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C O M U N I C Ă R I  
DE N. GHICA-BUDEŞTI. 

- -0--

R E e  E N S 1 E. 

Istoria Arhitectur:i Româneşti, publi cată de curând 
d e  către d. arhitect Grigore Ionescu, în editura 
Cărţii Rom1neşti , este prima lucrare complectă 
ce posedăm asupra artei noastre monumentale 
din trecut. 

Autorul expune în mod sistematic fasele suc
cesive ale arhitec turi i d in  Principatele Române, 
Însoţind descrierile sale de un bogat mate rial de 
planuri, de desemne frumos pre sintate şi de foto
grafii excelente .  

D .  arhitect Origore Ionescu începe cu  arhitec
tura biseri cilor de lemn,  ale căror origini se pierd 
în timpuri le Îndep1rtate, pe când arhitectura de 
cărămidă  sau de piatră nu apare decât în veacul 
al XIV-lea ,  odată cu Întemeierea Principatelor Ro
mâne independente. 

Tipurile biseri cilor de l emn  se deosebesc unele 
de altele în fi ecare din cele trei regiuni principale 
ale ţării : Muntenia, Moldova şi Transilvania. 

In Muntenia ca şi  în Oltenia forma planului 
este dreptunghiulară şi are în faţă u n  pridvor 
deschis sprij in i t  pe stâlpi. Peste acest pridvor se 
ridică,  în genert>, o mică clopotniţă. Proporţiile 
bisericii sânt scunde, tavanul are, în genere, forma 
unui semi-cilindru compus din scânduri aşezate 
În lung, peste ferme transversale_ 

în Moldova planul este în formă de treflă : 
pridvorul se află, în general, pe  partea laterală 
din spre Miazăzi, unde se găseşte şi uşa de la intrare, 
iar c1opotniţa este situată sau peste pronaos sau 
peste pridvor. Proporţi i le sânt mai înalte şi în
velitoarele au, în genere, pantă mare cu straşină 
Iată. Tavanul are în interior forma unei bolţi 
piramidale şi este compus din nervuri, peste care 
sânt aşezate scânduri le. Această boltă imită Întru 
câtva formele impuse de tehnica lemnului, înfăţi
şarea unei cupole de zidărie.  in Transilvania for
mele sânt încă d iferite. Tn genere, planul este cel 
dreptunghiular şi bolta se m i · ci J indri c ă  Întocmai ca 
în M untenia, dar înfăţişarea exterioară este cu totul 
alta, foarte înaltă şi i n fluenţată de arhitectura got ică .  
Bul. Con>. Mon. Isi. - Fasc. 94, 1937. 

PridvOl ul de pe  laturea de Apus se  Întinde câte 
odată şi  pe laturile de Nord şi Sud, supt formă 
de portiţe. Clopotniţa, situată peste pronaos, este 
foarte înaltă şi  proporţiile ei ascuţite amintesc 
"fleşa" hiseri c ilor gotice .  In genere proporţiile 
acestor biserici sânt de o mare  eleganţă. 

În veacul al XIV-lea , după constituirea Prin
cipatelor Române, Voevozii încep a construi şi 
biserici de zid. 

In Muntenia primilor Basarabi,  după o epocă, 
nesigură, cu înrâuriri occidentale, monumentele ce 
ni-au rămas arată în mod lămurit  două înrâuriri 
deosebite, ambele orientale. Mai Întă iu înrâurirea 
bizantină constantinopolitană, care n i - a  dat biserica 
Sânicoară din Curtea-de-Argeş, cu planul drep
tunghiular şi cu o singură navă , precum şi monu
mentala bisuică a Sfântului Nicolae Domnesc, tot 
din Curtea-de-Argeş, aceasta din urmă fi ind un 
t i p  de biseric ă  bizantină În formă  de cruce greacă 
jDscrisă. 

A doua înrâurire este cea sârbo-bizantină, da
torită călugărului sârb Nicodim, care ni-a dat 
biserica mănăstirii Vodita de lângă Turnul-Severin 
şi biserica mănăstirii Ti smana, în Oorj. Mircea
cei-Bătrân zideşte la ' 1 386 biserica Mănăstirii 
Cotmeana, cu planul în formă de treflă,  dar mai· 
de aproape înrudită ca decor exterior cu monu
mentele balcanice, şi, în sfârşit, biserica mănăstirii 
Cozi a, pe care o clădeşte la 1389 şi care, atât ca 
plan, cât şi ca arhitectură, este foarte aproape de' 
bisericile sârbeşti din Valea Moravei. 

