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gene r a l ă.

PROBOTA
·n departa re, cum vii pe drumul ce coteste intre dealurile mol a tice, cu creasta
împ a durit ă ş i cu profilul
dulce, manas tirea a pa re inco njura ta cu v e rdeaţa ; a poi, împraş ti a t
la picioarele ei, sa vede acuma sa tul cu
casele mici tupilate prin gradini .
Trei turle albe cu a cop e ri ş urile în egrite de vrem uri se în alţ a p este ziduril e
pute rnice ş i posomorîte ale ce t a ţii; câţi
va braz i batrâ ni ş i îna lţi se ridic:~ falni c
printre ele.
ApropiincJu.te, apa r straşnicile zidu ri
de piatra intarite la colţuri cu turnuri
înalte, patrate, încor onate cu creneluri
ş i gaurite cu me tereze. In mijlocul zidului cetaţii des pre rasa rit se deschide o
bolta scunda sub turla împod obita cu
stema ţar ii şi cu zugraveli pe juma tate

D

ş t e rse.

Cum trec i sub bolta, te p ă trunde de
clesa vârşita a acestei c urţi

odată lini ş tea

parasite, pa rca d esp a rţita ele viaţa de
prin prejur. In mijl ocul pajiştei verzi se
ridi că biseri ca alba ş i se nin a sub razele
soa relui, în ă lţ â nd lânga podoaba verde
a brazilor podoaba falnica a petrel or sa le
s făr<î m a t e. Intre aceste ziduri tacute îşi
doarm e so mnul cel de veci P etru Voda
Ra r eş, fiu şi de mn urma ş al marelui
Ştefan.

Ce vremuri eroice n e a minte ş t e tacuta ma nastire, vremuri de fala ş i vremuri de res tri ş te, când viteazul Domn,
fa ra as tâ mpa r, cu o energie supra omeneasca, cu mare truda, cauta sa pazeasca sf[tnta mo ş t e nire a p ă rint e lui sau
a m e ninţ a ta elin toa te hotarele el e nenum ă r a ţii duş mani ca ri n avăl ea u ş i navaleau mereu.
Când fa ra ragaz , singur, pi erdut In
mijlocul acestor furtuni cumplite, ducea
el atâtea lupte în contra tuturor, cum
mai gasea timpul ş i ba nul pentru a ridica atâtea bise rici, atâtea ma nastiri,

pentru a intreg\ ş i a impodobi cele ce
i le lasa sera înaintaşii lui?
Se lupta ş i se ruga; ş i cu câ t loviturile
cadeau mai dese, cu a tâ t înalţa el s pre
cer turlele bisericilor sale ca atâtea rugi
ferbinţi catre un ajutor de sus, singurul
pe care îl mai putea spera
Şi aceste lucrari ale lui Petru Voda
Ra r eş sunt lucrar i d esavâ r ş it e ş i toate
a u fost boga t înzestrate cu odoare ş i cu
moşii . Ce trebue sa fi fost pe a tun ci
aceasta mica ţ ara a Moldovei, la ce
treap ta trebue sa o fi ridicat Ştefan cel
Mare, daca prin a tâta sbucium , mai pu·
tea sa infloreasca cu atâta vigoare . Ce
oa m en i mai hră
nea, ce minţi, ce
braţe, ce bogaţii .
Şi cum înţel ege m
acum, de ce vec inii
hra pare ţi mereu se
aruncau asup ra acestei bogate prazi, ca ni ş t e lupi fla.
mânzi, asupra ace·
stei ţări care mereu
lovita tot se ridica,
fig . 2.
care mereu pustiita, mereu jefuita, tot ma i în fl oreâ.
Ce treb ue să fi fos t mândra ma n ăsti re
în timpul lui P etru Rareş, cu podoaba ei
de piatra ciopli ta, cu odajdi il e ei scump e,
cu pictura ei minunata, cu tâmpl a şi mobila ei de stejar boga t sa pata, cu pardoseala ei de marmoră scumpa ş i cu a tâtea
al le lucra ri de arta car i în timp de aproa pe 400 de ani s'a u pierdut puţin câte puţin, până în zilele noas tr e când a ajuns
biata biserica cu o si mpl a învă lit oa re de
ş indril a , cu petrele ei sfarâmate, cu fer es tr ele ei zidite spre a o feri de batjocurile vremurilor ş i ale oa menilor!
') După pomelnicul din 1823 ş i istoricul mitropolitului Dositei (sau Dosofteiu), în ~lelchi s edec: No-

Istoria ne spune că înainte de a fi zi ·
dita actuala mănăstir e, Ştefan Voda,
fra tel e lui Alexandru cel Bun şi fiii lui,
Bogda n ş i Ştefan au zidit în ap ropiere ,
ma nastirea Sf. Nicolae din Poiana Siretului; biserica era din lemn de stejar.
In urmă a fost refacuta de zid de catre
Ştefan cel Mare, mai la vale 1 ); probabil ca ruin ele ce se mai vad şi astazi în
sa t sunt rama şiţel e ei. Aceasta biserica
a fost pe atunci loc de îngropare domnesc ş i acolo a fost înmormânta ta Oltea
mama lui Ştefan cel Mare. Aceasta manastire bin e inzestrata cu moşii ajunsese,
sa vede, în curând într'o proasta stare,
în câ t Petru Ra reş
o parasl de tot şi la
a nul 1530 (7038),
zidi din nou la o mica departare,acolo
und e o vedem ş i astazi, noua monastire Probota sa u
Pobrata, cum i se
zicea pe vremuri,
tot cu hramul S-tul
Nicolae.
Pobra t a
Pisania. *
vr ea sa zica infraţi re sau ft>a ţie 2).
Pe zidul desp r e miaza-zi, sus ş i mai
la dreapta de u şa de intrare, se afl a insc ripţia slavon easca:
"C u vrerea T a ta lui şi cu ajutorul Fiului ş i cu savâ r ş irea Sfâ ntului Duh, iata
eu robul sta pâ nului mieu Isus Hristos
Io Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al ţarii Moldovei, fiul lui Şte
fan Voevod cel batrân, a binevoit Domnia Mea cu buna mea voie, în al patrulea a n al stapânirii [mele] împarateşti,
a zidl acest hram întru numele arhier a rhului şi faca torului de minuni Nicotiţe

is tor ice şi archeologice adunate de pe la 48
din Moldo,·a.
' ) Me lchi sedec, idem.

năstiri
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mă

lae, fiind egumen chir Grigore în anul
7038, Oct. " 1).
Când a ridica t-o Petru Rareş , el era
tocmai la culmea pulerii şi a gloriei lui .
Işi împinsese biruitor armatele sale în
Ardeal şi dupa glorioasa lupta delaFeldioara unde Invinsese oastea împarateasca, cutreerase toata aceasta ţ ara
luând oraşe ş i cetaţi şi se Intoarse în
Moldova cu o bogata prada. Nenorocita
campanie din Pocuţia n'o întreprinsese
înca ş i, în aceasta clipa a vie ţii sale, putea sa creaza ca ş i lui ca ş i tatalui sau

Fig. 3.

Inscripţia

iva surâde soartea. Şi a înzestrat aceasta manastire a lui "cu sumedenie de
vestminte, argintarii, ca rţi, zid împrejur, chilii pentru egumen, calugari şi
gospodarie" 2). I-a daruit moşii multe
şi frumoase. Printre zidurile manastireşti îşi cladi ş i o locuinţa domneasca şi
ne putem lesne închipui ca Domnul ce
pusese atâta dragoste în înzestrarea ctitoriei lui cu atâta b oga ţii, venea des sa
şaza într'aceasta manastire care o fa.
') In Melchisedec (loc. cit.) şi 1. 13ianu (Col. lui
Traian 1882) ; D ă m textul din Iorga: l11 scripţii din
Bisericilt Romât~iei, ca ş i pentru cele urm ăto a re.

cuse, dupa obiceiul pamântean, tare ca
o cetate ca sa fi e, la vremuri grele,
adapost pentru vi aţa şi averea c reş ti
nilor.
Si
nu numai loc de sedere
i-a fost
'
.
Probota, dar îşi 1-a ales ca loc de înmormâ nta re pentru el şi pentru ai lui . Intr'adeva r ş i as tazi gasim acolo morm ântul lui şi al Elenei, fiica lui Ioan Despot
al S erbiei, nevasta lui de a doua.
Pe lespedea de marmora frumos lucrată, dar ac um ciuntita, ce acopera ram aş iţel e pă m â nt eşti ale domnului, se ci-

de pe pisanie .

t eş t e urmatoarea inscripţie : [Aceasta
groapa ea) iubitorului de Hristos robul
lui Dumnezeu Io Petru Voevod fiul batrânului Ştefan Voevod, care [s'a s tră
mutat Ia aceste] lacaş uri ş i la veş ni cel e
lăcaşuri; veşnica lui pomenire 3).
Data morţii care e 1546, lips eş t e .
P e mormâ ntul Elenei, sta scris. "Aceasta g roa pa ea roabei lui Dumnezeu
Elin a, Doamna lui Rareş, fiica lui Ioan
Despot Ţarul, care s'a stramuta t la a-

'l Arh iere ul Narcis

Creţu l esc u .

Istoria Sf.

năs tirei Rîş ca.
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3

)

Iorga, fl1scrip{ii di11 Bis. Româ11 iei.

mă

ces te

J acaş uri şi

la

v eşni ce le J a caşuri;

veş nic a e i pomenire ... 7 * * * ')

în 1552, ucisa din porunca ginerelui e i
Alexandru L ap u ş n ea nu .

Fig. 4. Pom e lnic în a ltar.

Ş i aic i e data in compl ec ta. Pi etrele
era u prega ti te de ma i înainte ş i nim eni

T ot acolo, da r pe part ea stâ nga a O·
dai e1 mor mintelor este ş i piatra lui Şt e ·

Fig. 5. Les pedea de pe mormântul lui Petru

nu s'a gasit spre a le complecta dupa
înmormâ ntare. E lena Doamna a murit
1
)

Iorga, Jnscripfii din Bis. R otnâuiei.

-?

