeles suivants et les plus belles eglises
du XVIl-e dt XVIII-e sieele en derivent. Cepen
dant elles ne pourront egaler la peTfection de leur
modele.
Le plan comprend le naos trefle surmonte
d'une tour et le pronaos de forme rectangulaire
elargie ; au centre seleve une seconde tour qui
pose sur douze colonnes de pierre ; deux tourelles
surmontent les angles Ouest de I'edifice (fig. 1 43
a 1 82).
Le naos est dispose a peu pres de la meme
far;,:on que celui des eglises serbes, mais les sys
teme des arcs interieurs, les grands arcs et les
arcs secondaires sont differents comme disposi
tions de detail : Les grands arcs qui soutiennent
la tour sont renforces chacun par nn second arc
concentrique, les arcs lateraux secondaires du
sanctuaire ne sont plus dans le meme plan ' que
les grands arcs dont ils doivent contrebuter les
poussees, comme dans les eglises serbes ; le plan
est i ci different. La poussee des grands arcs est
annulee par le mur meme du sanctuaire. Au point
de vue constructif cette disposition est aussi par
faite que celle des eglises serbes. Les consequ
ences du systeme serbe, qui ne s'applique plus
integralement, ne jouent plus : L'attique n'est plus
en retrait mais au nu du mur exterieur.
Le pronaos est, comme nous I'avons deja
constate, tres differen t de celui des eglises pre
cedentes ; la tour centrale reposant sur douze co-
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lonnes est une conception remarquable qui donne gles, coupees par un bandeau de pierre sculptee
ayant la forme d'une torsade. Les deux registres
a l'interieur de l'eglise une ampleur et une pers
pective surprenante. Ce bel effet est dO en partie, superposes sont a peu pres semblables a ceux de
au fait que le naos et le pronaos ne sont plus Dealu, sauf que le registre inferieur en est rectan
separes par un mur intermediaire, comme ils le gulaire au lieu d'etre efI arcs de cercle comme
sont dans toutes les eglises etudiees jusqu'ici. La celui d'au-dessus. Dans le registre inferieur se trou
separation exigee par le culte orthodoxe se reduit vent des fenetres longues et etroites ; le registre
ici a un cadre de porte engage dans des fOts de superieur est orne de panneaux de pierre sculptee
col � nnes isoles . L'espace reste libre des deux . ronds ou carres dont certains sont ajoures et
cotes et au dessus permet a la vue de s'etendre eclairent les voOtes de l'intcrieur.
Le socle est puissament profile et developpe.
aux voutes de toute l'eglise.
Les parties laterales du pronaos sont reservees
Les photographies et les dessins que nous re
aux tombeaux ; en dehors des fondateurs et de produisons a la fin du volume, donnent une idee
leur familie, l'on y a fait place aux tombes du Roi des differentes parties de l'ieglise et des orne
Carol 1 et de la Reine Elisabeth d'un cote, a ceUe ments qui les recouvrent. On y peut suivre les
du Roi Ferdinand 1 , de l'autre cote. Au point de traces de l'influence armcnienne et georgienne
vue constructif les parties laterales du pronaos ainsi que ceHe de l'art arabe.
contrebutent la tout centrale gui repose sur des
L'interieur de l'eglise est aujourd'hui entiere
colonnes isolees et non adossees a des murs ou ment renouvele ; il contient de nombreux motifs
a des massifs, qui puissent les etayer. L'equilibre
de sculpture en pierre d'OI igine arabe (fig. 1 67
de ce systeme est obtenu uniquement par des a 1 69).
.
voOtes et des arcs qui le rattachent aux murs
RESUME. L'analyse de ces deux monuments
exterieurs.
nous fait entrevoir la complexite du probleme d e
. La tour du naos se distingue par ce que la leurs origines.
transition entre le plan carre du bas et la tour se
Pour Dealu, l'influence serbe paraît evidents
fait par quatre trompes d'angle qui ramenent le sur bien des points : La configuration du plan, le
plan carre a un plan octogone regulier qui est pronaos lui-memf', qui differe, comme nous l'a
celui de la tour tant a l'exterieur qu'a l'interieur. vQns vu, de celui des eglises serbes par sa dis
Nous avons trouve une dispositions a peu pres position et par la place des tourelles, peut etre
semblable a l'eglise de Tismana (fig. 57, 58).
attribue a des influences serbes, les differenct:s
La tour du pronaos presente une confor peuvent etre considerees comme d'ordre secon
mation de voutes encore plus rare : Elle est cylin daires. Il n'en est pas de meme pour l'eglise
drique a l'interieur et le passage au carre du bas d' Argeş, dont le pronaos ne peut etre rattache a
se fait par l'intermediaire d'une tronc de ca ne aucun autre monument anterieur.
dont le bas se deforme en pyramide s'emboîtant
Les deux beaux monuments, que nous avons
sur les quatre arcs qui surmontent le carre forme etudies representent pour la Roumanie la civilisa
par les douze colonnes qui soutiennent la tour. tion raffinee de Byzance qui continue a rayonner
Les tourelles des coins posees sur pendantifs. meme apres sa chute.
Nous ne savons pas qui etait "Maître Manole",
Elles reposent d'une part sur les murs exterieurs
et d'autre part sur l'une des douze colonnes du ni d'ou il venait, mais il est certain qu'il avait
pronaos. Les vofites du 'pronaos se trouvent ainsi ete eleve dans cette atmosphere d'art ecclectique
parfaitement contrebutees et la tour centrale est quj n'avait pas de secrets pour lui et qui se re
maintenue dans tous les sens. Si nous tenons flete dans l'architecture et dans la somptueuse or
compte de la hauteur de la tour et du fait qu'elle nementation de ces eglises. Il est naturel que leur
repose sur des colonnes isolees, nous sommes beaute et leur richesse aient frappe l'imagination
tenus d'admirer cette belle et audacieuse concep des architectes qui eleverent les eglises du XVII-e
tion impecablement realisee.
et du XVIII-e siecle, car ces monuments repre
L' exterieur de l' eglise est entierement re sentent un point culminant dans I'art roumain et
vetue de pierres de taille profiJee et sculptee ; peuvent compter parmi les creations les plus ori
certains ornements sont dores sur fond bleu et vert. ginales et les plus raffinees de l'architecture en
Les fac;ades sont recouvertes d'arcades aveu- Orient.
Nice, 1929.
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Diferite vederi ale cetăţe i din Poenari A rge� (1928).
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Fig. 1 0