De la Mircea-cel-Bătrân pănă la sfârşitul vea
cului al XVI-lea, d. Origore Ioneseu constată, în 
special la Începutul veacului al XVI lea, o fasă a· 
înrâuririlor armeno-georgiene şi otomane, care s e  
observă în frumosul decor ex1erior ş i  î n  ornamen
faţia de p iatră cioplită a biserici i  de la mănăstirea 
Dealu, zidită la 1 502 de  către Radu-cel-M are , ş i  
a B Isericii Episcopale din Curtea-de-Argeş, cti
torie a lui Neagoe Basarab, r idicată la 1 508. 

O a doua fasă este aceia a înrâuririlor bizantine  
6 
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·d e  la Muntele  Athos, care sânt evidente în forma 
planului bisericii de la mănăstirea Snagov, plan 
.asămănător cu acel al .catolicoanelor" de la Sfântul 
Munte. Biserica din Snagov este, de altfel ,  s ingura 
în Ţara-Românească având  această disposiţiune 
de plan. Un alt monument apropiat ca decor este 
'vechea Mitropolie din Târgovişte. 

lnrâuririle a tonice sânt greu de precisat, fiindcă, 
.pe de o parte, monumentele de  acest tip sânt 
foarte rare În Ţara-Românească şi fiindcă, pe de 
altă parte, bisericile de la Muntele Athos au fost 
în mare parte restaurate în veacurile următoare 
şi acoperite cu tencuieli şi văpseli care împie dică  
studierea arhitecturi i lor  de la origini .  

In a doua jumătate a secolului al XVI- lea se 
·constată o epocă de  formaţie a unei şcoli locale, 
<În care mai toate bisericile au planul trilobat, "cu 
·0 arhitectură simplă, care este învăluită Într'un 
foarte pitoresc aier local" ,  şi care sânt clădite toate 
după aceleaşi norme.  Ele se pot împărţi în trei 
·clase d istincte după forma planului şi Lhipul de  
boltire : prototipurile l o r  sânt biserica d in  Brădet, 
recte Cozia, biserica mănăstirii Dealului şi biserica 
·episcopală din Curtea-de-Argeş. 

Grupând aceste biserici după arhitectura lor 
-exterioară, d. Grigore Ionescu le împarte tot în 
irei clase ş i  anume : o primă clasă cu bisericile 
.ale căror faţade sânt construite exclusiv din cără
midă (Stăneşti şi Cobia), al căror prototip ar fi 
,biserica mănăstirii Cotmeana. A doua clasă, cu 
,b isericile având faţadele compuse din făşii orizon
tale de cărămizi aparente, alternate cu făşii tencuite, 
.şi o ultimă clasă, mai importantă, cu bisericile 
având faţadele subîmpărţite în două printr'un brâu 
median, care det�rmină două registre decorate cu 
'firide ,  care, în ultimă analisă, apar ca o interpretare 
in cărămidă a decorului de arcade construite din 
.piatră de  pe  faţadele bisericilor de la mănăstirea 
Dealului şi de la Episcopia din Curtea-de-Argeş. 

Studi ind cele mai importante biserici din această 
,ultimă clasă, d .  Grigore Ionescu n i  arată desluşit 
" efortul pe care meşterii locali îl făceau în con
iinuu pentru găsirea unor forme şi disposiţiuni 
-uoi" ,  care, după Tîrgşor, Bucovăţ, Căluiu, Tutana 
şi Mărcuţa, culminează în arhitectura bisericii 
Mihai-Vodă din Bucureşti, cea mai monumentală 
'Şi mai complectă dintre bisericile din vechiul stil 
local ,  din veacul al XVI-lea, "care represintă chin
tesenţa formelor căutate în tot lungul ultimilor 
.ani ai secolulu i " .  

Un monument a parte, fără l egătură cu sforţările  
meşterilor români din această epocă, este Biserica 
Domnească din Târgovişte, ctitorie a lui Petru 
CerceI, care a fost restaurată în veacul al XVII-

lea de către Matei Basarab ori de Constantin 
Brâncoveanu. Din mănăstirea Comana, zidită de  
.Radu Şerban ,  nu ni-a rămas decât o parte din 
chilii ; biserica însă a fost complect refăcută "de 
călugării greci, cari  după 1 850 au fost ultimii 
locuitori ai mănăstirii " .  