Rar.eş .

fan, fiul lui Ra re ş , mort în 1552, piatra
acolo de catre sora-sa, Ruxan·
dra, nevas ta lui Lapu ş n ea nu.
aşeza ta

In fine lânga mormintele lui Petru
se vede, gasita acuma câţi-va ani
în curtea bisericii şi adusa dela vechea
Rar eş

de
tin

N ea mţ,

a lui Hira, pârcala b de Hoaltele 2).
Alte pietre provin, ca a Oltei, dela Sf.
şi

Fig. 6. Lespedea de pe morm â ntul Doamn ei:;:Elena.
~ţp "

bi~'erica Sf. Nicolae din Poiana, odată
cu strămutarea manastirii, lespedea de

Nicolae din Poiana: piatra pusa de Ştefan cel Mare a lui Petru Voevod, fiul lui

alba cemama
aco- ~~~i~~~~~~i~~~ Ştefan
(Petru II fiul lui
marmora
a pe Oltea,
Ş t e fa n Muşa t) , piatra
pere
lui Mitrofan , episcop
lui Ştefan cel Mare :
"Aceasta este groapa
d e Rad auţi , piatra unui
fra te după mama al lui
roabei lui Dumnezeu
Ştefan ş i altele.
Oltea, mama DomnuP e turnul de intrare
lui Io Ştet[an Voevod,
ca re a murit] ln anul
deasupra bolţ e i es te o
6973 [ 1465] Novempia tră cu marca ţarii şi
bre 4" ').
înjurul ei in sc ripţia urPrecum se ş tie, amatoa re:
ceast:llespedeafosta"Cu vrerea T atalui
dusă în vara trecută în
ş i cu ajutorul Fiului ş i
mod sarbatoresc înă·
cu săvârşirea sfântului
un trul bisericei şi lânDuh Io Vasilie Voevod,
ga ea s'a aşezat o alta
cu mila lui Dumneze u
piatra frumos sapată
Domn al ţa rii Moldo. vei, văzând învechite
cu o inscripţie aminFig. 7. Inscri pţia nouă aşezată lângă piatra
lucrurile m ă nă s tire i, a
tind evenimentul.
de mormânt a Doamnei Oltea. *
lngradit biserica în aIn pridvor se mai
. d
·
(Cli ş eul Comisi unci 1"\ onn me nte lor Istorice) .
gasesc o sene e p1enul 7 154".
tre de mormânt, a lui Simion Stroici, a
Aşa dar, incinta lui Petru Rareş stricâ ndu-se , în 1645 - 46 Vasile Lupu a
Eftimiei Stroir.i, a lui Fraţian pârcalab
') Iorga, loc. cit .

')
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In scr ipţiil e

da te de Iorga, loc. cit.

refacut-o precum o vede m Ş I în ziu a
de azi.
Mitropolitul D osofteiu , a rata ca di .1
ca uza destrabala rii ca luga ril or , aj iinsese ma nas tirea, p e Ia 1622, sa a iba un
prost re nume ş i ca ivindu-se un incendiu a ra mas mult tim p faraacope ra mâ nt.

D oso ft eiu a repara t-o, a te rminat edifi ciile din curte ş i tra p eza ş i a inchina t
manastirea "sfin tei ma nas tirei Domnului nost ru " del a Ie rusalim .
T oa te aceste cladiri a u dis parut ş i acuma c ~tţ i- va a ni focul a distrus casele eg ume nului ca re ma i ramasese!. in picioare.

DESCRIEREA GENERALĂ
anastirea P r obo t a se
compun e dintr'un pa t rat
ap roa p e r egula t având
aproxima ti v 90 m e tri
lun g im e pe fi ecare latură. Totul e înconjurat de zidu ri înalte
de piatra . L a co l ţ uril e dins pre rasa rit
se a fl a do ua turnuri pa trate cu creneluri
ş i me te reze; e le aveau în vechim e doua
caturi prec um a ra ta cele doua râ nduri d e
g a uri în care e ra u fi xa te capetele g rin-

M

cea Ia aceasta ca me ra. Turnul e acoperi t
cu o învă litoa re de şindril ă alcatuind
mai multe trep te ş i te rmi nata cu o cupo l ă peste ca re se r idica un turnul e ţ de
le mn cioplit se r vind drep t b<Jză un ei
cr uc1.
Aceasta cladire pare a fi sufe rit schimba ri cel puţin în pa rtea superioa ra . Pe
fa ţ ada de dina fa ra se a fl a d'asupra holţ e i , o frum oasa ste ma a Moldovei - zimbrul cu steaua în fru nte- , înca dra t în-

Fig. 8. Turnul din co ljul N. E.

zil or care d es p ăr ţ ea u caturil e; cel de s us
a vea mici deschide ri rotund e ş i o te ras<1
supe rioara cu cre neluri . A ces te turl e
sunt mai înalte decât ziduril e ş i eş i te din
linia lor spre a putea a pa ra intra rea în
in cinta ma na stirei ca re se a fl a în zidul
dintre cele doua turl e, cam la mijl oc ul
lui. Turn ul de intrare co nţin e deas upra
b o lţ eio Inca pe re patrata cu fe restre spre
curte ş i s pre afa ra; o sca ra de-pia tra du-

tr'u n chena r patra t împodobit cu patru
se micercuri mici şi purtâ nd inscripţi a pe
ca re a m da t-o mai sus.
Zidul împrejmuitor e gaurit la pa rtea
supe rioara cu mete reze care era u lega te
în inte rior cu un pod de lemn aşeza t la
jum ă ta tea înălţim e i zidului ş i care alcatuia un drum de straja menit a inl esni
paza !mprejurimilor ş i apararea ce t a ţii.
In partea desp re miaza-n oa pte ş i ap us
ro-

s'au gasit urmele zidurilor vechilor chilii
(vez i planul) . Un sin gur picior de sprijin
(contrafort) exterior se vede ş i astaz i
pe aceasta lRtura a zidului cetăţi i , iar în
partea opusa, în zidul despre mi ază - zi
se afl a o mica portiţa.

joara. Mai multe râ nduri de firid e suprapuse împodob esc faţ a d e l e. lntril.rea
este l ate rală, - la miaz ă -z i .
Invalitoarea este de ş indril ă înegr ita,
cu ma i multe rânduri de ape form â nd
o silueta foarte placuta ş i pitoreasca.

[il]

[il]

liil

Fig. 9. Turnul de intrare.

In mijl oc ul in cintei, cam sp re drea pta
când intri sub poarta, se afla biserica.
Ea a re o si ng ura turl a aşeza ta pe nao .
Proporţi unil e ei sunt înalte, în ace l aş
timp gingaşe ş i puternice. O spr ijin esc
contraforturi cari sunt de piatra ciopl it ă ca ş i soclul cu ba nca care o !neon-

Crucile sunt aşezat e pe mi ci turnul e ţ e
imbracate tot cu şi ndrilă ş i împodobite
cu mici stâ lpi c io pliţi.
Spre co lţul dinspre nord-vestul incintei se a fl a clop o tniţa care co nţin e şi foastele case d o mn eş t i. C lopot n iţa a re trei
caturi şi partea superioara e ga urita
12-

Fig. 10. Bolta de la intrare.

prin trei deschideri mari ş i e acope rita cu un în va li ş de ş indril a la
fel cu celelalte. Colţ urile dinspre
apus sunt proptite prin doua picioare de sprijin. Casele d omn eşti se
compundinmai multe încaperi a şe
zat e In doua caturi lega te prin o
mica sca ra invârtita, de piatra. Aceste oda i pas treaza şi astazi ca ra c·
te rul lor deosebit, cu dec o raţ iuni
In p iatra, cu scaune aşeza t e ln glaful fer estrelor; uş ile au chena re de
piatra, ferestrele de asemenea sunt
împodobite cu ciubuce ş i roze te.
For ma lor e dr eptunghiulara jos ş i
sem i-circulara sus. Spre sudul bise ricii, la s tâ nga po rţii de intra re
se aflau casele egum eneşti ca ri s'a u
darâmat, ra manând astazi num ai
câteva g ropi ascunse sub burueni.

"·

Fig. 11. Ferestrele de jos ale caselor

domne şti.

-

*
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domneşti .

DESCRIEREA BISERICII
·se:ica se c omp~n ernint e ri~r
b o lţi s feri ce prin <1jutorul pe nrle nti velor ,
dm pa tru p a rţ1 se parat e prm
proptite ş i ele prin a lt e a rc uri des tin ate
ziduri în ca re se a fl a câ te o
a reduc e s p a ţiul centra l la un pa tra t.
mi că u şa . Aceste d es p a rţiAceste b olţi s fe ri ce (vez i pla nul o rizonturi s unt : pridvorul , pron aotai) sunt s u s ţinut e prin o pt arc uri înscrise într' o se mi s feră ş i formand do uă
s ul , partea rezervata mormint elor şi nao s ul cu alta rul.
pa tra te întreta ia te aşe za t e la 45 g rad e
Pridvorul are forma dreptun g hiul ar a
în ra port unul cu a ltul, dâ nd astfel o
la ta şi e aco pe rit cu o bolta cilindrica cu
serie de triung hiuri sfe ri ce; peste aces te
pe n e tr a ţiuni (vez i secţi a EF şi pl a nul
a rcuri e aşeza t a o a ltă bo lta sfe ri ca ca re
bise ricii); doua u ş i la tera le duceau a fa r<'t ;
aco pera totul. T oa te aceste su pra fe ţ e,
una din ele- cea dinspre miaza-noa p într et ă ind u -se în mod foa rt e pi to re sc,
te- a fos t astu pa ta în urm ă.
scc r"' , ,
s unt zug rav ite c u multa d iba0 alta u şa la mijlocul la turei
cie ş i p rez inta un aspec t dedela răsă rit da în pr o n aos .
cora tiv câ t se poate de baA cest pridvor ca r e a r e asta zi
ga t.
o sin g ură fe r eas t ră spre miaU n d e t a 1i u carac te ristic
zel-n oapte era la încep ut lumieste modul cum a r curile ce le
na t pr in opt fer es tre mari cu
mar i tra nsve rsa le p rim esc a rcuril e secunda r e dea d re pt ul
chena re ş i stâlpi (me neaux)
de p ia tra c i oplit ă de p ro fil gopr in inte rmediul a doua con tic . For ma acestor feres tre se
sole de p ia tra ce cuprind a rcul
vede ş i astaz i sub tencuiala fa de o pa rte ş i de a lta, - soluţ ade i ; patru erau pe fa ţ a dinţiun e orig in ala ş i e 1e g a n ta
s pre apus ş i doua pe fi eca r e
(fi g. 13).
d in feţe l e dela miaza- noapte
Di n pronaos, pr in tr'o u şă
ş i miaza-zi, di n care câte una Fig. 12. S ectie t ransve rsa l ă fru mos decora ta cu ciubucuri
. .
prin pridvor.
·
rl easupca fi eca r e1 u ş1.
de pia tra, se trece rn a tre1a
P ro naosul a re o forma drep tung hiupa rte a bise ricii und e se a fl ă mormi ntele
Iar a lun ga ş i es te lumina t prin patru fedo mn eş t i. Aceasta pa rte a re o bolta
restre, do ua rn fi eca re pa rt e. Aceste fecilin d rica.
restre era u ma i îna int e cu mult mai ma ri
P este naos ul cu doua sâ n uri , se rid ica
ş i la fel ca fo rm a cu cele din pridvor;
turl a bisericii ca re es te r e ze m<1 ta pe paele a u fos t în urma zidite în pa rte pastru a rcuri ma ri de ce rc p rin mijlocirea
t rând u-se numai mici fer estre dreptuna patru a lte arcuri cari se reaze ma pe
g hiula re .
ch eil e celor d' intâ i. In fu ndul naosului ,
Aceasta pa rt e a bise ricii se distinge
altarul este acoper it cu ma i mult e cilinma i ales prin pictura ei minun a ta ş i prin
d re de raza descr escâ nda te r min a te
b olţil e e i prea frum oase ş i inter esante.
printr' o bolta în sfer t de sfera.
Pe ar curil e ma ri transversale s usţiA ltarul e lu mina t pr intr'o sin g ura fe nu te p r in colonete compuse din trei fu r eastra în spre rasa rit ; s ub ea se a fl a o
s uri bogat zugrav ite, se reazama doua
fi rida. Proscomidia ş i diaconicul In stân-