Diferite vederi ale Cetăţel d i n Poen ari- A rgeş. (1928).
Figurile 10 şi 13 s u n t din anul 1906, c o m u n i cate de
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Fig. 14
Plan u l bisericei din G rădina Publică din Turnu Seve rin.

Fig. 16

Fig. 15
Planu I biserice i din curtea liceului din Turnu Severin.
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Fig. 29

Fig. 31

D iferite vederi ale b ise
sericei San N i coara.
Fotografii V. Moisescu
1 928.
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Fig. 44.- Biserica Sf-tu Nicolae Dom nesc din Cu rtea de Argeş.
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Fig. 48.-Blserica Sf-tu N icolae Domnesc din Curtea d e Argeş
Înainte de restaurarea arhitect u lui Grigo re Cerkez.
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Fig. 53.- Ru inele bisericei din Vod iţa ( Mehedinţi) În ai nte de
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Fig. 56.-

Planul bisericei de la Mânăstirea Tismana.
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Pl. XXX
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PI. XXXI

I N RÂ U RIREA BIZANTI N Ă DIN SE RBIA

o

...A

1" !lL.,,!

2-

I

inp.org.ro

PI. XXXII

I N RA U RI REA BIZANTI NĂ D I N S E R B I A
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F ig. 67, 68, 69, 70.- Rozete d'3 p i atră ajurată de la b i serica mare
a Mânăstirei Cozia.
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Fig 71, 72, 73, 74.- Deta l i i de ornamente de piatră sculptată de la biserica m are
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d i n Cozia.

Pl. XXXIV

I N RA U RI REA BIZANT I N Ă D I N SERBIA

Fig.

75.-

Vederea b i seri cei mari d e l a Mânăstirea Cozia.
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PI. XXXV

I N RÂ U RIREA BIZANTINĂ D I N SE RBIA

F i g. 7 7

şi 78.- Vedere spre pronaos a bisericei mari de l a Mânăstirea Cozia.
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Detal i u de faţadă spre altar.
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Fig.

84.-

86.- Detal i i de faţadă la absidă.
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Secţia prin naosul bisericei de l a Mănăstirea Cotmeana.
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g . 85.- Faţada d i nspre altar a bisericei de l a Mânăstlrea Cotmeana,.
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Fig.

87.- Secţie prin pronao8ul �i pridvoru l bisericei de la Mânăstirea Cotmeana.
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Pl. XXXIX

I N RÂ U RI REA D I N BALCAN I

Fig.
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Fig.

Vedere d i nspre m i ază-zi .
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Vadere dinspre altar.
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90.-

Deta l i i de faţadă.
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Pl. XLII

I N RÂ U RI REA M U NTELUI ATHOS
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Pl. XLIII
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Pl. XliV

I N RÂ U RI REA M U NTELUI ATHOS
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Pl. XLV

I N RÂ U RI REA M U NTELUI ATHOS
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Deta l i u l pla n u ! u i de la pridvor spre m iază-zi.