"La începutul secolului a l  XVI I-lea sânt ani de  
stagnare pentru arhitectură, căci se clădeşte foarte 
puţin, iar m eşter i i  noi se mulţămesc să copieze 
de-a dreptul modelele vechi ; mai mult chiar, cons
truind  de cele mai multe ori cu materiale d e  
proastă calitate , e i  tencuiesc faţadele ş i  văpsesc 
apoi cu roşu peste tencuială un decor înşelător 
de cărămidă aparentă. Biserica Radu-Vodă din 
Bucureşt i ,  zidită de Radu Mihnea la 1 6 1 5  ş i  b i
serica din Bălteni-lIfov, ctitorie a Vornicului Hrizea 
din 1 b26, merită să fie menţionate. 

"Suirea pe tron în 1632 a lui Matei Basarab 
înseamnă pentru arhitectura românească începutul 
unei ere noi_ Faţă d e  monumentele din secolul 
trecut, numeroasele ctitorii din veacul al XVII-lea 
sânt lipsite de unitate, atât în ce priveşte decorul 
exterior, cât şi planul. Unele urmează după mo
delul bisericilor din a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea, cu decorul lor caracteristic de cără
midă aparentă alternată cu tencuială, împărţite de  
un brâu m edian în  două registre ; altele au  faţadele 
exclusiv în cărămidă aparentă decorată cu arcade  
oarbe, construite d in  foruri de  cărămidă. Cele mai 
numeroase însă sânt construite din cărămidă în 
întregime, tencuite în faţade".  

tn ce priveşte configuraţia planului, se  cons
tată o variaţiune destul de mare. Ele sânt în genere 
o reeditare a t ipurilor cunoscute din veacurile 
precedente. 

Dar, alături de planurile cunvscute şi frecvent 
întrebuinţate în veacurile precedente, apare, către 
mijlocul secolului, un tip nou, simplu, dreptunghiular, 
cu o singură ab sidă spre răsărit şi având pe  
bolta pronaosului o clopotniţă înaltă şi puternică, 
la care se ajunge pe o scară practicată într'un 
turnuleţ alipit faţadei,  fie pe o scară tăiată în  
grosimea zidului. 

D. Grigore Ionescu clasifică aceste monumente 
în cinci grupuri, pe care le descrie în mod amă
nunliL 

În vremea lui Matei Basarab se constată şi un 
început de înrâurire moldovenească în arhitectura 
Munteniei : ea este datorită zidirii în Târgovişte, 
de către Vasile Lupu, Domnul Moldovei, a b ise
ricii Stelea , în anul 1645. 

Elementele introduse în arhitectura Munteniei, 
din Mpldova, sânt chenarele de piatră ale uşilor 
ş i  ferestrelor, inspirate de formele gotice ş i  croite 
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în chipul celor de la Iaşi ş i  contraforturi puternice 
de  p iatră În exterior. 

Acest curent dăinuieşte, devenind Însă din ce 
în ce mai slab, în tot timpul celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XVII-lea. In vremea lui 
Şerban Cantacuzino, d. Grigore Ionescu mai d is
tinge două monumente de  o înfăţişare nouă ; 
d ..... sa observă că, încă din timpul Domniei lui 
Matei Basarab, multe din bisericile de oare
care importanţă primesc în faţa pronaosului, după 
modelul întrebuinţat întă din secolul trecut, la 
vechea Mitropolie din Târgovişte şi la Biserica 
Domnească d in acelaşi oraş, un pridvor deschis, 
de formă dreptunghiulară , ridicat pe stâlp i  cu 
arcade : ele se  găsesc la biserici le de  la PIătă
reşti, de la Gura Motrului, de la Mitropolia din 
Bucureşti, etc. 

În u ltimi i ani ai secolului al  XVII-lea unii meşteri 
constructori caută să puie în bisericile ridicate 
de dânşii o notă aparte de variaţiune şi  origi
nalitate ; ei părăsesc forma obişnuită dreptunghiu
Iară a pridvoare lor de pănă atunci, dându-Ii o 
formă nouă, mai complicată, poligonală şi asămănă
toare oarecum cu cea a absidelor. Biserica d in 
Ludeşti ,  zidită la 1 680, ş i  biserica din Fil ipeştii
de-Pădure sânt două exemple a ' e acestui nou tip. 