B
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ga ş i In dreapta alta rului , sunt deasemenea boltite In mod in ge ni os ş i luminate
prin câ te o mica fe reastra.
In zidul dintre ca mera mormintelor
şi naos, pre stânga , p o rn eş te o mi ca
scara ca r e duce la a mvon.

A lte doua contra forturi proptesc un g hiuril e ex te rioa r e ale pridvorului ş i în
sfâ r ş it un altul , ma i puţin îna lt, propt eş t e absid a a lta rului In axul bisericei.
Lungimea totala a biserice i este -în
afara- de 36,20 metri (fa ra soclu), iar
l a ţim ea de 9,50 metri. În a lţim ea pâna
sub s tr aşi na es te de II,oo metri, iar
îna lţim ea pâna în vârful cruc ei de
30,50 metr i.
P este naos se ridica turl a care este
octogonala în ex terior; ea are patru
ferestre mi ci dreptung hiul a re în axele
bise rice i şi pat ru mici co ntraforturi pe
diagona le. O împodobesc doua rânduri de fi rid e încorona te cu o corn işa;
ea se reaze ma pe doua baz e stelate cu
op t vârfu r i fi eca re. Aceste baze sunt

Fi g. 13. Deta liu de bolt ă în pron aos.

Camera ascunsa a tezaurului care de
obicei se a fl a în aceasta part e peste camera mormintelor nu exista, b olţil e fiind
prea în alte ca sa ma i fi e loc pe ntru o ca mera deasupra lor.
În ex terior bise rica a re form a unui
dreptunghiu lun gareţ, prelun g it spre
resa rit prin se micercul a ltarului, şi largit ln dreptul naos ului prin cele doua
sânurl , însoţ i te fi eca re de câ te doua contraforturi.

Fig. 14. Secţie transversală prin naos.

asemenea, cea inferioara fiind ma i mare
decât ceala lta.
Turla e acoperita cu o cupola Invelita ca şi bise rica cu şindrila - cum a m
aratat mai s us. Forma primitiva a In ve-
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litoareî nu s;a r putea cu siguranţa determina decâ t fa când ce rcetari spr:'ciale.
Impodobirea faţ a d elor este obţinuta
prin mai multe rânduri de fi ride în semicerc; un prim rând la partea superioa ra,

Fig. 15. Planul turlei.

un al doilea rând imediat de desubtul
celui dintâi ş i cev a mai mari , a poi un alt
rând de firide mari ş i lun g i cari se rea -

prindu-se pe faţ a da de miaza.zi şi mtazanoapte în dreptul zidului ce desparte
pronaosul de pridvor. Ce rce tându- se
sub ten cuelil e actuale, s'ar gasl de sigur
indice cari ne-ar la murl asupra acestei
particularita ţi , precum ş i a multor alte
puncte, !nea ne ta lma cite.
Zid <"tr ia este de piatra bruta ; se vad
în f a ţada asize de câte trei râ nduri de
cara mizi, şi e probabil ca zidul întreg e
aşa construit, ceeace s'ar putea constata
numai a runcând jos tencuiala . Acest mod
de zidire - dealtmintrel ea foa rte vechi e vizibil în alt e cl a diri din aceasta epoca .
Stâlpii cari împodobesc în afara a bs idele sunt în întreg de caramida.
Pia tra e o g res ie de o ta rie mijlocie,
în bu ca ţi relativ mici ş i lucrata cu mult
mor ta r . Ca ra mi zil e, destul de tari, au

Fig. 16. Fragmente de ferestre în

zama pe soclul bisericii; aceste din urma
doua rânduri nu se afla decâ t în dre ptul
altarului şi a sanurilor, şi picioarele lor
corespund cu muchiile poligoanelorcari
le marginesc în plan. Cel d'tntâiu rând
de firide dela partea superioara tnconjoara toata biserica afara de pridvor, o-

pi at ră.

*

dimensiunile urmatoa re:

27 cm.

X I3cm . X

sem .. Mortarul se compune de var alb ş i
nisip foa rte g ros, amestecat cu pietri ş .
Contraforturile ş i pridvorul sunt construite de pia tra ciop lita cu îngrijire,
precum şi soclul.
Pe elin afara sunt doua straturi de ten-

- 20 -

cueli corespunzând cu doua rânduri de
picturi; tencuelile se compun din var alb
fara ni sip da r amestecat cu pae tocate
in primul strat şi cu câ lţi în stratul al doilea , adica cel dedea supra.
Soclul bisericii este de piatra cioplită
şi cu toa te că e într'o stare de degradare care abia permite a se ghicl profilul pietrelor, totu şi linia lui simpla formând o ba nca de piatra de jur împrejurul bisericii, Intrerupta numai în dreptul contraforturilor, ajuta mult la prop o rţia generala a bise ricii ş i contribue
a produce o impres iune impuna toa re.
Ferestrele pronaosului au fost refacute intr'o epoca mai tâ rzi e . Ferestrele
m a ri ale pridvorului
precum ş i a c e l ea l e pr o
naosului erau de piatra
frumos c i op lită în chipul gotic . S e mai gasesc in curtea ma nastirii trei fragm ente interesa nte, ca ripotcontribul la regas ir ea formelor şi profilelor acestor ferestre. Dam alaturat (fig. 17) un crochiu al uneia din aceste
Fig.
pietre 1) . lnla untru mai
sunt multe parţi decorate In piatra cioplita; astfel u şa ce duce din pridvor in
pronaos ca re este de form a ogivala inscrisa in un dreptunghiu cu mai multe
rânduri de arcuri concentrice cu profiluri gotice ş i razemaLe pe un soclu.
Uşa ca re duce dela pronaos spre camera mormintelor are o forma interesa nta compusa dintr'un profil care se
cl esdoi e şte, o ramura formând un arc
de cerc pe deasupra uşe i şi cealalta formâ nd un chenar dreptunghiular pe dea') E le a u rost adunate de a utorii acestui s tudiu
preotului bisericii cu recomandaţia

ş i în credinţa t e

-

supra celui circular. Totul e încoronat
cu o cornişa profila ta dreapta (pag. 37).
Uşa de a treia spre naos este in acela ş gen dar e in mare parte ascunsa de
o tâmpla care e aşeza ta pe acest perete.
Este de observat ca profilele acestor
u şi, de origina gotica sunt formaLe din
fusuri rotunde cari urmeaza forma uşilor
şi a incadramentelor lor; aceste fusuri
se termina la partea lor inferioa ra prin
baze dec xa te cu multa varietate prin
bra ţar e împodobite cu linii incolacite ş i
câte odata arabescuri sculptate dupa
principiile artei orientale. Din nenorocire unele din aceste d e coraţiuni sunt
a tât de stricate in cât au deveni informe.
Observ a ţiun e a facuta mai sus, ne duce la o
constata re care se poate verifica în mod constant în a rchitec tura
din Moldova ş i anume
ca pie tra ria lucrata e
executata dup ă norm e
gotice in ceeace priveş te formele generale şi
ciubucaria, iar sculptura decorativa ş i ornamentala (atât a pietrei
17.
cât şialemnului)se leaga de tradiţia orientala.
Mormintel e lui Petru Voda Rareş şi
a soţiei sale Elena Doamna sunt frumos
decorate cu arabescuri cioplite in marmora şi reprezintâ nd flori orientale stilizate şi legate între ele printr' o potrivire de linii decorative. Un chenar îm prejurul motivului decora t, conţine inscripţia in frumoase litere chirilice.
Piatra mai veche a Oltei e decorata
in acelaş gen cu deosebire ca insc ripţia
e incadrata într'un chenar amintind mos t ă ruit oa re

de a le

o ric ă rei s tric ăc iuni.
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ti vul brâului compus din mai multe linii
încolacite Intre ele. A ceasta piatra de
mormânt sea mana mult cu a lui Ro !Ţla n

trate conce ntrice succesiv albe, roşie ş i
cenuŞie a lbastrie, ear patra tul dela centr u car e e de marmora alba încrustata

Fig. 18. Tâmpla din came ra mormintelor.

Voda, din biserica Ra da uţi , piatra
zata tot de Ş t efa n cel Ma re.

aşe

are unchenarcompus din doua pang lice,
una alba alta roş i e, ce şe rpu esc înco-

Fig. 19. Profilul u şe i exte rioare a bisericei.

Fig. 20. P rofilut

In mijlocul naos ului se afl a o frumoasa
pardoseala de mozaic de marmora în
trei culor i r ep rezintând o serie de pa-

u şe i

ca me rei mormintelo r.

lacindu- se pe un fund albastriu (opus sectile) (fi g. 22).
Fer estrele dela casele domn eşti sunt
24-

deasemenea Incadra te, precum a m spus,
tn chenare de piatra cioplita cu un frumos profi l Tn ace laş ca racter ca cele de-

poarta o g in gaşa împodobire de piatra
compusa dintr'u n mic scut (pavaza) pe
car e se ve de o litera cu chipul unui S ,

Fig. 21. Piatra de mormânt a Doamn ei Oltea .

sc rise pâna acum; cele dela catul de jos
sunt drep tunghi ula re (fig. II ş i 32) un ele

r eş ti') .