Pl. XLVI-XLVII

I N RÂ U RIRE A M UNTELUI ATHOS
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101.- Sec ţ i une

transversală prin pronaosu l
bisericei fostei Mânăstiri Snagov.
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Fatada ori ncioală a bisericei de la fosta
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Faţada spre altar a bisericei de la fosta

Pl. XLVIII
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F i g. 103.- Secţia transversală prin naos a bisericei
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I N RÂ U RIREA M U NT E L U I ATHOS
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Fig. 104.- Secţia longitudinală prin partea laterală a naosului \i i
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I N RÂ U RI R EA M U NTE LUI ATHOS

F i g . 105.- Vedere generală a fostei M ânăstiri S n agov.

inp.org.ro

tNRÂ U RI REA M U NTELUI ATHOS

inp.org.ro

I N RÂ U RI R EA M U NTELUI ATHOS

inp.org.ro

I N RÂ U RI REA DE LA M U N TELE ATHOS S, I D E LA CO NSTANTI NOPOL
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�j.URIREA D E L A MUNTELE A THOS ŞI D E LA CONSTA N TIN OPOL

Fig. 1 15.- Vedere generală a vechei M itropol i i d i n Târgov işte.

Fig. 116.- Vedere a vechei M ltropo lii d i n Târgovişte in timpul dărâmârei ei
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INRÂURIREA DE L A MUNTELE A THOS ŞI DE L A CONSTANTINOPOL

1 1 7 . - Detal i i de l a vechea M itropolie d i n Târg ovişte i n t i m p u l dărămârei ei d e către arhitectul A . Lec omte du Nouy .
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I N RÂ U RIREA A R M E N EASCĂ
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Pl. LXI

INRAURIREA ARMENEASCĂ
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Fig.

121.-

Faţada laterală a bisericei de la Mânăstirea Dealu.
Releveu arh. Ilie Popescu.
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Pl. LXII

I N RÂ U RIREA A R M E NEASCĂ

Fig. 122, 123, 124.- Secţiuni prin biserica Mânăstirei Dealu.

F ig. 126.- Detalii de scu lptură.

Fig. 125.- Planul Învelitorii.
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Fig. 127.- Planul bolţilor.
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I N RÂ U RI REA A R M E N EASCĂ
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Fig. 129 . - Detaliul turlel mar i.
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Pietrele de mormânt ş i detal i i d e sculptură de la biserica Mânăstlre i Dealu.
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Pl. LXV Bis

I N RÂ U RI REA A R M EN EASCĂ
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Pl. LXVI

I N RÂ U RI REA A R M ENEASCĂ
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1 43.-

Bi serica Episc opală de la C u rtea de A rge�.
Planul ori g inal al Me�terul u i Manole.
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Pl. LXVII
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PI. LXVIII

INRÂ URIR E A ARMENEASCA
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Fig.
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Fig.

Detaliul turlei de pe naos.

148

şi

149. -

Deta l i i de la turla m ică.

F i ;]. 1E1.- C henar de fereastră.

Fig. 160.- Chenar de piatră sculptată.
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INR ÂURIREA A RMENEASCA

F i g . 1 52 , 1 53, 154.-

Fig. 155.-

Detal i i le cornişei princi pale.

F i g . 156.-

Chenar de fereastră.
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Mot iv de piatră scu lptată.

Pl. LXXII

I N RA U RI REA A R M E NEASCĂ

F i g. 158.- Detal iu de la turla pronaos u l u i .

Fig. 157.- Detaliu de l a Cantar.

F ig.

F ig. 159.- M otiv d e p iatră scul ptată.
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160.-

Chenar d e fereastră.

PI. LXXIII

I N RÂ U RI REA A R M E NEASCĂ

Fig. 162.- Rezata În piatră scul ptată.
Fig. 161.- Rezata În piatră sculptată.

Fig. 164.-- Rezeta În piatră ajurată.

F ig. 163.- Rezata În piatră aju rată.

Fig. 165.- M otiv da piatră sculptat!') .

Fig. 166.- M etiv da piatră sculptată.
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Pl. LXXIV

I N RA U RI REA A R M E N EASCA

Fig. 1 67, 168, 169.
Detalii de l a coloanele de piatră din pronaos.

Fig. 170.- M otiv de piatră scu lptată d e la baza turlel d e pe pronaos.

Fig. 171.- Motiv d e piatră s c u lpiată.

Detali i de piatră sculptată de la biserica Episcopală din C urtea de A rgeş d u pă R elsssn berger.
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Pl. LX XV
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Pl. LXXVI

I N RÂ U RI REA A R M E N EASCĂ
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P I . LXXVII

I N RA U R I R EA A R M E N EASCĂ

F i g . 1 73. -

Turla

de pe

naos ÎnaÎnte de restaurare.
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Pl. LXXVIII

I N RÂ U RI REA A R M E N EASCĂ
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Pl. LXXIX

I N RA U RI REA A RM EN EASCĂ
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Pl. LXXX

INRÂURIREA A RMENEASCA
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Pl. LXXX I

INR ÂURIREA ARMENEASCA
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Pl. LXXXII

INRÂURJ R E A A RM E N E A SCA
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P I . LXXXIII

INR Â URIREA A RMENEASCA
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Pl. LXXXIV

INR Â U RIREA A RM E N E A SC A
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Pl. LXXXV

INR Â U R I R EA A RMENEASCA
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Pl. LXXXVI

I N RA U RI REA A R M E N EASCA
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