Fig. 22. Pl acă de marmoră
în mijlocul naosului.

împodobite cu rozete şi aşeza te doua
câte doua la fi ecare Inca pere; cele de
sus sunt mai mici ş i semi-circular e,
cu chenare deasemenea profil ate
(fig. 31).
Se mai gasesc a runca te în curte
chenare de ferestre cu profiluri In
ace l aş gen (fig. 4 1); u şa ac tuala a
casei domneşti are drept uşor o pa rte dintr'o veche pia tra de mormâ nt.
O uşa interioar a a caselor domneşti
') O cop ie a acestui jet,

exec ut ată

la

ia r în fi eca r e parte a lui o mica ramura
cu foi ascuţit e (fig . 23) . In dreptul fer estrelor une ia din încaperile de sus se a fla
ş i acum j eţ uri de pi atra rotunde ridicate pe o trea pta ş i aşezate în g rosim ea
zid ului dinaintea fer estrelor.
D ecora ţiunil e în lemn sunt tot a tât de
interesan te ca ş i cele de piatra. Este
cunoscut de toţi j eţ ul lui Petru Ra r eş
ca re se a fl a în biserica şi care a fost
a dus la museu l de a ntichit aţi din Bucu-

şcoa l a

de

-

Este o lucrar e de mare valoare artistica ş i istorica precum ş i masa ş i tetrapodul ce se aflau deasemenea în aceasta

Fig. 23. Ornament în casele

domneşti.

biserica ş i s'au transportat la museul de
arta naţ ionala . E le a lca'tuesc sing urile
meserii a fi gura t la expozitia din 1906.
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manare cu mobilele me nţi ona te mai
sus.
De însemna t sunt
coardele de lemn ce
subtind a rcuril e ma ri
transversale ale naosului. Ele sunt im podobite din loc în loc
cu câte o r oze ta sapata în lemn, iar muchiile coardelor sunt
profilate 1a sâ n el in
dreptul rozetelor o
parte plina car e le incadreaza. T â mpl ele,
atât cea dela alta r câ t
şic ea dinca m era mor·
mintelor sunt ma i r ecente; cea de a doua
e cea mai veche, dar
amândoua ]Jrezinta
puţin interes. O cruce
mare, provenita pro·
babildelaa doua tâ m·
pla aflata în camera
mormintelor, e o lucrare care are multa
asemanare cu a 1t e
cruci de prin ţa ra, de
exe mplu cu c ruc ea
dela ca tedr a l a din
Târgovişte ş i cu crucea tâ mpl ei din Govora care par a fi elin
vremea Gre c ii o r.
Vârfurile crucii sunt
înconjura te cu o coroana de flori de lemn
sc ulptat ş i ajurat aşe
zate ca petale în jurul
acestor
vârfuri.
fig. 24. J e ţul lui Petru Rareş (copie) .
Ce deosebire intre
preun a cu un j eţ ce se afla la muzeul din
aceste sculpturi pompoase ş i incarcate,
Iaşi, ş i e atribuit epocei lui Ştefan cel
facute din bucaţi de scânduri lipite una
Mare ş i care de altfel are o mare aselânga alta fara nici o tecnica ş i acele

documente ce avem din veacul al XVIlea relative la sculptura în lemn, îm-
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sc ulpturi ale j eţului, ale tetrapodului ş i
ale mese i din timpul lui Petru Voda Rareş! Acllemnul e masiv, bu ca ţil e se îmbu ca una într'alta, sculptura e sapa ta în
grosimea lemnului, cu motive ornamental e simple ş i decorative, tabliele sunt
In ma re parte _ajuratecu fl ori geo metrice
produse prin împletiturile liniilor între
ele; efectul e bogat şi obţinut prin procedeuri simple şi o tecnica raţionala.
Stranele ac tuale ale bisericii sunt cu
totul ţa ra ne ş ti, lucra te în brad, simplu;

ele se disting num ai prin rozete naiv sapa te în spatele fi eca rei strane; aceste
fl ori foa rte varia te, dupa cum se poate
vedea din desenele alaturate, (fig. 35
ş i 39), sea mana cu acele cari decoreaza
coardele arcurilor şi de care am vorbit
mai sus. Ele nu au nici un stil pa rticular
ci sunt co mun e dec oraţiunilor în lemn
ale tuturor popoarelor, mai ales în perioadele primitive ale desvoltarii lor artistice. Aceste rozete se gasesc de altfel ş i în tec nica pietrei şi a metalelor.

Fig. 25. Picturi din pridvor.

PICTURA
aca interiorul bisericei pl ace din primul moment prin
armonia şi proporţiil e lui,
nu mai puţin contribue la
farmec ş i impresia produsa
de pictura. Naosul ca şi partea unde se
gasesc mormintele ctitorilor, din ne norocire, a fost zugrav it din nou în urma,

D

-

dar pronaosul şi pridvorul au pastra t vechea lor îmbracaminte. In pronaos mai
cu seama, culorile s'au stins sub a cţiunea
vremei ş i s'au con topit într'o totime de
o tonalitate dulce ca culorile unui vechiu
cov or oriental.
Şi aceste tonuri, dulci, şterse, mai închise la bolţi, mai deschise cu cât ne la29-

săm

ochiul mai jos, se potrivesc aşa de
bine cu liniile construcţiei, încât detaliile dispar ş i ne rămâne numai impresiunea unei armonii desăvâ rşite.
Meşterul, zugravul şi wemea au reuş it una din cele mai frumoase decoraţiuni murale care
se pot vedea în ţa 
ra noastra.
Precum am zis,
zugra veala naosului, a chorului,
şi a odăi ei mormintelor a fost refacuta la r844 şi
este fara nici o va·
!oare; singurul interes ce-l are este
de a reproducefoarte probabil s ubi e ctel e cele
vechi şi împărţi
rea lor, împărţire
ca re nu se abate
dela r egulele atomce.
In absida principala: Maica Domnului cu cop ilul
Hristos în bra ţe,
iar pe pereţi, pe
tr e i râ nduri, învierea Domnului,
Dumineca T o mii,
spalarea picioarelor Domnului cu
mir, vindecarea
Fig. 26. Baze de
slabanogului,spalarea apostolilor, Cina cea de taina, împărtăşirea apostolilor şi pe rândul de
jos soborul arhiereilor.
În naos, sus, în cupola, Pantocratorul
şi , înşiraţi de desubt corurile îngerilor,
arhangelii şi serafimii în pendentivele

-

superioare pe când în cele inferioare
sunt cei patru evangelişti.
În a rcadele mari la ter ale Cina cea de
ta in ă ş i res tig nirea lui Hristos; mai jos
sce ne din viaţa Mântuitorului. Jos, în
fin e, s finţi şi dedes ubt draperiil e obiş nuite.
În încă pe rea cu
mormintele, per etele e împărţit
într'o mulţim e de
dreptunghiuri;
pictura reprezinta caznele s finţi
lor u ce ni c i; jos
s finţi cu flamuri ş i
draperii. Pe peretele dela apus, ctitorul P etru Ra r eş
şi ai lui.
În pronaos bolta e împarţita în
d o u a printr'un
arc împodobit cu
o frumoasa ornam e nt a ţi e florala
stilizata, acl ş i colea lucra t ă cu au r,
al carui c o 1o r it
ş t e rs de vremuri,
a luat tonuri din
cele mai gin gaşe.
Aceiaş ornament a ţi e acopera nervurele celor şase
arcuri cari încadrează pronaosul.
piatră în pronaos.
Pictura cupolelor e foarte intunecata şi cu g reu se distinge. Heruvimi, serafimi ş i sfinţi împodobesc multipl ele pendentive ale îndoitului sistem de arcaturi. În pendentivele cele mari apostoli, sau sfinţi episcopi, şi medalioane cu s finţi în arcurile
largi de l â ngă p ere ţii exteriori.

31 -

1n cele şase arcuri

sunt reprezentate
"cele a toata lumea şapte soboare ale
sfinţilor p a rinţi· cari au lamurit sfâ nta
c r ed inţa". Aceste sunt picturil e de ca-

Fig. 27. Baze de

petcnic ale acestei parţi a bise ricei ş i nu
le lip seş t e o oare-care m a r e ţi e.
Dedesubt, pe trei rânduri, iar chipuri
de s finţi ş i munci de mucenici ; in glafuril e feres trelor celor 111ari ogivale, - ·

în parte astupate ş i înl ocuite prin ferestre mai mici - pictura pare a fi mai recenta.
Sub fer estre, acop eriţi cu un strat de

peatră

în pronaos.

cul oa re albastra, se mai zaresc sfinţi ş i
în fine jos dra periile cunoscute. Aceste
draperii sunt - poa t e,~ elementul decorativ cel mai persistent din ar ta picturala bizantina, caci ele figur eaza deja

mulţim e cu chipuril e smerite care pă
in frescurile bisericei bizantin a Santa
şeş
t e, plina de evlav ie, spre sfântul l ă
Maria Antica, regăsită acum câţiva ani
caş.
Fara indoiala ne gasim aici în faţa
peF orul din Roma la poalele P alatinului,
unor
din cele mai frumoase picturi din
biserica care datea za din veacurile al
ţara noastra , în faţa unor picturi cari şi
VI-lea şi al VII-lea ; de atuncea le gă ·
în alte ţa ri mai renumite în aceasta prisim într'una şi pana în zilele noastre.
v inţa ar oprl privirile. Acolo merg invoTrebue n eg r eşit sa fie o amintire a unor
luntar ideile ş i
vremuri când se
spre Orcagna se
împodobeau pe·
îndreaptă amintireţii cu draperii
rile noastre; dar
adevarate.
daca arta în sine
In mijlocul bol·
a zugravului e deţei ci 1i n d r i ce a
parte de a egala
pridvoruluiapare
pe aceea a Flochipul Mântuito·
rentinului, nu ştiu
rului blând şi plin
daca nu îl întrece
de marire, spre
prin puterea sen·
care, printr 'o miş·
timentului r eli·
care plina de avânt, sboară îngtos.
De altmintregerii ţinând uşi,
lea, din punctul
cari deschizândude vedere artise au lasat sa se
stic, nu este atâ t
vaza chipul lui
calitatea picturii
mareţ . Dinapoia
lor, se vad anima·
ce trebue cautata
la byzantini cât
le simbolice, pe
când, raspândite
frumuseţea adâncului se ntiment
pe toata b o 1ta,
sfintele coruri,
religios ce domscaunele, heruvineşte la ei; nu trebue căutat aici ca
mii, serafimii - ţi·
nand tabliţe (rîpi·
în picturile ap use·
de, flab ella)cucune tablouri, scevintele repetate
ne deosebite sau
într'un
rapor t mai
"'A "(toc,, ' A 1 w c,,
mult
sau
mai pu'A 1toc," (Sfânt,
ţin strâns cu cele
sfânt, sfânt)- slă·
Fig. 28. Tetrapod.
vecine. Aici o sin·
vesc Mântuitorul.
In arcaturile celor doua laturi mici,
gura idee a condus totalitatea decoraîn fine, se vad teorie de îngeri îngrămă·
ţiunii dintr'un cap la celalt al cladirii şi
diţi, cari, din cele doua parţi se îndreaptă
de sus pâna jos. Pictura se potriveşte în
spre biserica. R eproducţia ce o dam
fiecare parte din biserica semnificarii şi
(fig. 25) nu poate da decât o slaba idee
întrebuinţării ei religioase.
de adânca impresie ce o face aceasta
În bolta corului, domineaza chipul, tai-
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nic şi grav, al Maicei Domnului, lntrupând taina fundamentala a religiei; pe
urma sfânta liturghie şi subiecte cari
prin natura lor trebue sa fi e prezinte
mintei preoţilor In timpul slujb elor diferitelor mari sarbatori ale anului.

simte aici toata sfinţenia lacaşului şi toata
micimea lui faţa de Creator.
Apostolii, proorocii, sfinţii mucenici
ocupa pronaosul, In cât credinciosul care intra în biserica întâlneşte subiecte
cari au un înţeles din ce în ce mai înalt

fig. 29. Masa.

În naos unde se îngrămădesc credinpentru a asculta ruvântul Domnului, Pantocratorul, apare în toata stralucirea şi puterea lui, înconjurat de corurile îngerilor; norodul în rugaciuni
cioşi

în ordinea celor sfinte.
Dar nu numai atâta; în fiecare parte
a bisericii, bolta- r.erul- reprezinta cel
de sus, Mântuitorul cu sfintele coruri de
îngeri rânduiţi de sus în jos în ordinea

lor erarhica, apostolii, prooroci, sfinţii şi
pâna la ctitorii pe p e reţii cei mai departaţi şi în partea mai joasa, în cât lânga
cr eştin sunt cei cari îi sunt mai aproape
sufleteşte.

Astfel doua idei predomnesc : dela
intra re spre naos picturile calauzesc mintea din ce în ce mai mult spre cele mai
sfinte gândiri, sentimentul religios merge din ce în ce crescând, şi nu mai puţin respectul religios şi frica de Dumnezeu se maresc când se înalţa privirile
dela pamântspre cer, pâna se opresc pe
cetele cereşti, în mijlocul carora apare
- înfricoşat şi blând - Pantocratorul.
Deosebit de aceste trasaturi comune
tuturor bisericilor noastre şi de aceste
gândiridominante, n'ar trebui sa creaza,
cum prea des s'a repetat, ca pictura bizantina e prinsa In nişte formule neclintite din care nu poate scapa. E destul
de a rasfoi "Erminia"- cala uza pictorului,- şi de a vedeadecoraţiunile biserici.
lor pentru a ne convinge ca trasaturil e
statornicite sunt mult mai generale de

Fig. 30. Chenar de

cât se crede; sunt mai mult indicaţi uni
pentru a învaţa pe zugravi cine era şi
ce trebuia sa reprezinte cutare sau cutar e faţa sau cutare scena. Erau formule
care trebuia sa-i ajute în neştiinţa lor, sa
le ajute amintirile, iar nu regule sfinte
cari n'ar fi cutezat sa le calce.
Ca prin rutina ş i lipsa de cunoş tinţa
crescânda au ajuns foarte des sa-şi copieze operile, e posibil, dar e decade rea
care trebue Invinuita iar nu pictura bizantina .
E adevarat ca perfecţionarea tecnicei
şi progresul artei propriu zisa nu i prea
mişca . Aceasta pictura, absolut idealista,
pastra din forma numai strictul necesar;
pentru dânsa numai gândirea trebuia sa
fie exprimata.
Dar în acelaş timp, un adânc sentimen t al decoraţiunii murale - poate instinctiv - le-a ramas, moş tenire a minunatelor !mpodobiri din marile vremuri
bizantine. Şi fr e~c uril e târzie dela Probota nu sunt nevrednice de aceste mari
amintiri.

fereastră

domn eşti .
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la casele

CARACTERISTICILE STILULUI MOLDOVENESC
lanul ş idespo~iţiune~ bi se ~ici
lor r o mâneş tt sunt btzantme;
pe când în sa în stilul biza ntin din ţarile sudice, biserica
se intinde a tâtîn lun g ime cât
ş i în l aţ im e, având ca forma fundamen tala crucea , complectând cu ajutorul
spa ţiil o r dintre bra ţ e l e e i forma pat ra ta
sau dt·eptung hiulara lata, biserica rom ţmeasca din co ntra ş i mai cu seama cea
moldo veneasca, a ramas îngusta ş i s'a
desvolta t în lung im e, având de regula , o
singura na va. In a cel aş timp biserica se
îna lţa din ce în ce.
Cauzele car i au de term inat aceasta
evo luţi e sunt, pe lânga clima In primul
rând , în r âurir ea ţ a rilor catolice vec ine,
P olonia şi Ungar ia, în care predomina
influ e nţ a got ica a carei ca racter istica
fundam entala e te desvolta rea Tn lung ime a tâ t a liniilor orizonta le cât ş i ma i
ales a celor verticale, apoi g re uta tea
de a a runca bolţi pe largimi ma ri, greuta te cu atât ma i mare cu cât creşte Tn a 1ţimea . Astfel ca, pe câ nd biserica biza ntina ajunge ca sa fie Intinsa ca s upra faţa
ş i de o înalţim e rela tiv mica, fa ra ca nici
una din cele trei dim ensiuni sa predomin e mult a upra celorlalte, biserica
moldovenea ca a ajuns Ina lta ş i in g usta,
ceea ce-i da o !nfaţişare care aduce oare
cum aminte cu bisericile apusene.
Cu pl a n bizantin la orig ina, biserica
moldoveneasca ajunge astfel la planul e i
special, în tâi cu doua d es pa rţituri: pronaos ş i naos, prima pentru femei ca ri nu
aveau dreptul de a patrunde în a doua;
mai tâ rziu se adaoga în faţ a acestor desparţituri pr idvorul şi în sfâ r şit câte oda ta o a patra desparţit u ra între naos

P
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pron aos, destinata mormintelor ctitorilor; acesta este tocmai cazul bisericii
din Probota care e poate !ntâ ia bisen ca
ca re a avut pa tru de spa rţituri, de oa re
ce înaintea vremei lui Petru-Voda R ar eş nu se cunoaş t e, cel puţin în zi lele
noastre, nici o biserica cu ma i mult de
doua d es parţituri . L a un ele biserici ma i
vechi s'a adăogat un pridvor în timpul
lui Pet ru Ra reş sau în urma .
Este de observat ca toate aceste desp a rţi turi a le bise ricil o r sunt separate
prin ziduri şi comunica între ele numai
prin câte o u şa mica ş i îngusta, astfel
ca biserica se co mpun dintro în ş ira re
de incaperi deosebite unele el e altele;
câte oda ta naosul e d espar ţit de pronaos prin trei a rcade r ezemate pe doi
stâlpi (S-tul Nicolae Domnesc, A r oneanu, Trei Iera rchi ş . a.).
O caracteristica esen ţia l a care deosebeş t e atât ca aspect cât ş i ca principiu
constructiv bisericile m o ld ove n eş ti, nu
numai de cele bizantine clar şi de cele
din Muntenia, este contrafortul , (picior
de sprijin) necunoscut sub aceasta înfă
ţ i şa r e atât bisericilo r din Muntenia cât
ş i celor rasaritene. Aceste con traforturi
sunt, în genere, ra ţi o n a l aşeza te în dreptul arcuril or mari transve rsale ale naosului ş i în locurile unde împinge rile piezi şe ale bol ţilor cer o Inta rire a zidului.
D e jur împrejurul bisericii, soclul prezinta o eş itura pronunţa ta cu o puternica muluraţie alcatuind câte odata o
banca, ca la Probota, altadata un postament in chip de treapta , ca la Dorohoi,
sau cu doua trepte ca la Trei Ierarchi.
Aces t soclu aşa de pitoresc are ş i o însemnă t a t e statica . Bo l ţi l e tra nsmit pe-
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reţilor o împingere piezişă; cu toa ta
grosimea zidurilor resultanta tinde să
iasa din baza lor; această tendinţa se
măreşte cu cât zidurile se înalţă şi
dezaxarea e mai
mare în partea vecina cu pământul.
In aceasta privinţă soclul cu eş itu
ra lui este de un
mare ajutor pentru s tabilit a t ea
construcţiunei .

Pietraria este '..
lucra ta în general
dupa normele
gotice; fer e~ tr el e
din p r o n a os şi
pridvor sunt mai
Fi g. 31. Ferestrele de sus
totdeaun a ogivale ş i împodobite cu nervuri cari se despart în ramur ile bine cunoscute ale fere·
strelor gotice; chiar ferestrele dreptun-

sebite ·ca formă ş i compoziţii, sunt în
totdeauna - afara de puţine e xc ep ţii
(Baia) - inspirate dupa arta gotica . Cu
toata aceasta origina, ornamentaţia are însă caracterul ei special ş i
departe de a produce impres ia unui element strein, se armonizeaza cu liniile arhitectonice ale monum entului care
prezinta as tfel
- luat în întregimea lui - o în fa ţi
şa re, In care elementele constitu·
tive sunt bine leale caselor domn eş ti . *
ga te într e ele ş i
stabilesc unita tea care caracterizeaza
un stil bine definit.
De altfel orn a m e nt a ţia de orig ina go-

fig . 32. Ferestrele caselor

ghiulare sau în arc plin cintru au un chenar cu profil din acelaş stil. Asemenea
şi uşile cari, cu toate ca sunt foarte deo-

domn eş ti.

*

tica se gaseşte şi în Muntenia şi în Oltenia, însa marginita la chenarele u şi l o r
şi ferestrelor. Ea apare acolo mult mai
41 -

Curtea de Argeş, fie ca se gasesc numai
târziu, prin veacul al XVII-lea, adusa
din când in când, la departari egale, ca
poate din Moldova: In aceasta privinţa,
la
biserica Colţea şi Mitropolia din Bubiserica Stelea din Târgovişte zidita de
cureşti,
fie ca este Imbracat In frunze deVasile Lupu, dupa normele artei molcorative
formând ca o ghirlanda ca la
doveneşti, nu poate fi straina de aceaHorez,
In
Moldova din contra, întrebusta inrîurire.
inţar
ea
lui
nu se margineşte la aceasta
Cu trecerea ei In Muntenia, sculptura
funcţiune aparenta ci îl gasim întors alIn piatra pierde însa mult din caracterul
ternativ din dreapta spre stânga şi din
ei gotic; form ele arcurilor devin mai joastânga spre dreapta, urcându-se pe stâlse şi mai turtite, ogiva, chiar arcul plin
pi, urmând arcurile şi nervurile bolţilor
cintru dispar şi se lntrebuinţeaza mai
(Dragomirma, Solca, Putna, Trei Ierardes arcuri în acolada de diferite forme
chi), servind drept chenar (Vatra Molsa u chiar architrave drepte In care ciudaviţa , Trei Ierarchi) şi chiar drep t cabucul care serveşt e drept chenar u şei
pitel (la poarta de intrare, Vatra Molsau ferestrei este întors cu un mic vârf
daviţa).
El ajunge sa fie unul din motiin sus în axul deschiderii. Ciubucaria ciovilele cele mai raspândite în
pli ta se modifica şi ea : în loo rname ntaţi a moldoveneasca
cul profilelor cu eşituri ş i scodin sec. al X VII-lea.
bituri mari producând opoziUn alt element de sculptuţiil e maridelumina şi de umbra
ra mult întrebuinţat In archicaracteristice în arta gotica,
tectura moldoveneasca este
profilele se marginesc la formicul scut (pavaza) care se
me cari sunt mai puţin adânc
vede de prin timpul lui Petru
sapate reducând astfel mult
Rareş pâna în veacul al XVIIaceste jocuri de lumina.
Un caracter comun artei ce- Fig. 33. Stâlp la intra· lea ; îl gasim aplicat pe correa mănăstirei Vatra
nişe, pe capitele, pe stâlpi, pe
lor doua ţari surori este brâul
Moldaviţa
capatul
consolelor etc.; el este
în chipul al mai multor frin(dop ~ Rom s t ă .-fcr)
de
origina
gotica. In secotot
ghii rasucite. Acest element
lul
al
XVII-lea
el
este
însoţit
de rozete
s'a desvoltat Insa In mod deosebit In fi e·
In form a de floare sau de nasturi cari
care din cele doua ţari . Originea lui nu
îndeplinesc acelaş rol, fiind raspândite
ne este cunoscuta caci nu-l vedem în ţa
pe toate parţile edificiului ca la Trei Ierile cari au înrîurit asupra evo luţiunii
rarchi, unde sunt întrebuinţate cu belartei noastre arhitectonice.
In Muntenia !l gasim mai lntâiu la bişug dar cu pricepere şi ca la Dragomirna unde sunt atât de dese şi numeroaserica din Curtea de Argeş, zidita de
se tn cât devin suparacioase.
Neagoe Basarab In 1508. Aci el Inconjoara, rasucit In mod continu, ca o frinO alta deosebire Intre arta celor doua
ghie, edificiul întreg la înalţimea naşte
ţari este dispoziţia mormintelor, deoserii b olţilo r ca şi cum meşterul ar fi vrut
bire care se iveşte numai din secolul al
sa arate trebuinţa de a lega biserica de
X VI-lea Incoace. Intr' adevar dela aceajur Imprejur pentru a menţine Impingesta epoca, In Moldova, mormintele sunt
riie acestor bolţi. Pe când aci brâul pasadesea aşezate In nişte arca te (ca laT rei
treaza In totdeauna acelaş caracter, fie
Ierarchi, Slatina, Vatra Moldaviţa, Steca Intorsaturile lui sunt continue ca la
lea) In grosimea zidului sau alipite de
-
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Perspectiva int e rioară.
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zÎd, pe când înainte de aceasta epocă,
petrele de mormant erau aşezate pe par·
doseala bisericii în părţile laterale, obiceiu ce s'a pastrat în Muntenia.
Cele ce putem, însa, considera ca caracteristicele cele mai speciale ale stilului moldovenesc sunt urmatoarele:
Modul de construcţie a bolţilor pe cari
se reazama turla naosului şi cari transmit
presiunile pe zidurile bisericii. - Fiind
data distanţa între aceste ziduri şi înalţimea lor mare, constructorul a simţit
nevoia dea micşora diametru! turlei care
ar fi aparut din cale afara de masiva
faţa de dimensiunile transversale subţiate ale edificiului. Aceasta reducere a
facut-o în modul cel mai nemerit, cel mai
elegant şi cel mai raţional din punctul
de vedere static.
Turla se reazema, conform cu principiul bizantin clasic, pe patru arcuri de
cerc în plin cintru, unul spre altar, altul
spre pronaos, celelalte doua laterale şi
alcatuind toate la un loc un plan patrat.
In loc însa ca turla sa se rezeme direct
pe aceste arcuri prin mijlocirea pendentivelor, cum e în stilul bizantin, peste
acest sistem stau alte patru arcuri de
cerc aşezate diagonal şi cari transmit
presiunile de sus, pe cheile celor patru
arcuri inferioare de care am vorbit.
· Peste aceste arcuri diagonale şi prin
mijlocirea a altor patru pendentive se
reazema turla, cilindrica înăuntru şi de
obiceiu octogonala In afara. Diametru!
turlei se gaseşte astfel sensibil redus (în
proporţia de 1 la o.7 adecă aproape la
doua treimi); bol ţi le ca pa ta în acest mod o
diversitate care e un farmec pentru ochi,
ajungând toata turla la o uşurinţa şi o
eleganţa de linii care cu greu s'ar fi putut obţine într' altfel. Din punctul de vedere static soluţiunea este cea mai favorabila de oarece toata greutatea turlei
se găseşte transmisa deadreptul pe che-

ile arcurilor celor mari, de unde se repar
tiseaza pe zidurile proptite de contraforturi şi Intarite cu un soclu puternic.
Aceasta concepţie care nu se gaseşte
nicaieri în alte ţări, face cea mai mare
cinste meşterilor anonimi cari au zidit
sfintele lăcaşuri din aceste vremuri şi ne
arata ca, tn sfera restransa unde lucrau,
nu au fost mai pe jos de meşterii apuseni. In faţa unei probleme noi, au ştiut
şi ei sa gaseasca soluţiunea cea mai po·
trivita.
Aceasta construcţie de bolţi s'a desvoltat în urm<l, ajungând sa serveasca

Fig. 34. Bază de colonetă la
camerei mormintelor. *

şi

uşa

ca motiv de ornamentaţie, ca în bol·
pronaosului dela Probota unde cele
patru arcuri diagonale sunt taia te de alte
patru arcuri paralele cu arcurile mari
alea tu ind astfel încrucişari cu un frumos
aspect decorativ. Mai târziu muchile se
împodobesc cu nervuri (ca la Drago·
mima) şi amintesc întretaierile şi încru·
cişerile nervurilor gotice din epocile îna·
in tate.
Vazuta pe din afara, turla are o lnfă·
ţişare caracteristica şi care se deoseţile
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de cele din Ţara Romaneasca mai
ales prin cele patru contraforturi aşe
zate pe diagonalele ei, pe când pe axele
ei principale ea este gaurita prin patru
ferestre mici . Turla este împodobita cu
mai multe rânduri de firide suprapuse
câte odata separate printr'un brâu ş i e
încoronată la partea de sus printr'o corni şă adesea ori bogat împ odob ită prin
că ra mi z i aşezate în mod decorativ.
Turla se reazema pe o primă baza,
adesea pe doua baze în forma de stea
cu 8 pâna la 12 şi câte odata r 6 colţuri

curz mari care poartă toata greutatea
Aceasta din urma baza prin greutatea
verticala pe care o transmite pe umerii
arcurilor şi pe ziduri contribue puternic
la stabilitatea totala.
Multele linii verticale ale acestor baze
stelate, împodobite înca cu firide, ajuta
puternic prin izvodullor şi prin jocul de
umbra şi lumina, la efectul decorativ şi
la impresiunea de eleganţă şi de svelteţa ce produc aceste turle.
Ar fi aici locul de a vorbl de chestia
inca nehotartta a formei ce aveau din ve-

Fig. 35. Stranele pron aosului.

de obiceiu regulate, câte odata neregulate (Vatra Moldav iţa, Hlincea). Din aceste colţuri, cele de pe axele bisericii
se gasesc pe acelaş patrat şi raspund
direct cu cele patru arcuri diagonale,
peste cari se gasesc aşezat e; ce lelalte
colţuri ale stelei formeaza ca niş te contraforturi cari transmit greutatea turlei
într'un mod mai favorabil stabilitaţii generale şi o proptesc de jur împrejur. Acest sistem întreg se reazema pe o alta
bază patrata şi mai lata care se gaseşte
deadreptul aşe z a ta peste cele patru ar-

*

chime aco pe riş uril e bisericilordin Moldova.
O ipoteza care numara printre aparatorii ei ş i pe d-1 Karl Romstorfer, cunoscut prin monografiile sale despre bisericile din Bucovina ş i prin lucrarile
sale de restaurare, ar fi ca forma din
vechi a celor mai multe din aceste biserici era foarte as cuţita şi cu acoperişuri deosebite pe altar ş i pe partea pronaosului, lasând turla cu desă vârşire slo
boda împreuna cu soclul ei.
Aceasta forma ar fi absolut caracte-
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ristica, caci nu o întâlnim nicăeri aiu rea 1).
D-1 R omst6rfer se bazează pe faptul
ca o alta formă de acoperiş ar ascunde
cel puţin o parte a soclului turlei, precum şi împodobirea lui. D-sa arata că
a gasit în multe locuri urmele vechi al e
a coper i şului indicate pe ziduri prin orname ntaţ ie ş i z ug răveal a, urme cari tind
a justifica modul lui de a vedea ; în fin e
sunt multe picturi votive unde biserica
pe care ctitorul o ţin e în mâna are un
acoperiş cu aceas tă forma. Dar aceste
picturi sunt ele con timporane cu cladirea bisericii? Multe de sigur sunt foarte
vechi, dar cine şti e de câte ori au fost
darâmate sau arse aces te a cop e ri şuri şi
de câte ori s'au refacut în cursul celor
patru veacuri cari au trec ut, dela întemeerea lor ş i pâna astazi ! Aceasta
forma este, fara indoiala, pitoreasca ;
ea prezinta în sa multe in conveniente
de natura practica ş i nu prea se potriveşt e acest punct slab cu concepţia ge-

nerala a acestor bise rici cari, dup ă cum
am vazut, se deosebesc prin soluţiunile
bine chibzuite şi potrivite cu clima şi
condiţiunile locale.
O a ltă ipoteza a r fi ca aceste biserici
din vechi erau acoperite cu plumb sau
cu olane cari cer învalitori cu pante mici;
aceasta ipoteza pare mai ra ţion a l a, din
punctul de vedere practic ; ea permite
în-.;alişuri cari nu au inconvenientele a ra tate mai sus, ş i dau înfaţi şarii ge nerale
o mai mare unitate ş i o silhueta mai liniş tit a ş i mai nobila.
S 'ar putea înca presupu ne ca cele
doua sisteme au existat in acelaş timp,
aco p e rişurile cu pante mici fiiind fac ute
mai cu seama la bisericile mai boga te ş i
prin oraşe ; cele cu pante repezi în pa rţile muntoase unde cad can tita ţi mai
mari de zapada ş i de ploae ş i und e ş in 
drila avea o întrebuinţare mai indicata.
In orice caz, cestiunea nu poate fi considerata ca rezolvata ş i se mai impun
!nea cercetari în aceasta pri v inţ a.

Fig. 36. Ornam e nte pe stra ne.

EVOLUŢIUNEA

STILULUI MOLDOVENESC

n evoluţiun ea stilului moldoven esc
putem distinge trei epoci ş i anum e:
r) r..poca de f ormafz'zme- sfar şi
tul veacului al XIV-l ea ş i începutul veacului al XV-lea.
2) Epoca de în florire- a doua jum atate din veac ul al XV-lea, veacul al
XVI-lea şi pân ă în veacul al X VII-lea -

I

') Romsti:irfer. Di e Kirchenbauten der Bukow in a.

care poate ş i ea sa fi e împarţi ta în doua
perioade, cea din Uliu - Domnia lui Ş t e·
fan cel Mare ş i a d oua - urma şii lui.
3) Epoca de scădere .
I. Cel dinUtiu tip ca racteristic pe care
Il întâlnim pare a fi bise rica din Radauţi în Bucovina, care se zice ca este ela -

Di e Mo ld av isch-byza ntin ische Ba uk uns t.

dita de Bogdan'), Intemeietorul statului
ricilor apusene şi construcţiunea bisericilor rasaritene.
moldovenesc; a lţii zic de Alexandru cel
Bun lucru ma i puţin probabil fiind dată
Un alt tip este biserica S-ta Treime
forma şi dispoziţiunea bisericii, singura
din S er et în Bucovina; a ci planul es te
de felul ei. Aceasta biserica este fara
cu totul bizantin. El se compune dintr'un
turlă şi fara sânuri ; ea prezinta In intepronaos dreptunghiular cu o uşă în axa
rior trei n ăv i long itudinale din cari cea
faţa dei principale şi dintr'un naos patrat
cu dou a sânuri rotunde şi altarul deadel a mijloc mai larga, mult mai Inalta de
semenea semi circular şi prevăzut cu
cât cele la terale, e rezemată pe s t ~lpi
proscomidie şi diaconicum; biserica aspatra ţi uniţi prin arcuri; altarul este semicircular atâ t In interior cât şi In exterior;
tazi nu ar e turl ă; contraforturile lipsesc.
bise ric a e împărţită în
Aceasta biserica e construita dinainte de anul
doua Incaperi distincte
printr'un zid tra nsve rsal
1400 2 ); cam la aceiaşi epocă e construi ta biserica
în care se află o uşa mica.
In faţa bisericii e un pridS -tu Ion din acelaş oraş
vor frum os b o 1tit ş i cu
Seret,de catre P e tru Mudouă u ş i la tera le opuse,
şa t ; aceas tă biserica pacare a fost Insa adaogat
re a fi prototipul bisericii
sub domnia lui Lapu ş 
mold oven e ş ti ş i întrunenean u. (Acest pr id vor îl
ş t e toate elementele prin vom întâlni, precum a m
cipale ale bisericilor ce
mai spus, aproape sta torse vor cla di în urmă. Proni c, la bisericile din Molnaosul e patrat ş i acopedova dela Petru Rareş în rit cu o b o 1ta s ferica,
coace). Fe restrele bisenaosul e prevazut cu sâricii sun t mici ş i dreptunnuri r otunde şi a ltar ul e
g hiul a re; contraforturi
deasemenea se mi circuputernice proptesc bolţi
la r ; la mijlocul naosului
le de jur împrejurul bisese ridic:1 turla care întruricii. Dispoziţiunea ei inne ş t e caracterele ge ne terioa ra a mint eşt e biserale vazut e ma i sus In
ricile ca tolice rl erivate diceeace priveşte construcFig. 37. Biserica din R ă d ă u l i
rect ca pla n de la vechile
ţia şi di spoz iţia bo lţilor;
{dupl$ Ro m stărfer) .
basilice; într' adevar cele
turla e octogonala în extrei nav i ale bisericii sunt acoperite fieterior ş i luminata prin opt ferestre în
care cu câte o boltă cilindrica longitudiplin cintru ş i făr ă contraforturi. Prima
nala; con s trucţiun ea bolţilor este însa
baza a tur lei e stelata, a doua patrata;
bizantina; ele Insa nu se întrunesc şi nu
fa ţa da e împodobita prin doua r ânduri
prezinta un punct central în naos, forsuprapuse de arcade oarbe separate
mând cen trul crucii, ast fel cum se gă
printr'un brâu. In urmă s'a adăoga t aceseşte la bisericile biza ntine . lntr'un custei biserici un pridvor cu faţada încuvâ nt acl se întâlnesc dispoziţiunea bisenunată cu un fronton.
') Onciul in Enciclopedia Românâ.

') Romstorfer . Di." Baukunsl in Bukowina.
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Biserica din Rădauţi ne arata elementul apusean şi dispoziţiunea basilicilor, biserica Sf. Treime ne arata elementul pur bizantin; din înrîurirea reciproca a acestor principii a rezultat biserica S-tu Ion , prototipul bisericii moldoveneşti. Ne gasim acl la punctul de
întâlnire a doua mari civilizaţiuni, cea
gotica şi cea bizantina, dincontactul carora eşit stilul moldovenesc.
Istoria ne arată ca, pe atunci, catolicii
aveau o mare putere în Moldova. Calugarii lor aveau mai multe aşezaminte ;
erau şi ep iscopii catolice. Un domn al ţa 
rii chiar şi-a schimbat credinţa, trecând
la catolicism. Nimic, deci, de mirare,
daca aceasta influe nţa s'a r esfrâ nt ş i în
ar hitectura noastra.
Ar fi aci locul de a cerceta ca re a

lului în timpul întregei domnii a lui Şte
fan cel Mare precum ş i a urma ş ilor sai
pâna In veacul al XVII-lea.
La Inceputul acestei epoce bisericile
au inca un plan puţin desvolta t în lun·
gimeşi suntrnca scunde; ferestrele sunt
mai mult mici. Naosul nu se modifica

Fig. 39. Biserica SI. Ioan din Ser et
(do p~

Fig. 38. Biserica Sf. Treime din Seret
(duplt. RomstOrfe r).

fost

şi

înrîurirea artei din Armenia în
formaţiunea şi desvoltarea stilului din
Moldova.
II. Epoca de inflorire întruneşte toa te
caracterele stilului moldovenesc arata te
mai sus, cu oareşi care variaţiuni cari
se constata treptat cu desvoltarea sti-

Romst6r ft'1·1.

decât prin desvoltarea sânurilor cari
sunt, mai cu seama la început, mici ş i
puţin acuzate atâ t în interior câ t ş i în
exterior, ca la Parhauţi, unde e numai
o nervura în nauntru şi nimic în a fara;
la Râ useni sânul are form a unui segment de cerc. L a Baia este semicircular,
însa e !nea mic şi luat în g rosimea zidului; e acuzat în exterior printr'un
contrafort îndoit. La Piatra, sânul nu e
vizibil de loc în exterior, zidul fiind pur
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ş i simplu îngroşat dealung ul întregului

naos între contraforturi cari proptesc
arcurile mari dinspre altar şi pronaos.
Pronaosul se desvolta mult; el este spaţios, câte odata mai larg ca naosul şi de
obiceiu despa rţit de el printr' un zid gaurit cu o mica u şa . El este patrat şi acope rit cu o bolta sferica (S-tu Nicolae
din I aşi, Dorohoi, Bacau). Aceasta bolta
este câte odata îm podobita prin arcuri
cari se întretae şi formeaza o stea cu opt
vârfuri sim etrice, având o prea frumoasa înfa ţişa re (Popauţ i, Hârlau) .
Ma terialele într e buinţate devi n din ce
în ce mai alese, piatra e cioplita la colţuri,
la soclu şi la contraforturi; chenarele
ferestrelor sunt sculptate, caramida e
s ma lţuita în culori alese şi aşezata cu
multa pricepere; în s fârşit, disc uri de teracota (rotocoale) cu chipuri înfaţ i şîn d
animale fantastice (l ei, balauri, cerb i, zimbri), fi ride, un ele în plin cintru altele og ivale, împodobesc feţel e bisericilor.
Varietatea materialelor produce pri n
modul cum sunt aşezate în compozi ţia
generala un efec t decora tiv care satisface atât ochiul cât şi ra ţiunea. Aceste
caractere ca ri le observa m în tot timpul
domniei lui Ş te fan cel Mare, desvolta te
din ce în ce pâ na la ultimile biserici zidite de marele Voevod, par a semodificâ
dupa moa rtea lui într'un mod anumit.
Pridvorul se adaoga în fa ţa bisericilor, înalţimea şi lungimea lor tind e a
creş te inca; se adaoga câ te odata desparţituri intermediare la cele de mai !nainte, astfel ca caracterista generala a stilului este mai pr o nunţa ta . Pronaosul bisericilor se lun geş te ş i el, b olţil e cari îl
învelesc devin de o construcţie mai complicata, producând un efect pitoresc; ferestrele lui se ma resc ş i se apropie ca
forma cu cele gotic e numite veriere, lucrate în piatra. Pridvoarele se ajureaza
din ce în ce pâna a jung ca la Probota,
-

sa aiba trei laturi aproape deschise, toa ta
con s trucţi a fiind rezema ta numai pe
stâlpi, - alta asemanare cu bisericile
gotice.
Ca ramizile sm a lţuit e şi discurile de
teracota nu se mai întâlnesc ş i bisericile par a fi fost adesea o ri zug ravite pe
din afara pe toata întinderea fe ţ elor.
Cu greu ne putem închipui frumuse ţea acestor mon umente, îmbracate în
întregim e într' o podoaba de picturi din
care re eşeâ sculptura pietrelor ş i a ferestrelor ajurate, împodobite cu vitrouri.
L a Probota, pe faţa dela miaza-zi se
vad ş i azi, sub actuala spoiala, picturi r eprezintând subiec te religioase ş i teorii
de s finţi ale ca r or cununi apa r în chip
invederat sub paturile de var. Alte bi.
sericii au av ut de ase menea fa ţadele picta te precum este S -tu Gheorghe din Suceava, Baia (biserica lui Ra reş) Voron e ţ şi altele.
Aceste sunt caracterele a rtei arhitectonice m oldo veneşti ajunsa la înflorire.
Ea este expr esiunea unei epoce de desvoltare proprie ş i produsul geniului unui
neam plin de via ţ ă şi de sine sta ta tor.
Pe la nga a rhitec tura pictura produce
opere de valoare, fa ra a se depa rta de
normele a tomice. Decora ţiunile în lemn,
tâmplel e, stranele sunt bogate ş i lucrate
de m eş te ri îndemânatici; odajdiile sunt
ca po d' opere de stil.
III. Epocele de scadere. - In sec. al
X VII -lea formul ele se m od ificaşicapa ta
o va rieta te mai mare, pastrâ nd însa caracteristicele generale aratate mai sus.
Unitatea din epoca de înflorire dispare.
Treilerarchi din Iaşi, urmeaza inca prin
cipiile generale ale stilului din tr ecut,
pastrând în sculptura pietrelor form e
gotice ş i desvoltând mai ales ornamentaţia orientala. Dragomirn aşiSolca sunt
iara ş i doua biserici de mare interes;
Dragomirna este un monument straluSI -

cit care parca ar vrea sa Intreaca prin bodin epoca
de glorie. Regasim acl toate elementele
din acea vreme, mai bogate, mai încăr
cate cu ornamente; biserica e mai înaltă,
bolţile mai împodobite, dar toată această
bogaţie nu poate ascunde un început de
decadenţă care se simte mai ales In par·
tea architectonică şi se traduce prin
lipsa proporţiunilor generale.
Biserica-Golia din laşi, a fost de sigur
un monument de mare valoare precum
probeaza ş i astazi construcţiun ea şi dis·
poz(ţiunile interioare, însa în exterior a
suferit atâtea altera ri în cât astazi cu
greu se pot ghicl formel e dintăi. Ce-

găţia decoraţiunilor, clădirile

tăţui a, inspirată dela Trei Ierarchi, prezintă un

interes deosebit mai ales In ceea
ce priveşte cladirile din mănăstire cari
azi însă sunt în ruina.
In aceste vremuri, tradiţiunea cea
bună se perde; influe nţ ele diferite venite
din Muntenia, din Rusia, Polonia, din
Muntele Athos, deformeaz<l caracterul
primitiv; în sfâ rşit în secolul al X VIII-lea
bisericile devin din ce In ce ma i imperfecte şi greoaie .
Aceasta dispariţie a artei naţional e se
ex plica In deajuns prin lnstrăinarea clerului grecizat şi influenţa covârşitoare
a Fanaru!ui.

Fig. 40. Ornamente pe strane.

.

.

DEOSEBIRI FATĂ DE STILUL TĂRII ROMÂNESTI
.
vazut cum dela sfârşi
tul secolului al XIV-lea
s'a format in Moldova u~
stil pamântean, trăgân
du-şi origina din cerinţele cultului ortodox şi din principiil e
artei bizantine; am văzut care a fost
partea de lnrîurire apuseană în des·
voita rea acestui stit înrîurire constanta,
plecând dela biserica din Radauţi pâna
în secolul al X VIII-l ea. Ţările vecine
apusene ne-au dat de sigur meşterii pie·
trari cari au împodobit bisericile moldo·
veneşti. Aceasta ipoteza e pe deplin con·
firmata prin studiul pe care l-am facut
ma1 sus şi în sfârşit şi prin semnele la-

A

fndare ce se gasesc pe pietrele biseri-

cilor din Moldova, semne identice cu
cele ce se gasesc în toata Transilvania
şi cari dovedesc ca meşterii car i au executat lucrarile în piatra ale bisericilor
noastre faceau parte din corporaţiunile
de lucratori cari au executat monum entele din ţăril e catolice vecine. Aceste
semne lapidare au fost studi ate de d-1
arhitect A. Lecomte du Nouy, care ne-a
atras atenţia asupra faptului ca ele nu
se întalnesc nicaieri In Muntenia.
Aceasta constatare ne arata mai bine
deosebirea Intre inrluririle cari au contribuit la formar ea artei In Moldova şi In
Muntenia. Act influenţa bizantif!a din
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Orient este atât de mare şi exclusiva în
cat se poate spune ca la începutul alcatuirii Tarii-R omân esti, bisericil e, cum e
de pilda biserica Do~neasca din Curtea
de Argeş, a u fost de un tip pur bizantin.
Mai târziu Cozia lui Mircea cel Batrâ n,
are o mare asemanare cu monum entele
sârbeşti şi ne a rata o înriurire armeneasca fie directa, fi e prin mijlocirea
S erbiei.
Biserica episcopala din Arg eş , g iu vaer unic în felul lui, capo d'opera de
o rn a mentaţiun e ş i de exe cuţiun e, es te cu
totul orientala. Biserica Domneasca din
Tâ rgovi ş t e (Petru Cercei), ca plan pur
bizantina are dej a o înfa ţi şa re deosebita,
cu pridvorul ei pe stâlp i octogonali, c:u
feţ el e decorate cu a rcade tencuite, cu
brâul de caramida, cu corni şel e de cara mizi aşezat e cu zimţuri. De aci Inainte,
cu Matei Basarab, se afirm a o a rchitectura cu caracter bine stabilit ; bise ri cile
au un pridvor cu stâlpi, a u faţa d el e acoperite cu doua rân duri de arca de sa u
dre ptunghiuri oarbe . Vin apoi bise ricil e
Cantacuzin eştil o r ş i In s fâ rş it monumentele stralucite ale lui Consta ntin
Brâncovea nu, care arata Inflor irea a
a rtei a rchitectonice din Ţa ra· Ro m~l!1 ea 
sca . Este de observa t ca In secolul al
XVII-lea, se constata o înrlurire rec iproca a a rtelor celor doua ţa ri surori,
Muntenia ş i Moldova. Acea epoca pare
a corespunde de o parte cu domnia lui
P etru Schiopul, în Moldova, şi de alta
parte cu cladirea bise ricii Stelea din
Târgoviş t e de catre Vasile Lup u.
In rezumat pe câ nd în Moldova evoluţia artistica p o rn eşt e dela sfâr şitul secolului al XI V-lea ş i se întind e pâna în
veacul al XVII-lea, în Muntenia stilul pă
mântean nu pare a se afirma înainte de
Inceputul veacului al X VII-lea ş i se în tinde pâ na In veacul al XVIII-lea.
D eosebirea între cele doua şcoli de
-

arta a celor doua ţari surori este astfel
confirma ta prin aceste doua evoluţii produse în epoci diferite sub tnrluriri diferite.
A vorbi de un stil româ nesc nu e deci
prea corect, caci daca sunt elemente comun e în toata ţara sunt şi diferenţe însemnate ; e deci mai potrivit de a vorbl
de doua stiluri rom â n eş ti, cel din Ţara
R omaneasca ş i cel din Moldova. Romstorfer descriind mai ales pe acesta din
urm a, la denumit : "moldavisch-byzantinisch ", adica bizantino-moldovenesc,
expresiune fericita cu toate ca nefiind
nici o Indoiala posibila e ma i simplu şi
mai raţional de a-i zice stil moldovenesc,
fara altele.
In evoluţia acestui stil Probota este o
culme. In adevar deşi Ia întemeierea
acestei ma nastiri Ştefan - Voda cel Mare,
îşi dormea de 25 de a ni somnul cel de
vec i, to tu şi lunga lui domnie, temeinicia
cu caretşi stabilise bazele ţa rii lui,trebuia
mult timp încă sa -şi dea roadele. Stralucitele monum ente ridica te de P etruVoda Rares, sunt o noua dovada de puternica îndrumare ce o daduse Şt efa n 111
toa ta alca tuirea Moldovei. Nenumărate
biserici şi ma.nastiri se cladesc, se împodob esc, se maresc în cursul veacului al
XVI-l ea .
lnfaţi şa rea actuala a Probotei nu ne
permite la prima vedere ca sa ne închipuim ce putea sa. fi fost la început aceasta
manast ire, dar câ nd se cerceteaza mai
cu deam ă nuntul biserica şi casele domneş ti se poate constata ca sub patura de
tencuiala a fa ţad elo r se gasesc pietre
frumos cioplite, râ nduri de caram izi orizontale din loc în loc ca la cele mai frumoase biserici ale lui Ştefan. Ferestrele
dela pronaos ş i pridvor,ca ri au fost înfund ate cu zid precum a m aratat mai sus,
a r putea sa fi e readuse In starea lor prim itiva;corn işele de asemenea se vor gasl
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de sigur sub s traşina de şindrila ca re le
ascunde. Fa ţadele, dupa ce se vor da jos
paturile suprapuse de varueli ne vo r
a ra ta alcatuirea loc primitiva. In s fâ rş it
în naos s'ar putea gasi urmele picturilor
vechi sub cele moderne cari nu au nici o
valoare. Sapa turi în curte ş i în împrej urimi, ne-ar arata dispoziţiun ea chiliilor
şi a celorlalte cladiri astaz i disparute.
Aceas ta biserica restaura ta ar fi poa te
cel mai însemn at monument din Moldova, prin puritatea şi e l ega nţ a liniilor.

L a ser barea din 31 A ug ust cu ocazia
în biserica a p ietrei de mormânt a Doamn ei Oltea, s'a exprimat
do rin ţa de a vedea ma ndra manastire
reinvia ta din pa rasirea unde a fost lasata ş i readusa la splendoarea ei de odinioa ra. Fie ca aceasta do rinţa sa fie cat
de curând realiza ta ş i ca aceasta podoaba a ţa ri i noastre sa revaza zilele
de m are ţie trecute.
In scopul de a ajuta la aceasta opera
a m scris ş i noi aceste rânduri.

aşeza re i

Fig. 41 . Pietre cioplite dela case le

-
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d o mn eşti .
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