Arhitectura Munteniei de la sfârşitul veacului 
al  XVII-lea, din timpul Domniei lui  Şerban Canta
cuzino, precum şi  a lui Constantin Brâncoveanu, 
este considerată de către d .  Grigore Ionescu ca 
o continuare a acelei din epoca lui  Matei Basarab, 
cu deosebirea că ornamentaţia este mai  bogată . 

Ni  se pare totuşi că arhitectura zisă brânco
venească aduce Însemnate inovaţiuni ş i  Îmbunătăţiri 
reale în ce priveşte structura bisericilor, ale căror 
bolţi În porte a faux şi  arcuri pe console sunt 
nouă şi  dau b isericilor, atât în exterior, cât şi  în 
interior, o înfăţişare de o desăvârşită eleganţă, pe 
care nu  o aveau biseri ci le lui  Matei Basarab ; În 
ce priveşte decoraţia şi în special sculptura în 
piatră, evoluţia e i  e ste radicală, ş i  principii le de 
artă ce urmează În veacul al XVIlI-lea sunt cu 
totul altel e  decât cele din veacurile anterioare. 
Tehnica ei, mult i nfluenţată de arta i talo-veneţiană, 
a cării plastică puternic modelată o urmează, e ste 
cu totul diferită de săpăturil e  geometrice plate 
şi  stilisate ale artei armeno-georgiene din trecut. 

Ni se pare că, în evoluţia artei de atunci, rolul 
Cantacuzinilor şi  în special al lui Şerban-Vodă ş i  
a l  fratelui său, Marele Spătar Mihail, a fost foarte 
important. Ctitorii le lor,  descrise de d. Grigore 
Ionescu, justifică, socotim, această părere prin 
i novaţiile ş i  formele lor originale, necunoscute în 
Muntenia până atunci. 

Se pare, Într'un cuvânt, că arhitecturii din veacul, 
al XVII I-lea i se cuvine un loc mai important 
decât acel ce i s'a dat până acum şi că aşa-zisa. 
decadenţă a ei este mai mult o evoluţie, care 
merge treptat de la marele ctitorii domneşti de 
la  începutul veacului ,  trecând prin acele ale M i
tropoliţilor, a le egumenilor şi ale boierilor spre a 
ajunge, în a doua jumătate a veacului, la o artă 
populară, un folklor românesc de cel mai mare 
interes şi  având un  caracter foarte original, care
se vădeşte în frumoasele ctitorii negustoreşti de
la oraşe şi mai ales în pitoreştile biserici r idicate 
la sate de fruntaşii ţărănimii .  Credem că valoarea. 
arti stică a acestei d in  urmă fase a artei noastre 
nu a fost până astăzi în de stul de bine cunoscută· 
şi aprec ia1 ă .  

Tn Moldova din veacul al XIV-lea epoca de  
formaţiune a arhitecturii este supt tripla înrâurire 
a artei romanice, a artei gotice şi  a artei bizantine. 
Biserica din Rădăuţi, care a fost probabil zidită în 
vremea lui Bogdan-Vodă, întruneşte caracterele e sen
ţiale ale celor trei arte. Planul este dreptunghiular' 
şi e împărţit în două încăperi după i ipicul ortodox, 
iar în sensul longitudinal e împărţită în trei năvi,. 
din care cea mijlocie este de două ori mai Înaltă 
şi  mai largă decât cele laterale. Cu totul altul 
este planul biseric i i  Sf. Treime din Siretiu, care 
este foarte asămănător cu cel bizantin sârbesc in 
formă de treflă ; un plan de tip "simplu " ,  în care 
absida centrală este ali pită direct arcului de Est 
al naosului, spre deosebire de celălalt plan, zis 
" complex", în care absida este separată de naos 
prin unul, două sau trei arcuri. Acest din urmă 
plan este aproape constant, atât la  bisericile mol
doveneşti, cât şi la  cele muntene şti, care îşi au ori
ginea la Constantinopol sau la  Muntele Athos. Planul 
Sf. Treimi din Siret este prototipul bisericilor ce se 
vor zidi mai târziu în veacul al XV-lea şi  al XVI-lea,. 
însă formaţiunea lui nu poate fi urmărită, fiindcă n i  
l ipsesc monumentele d i n  această primă epocă. 

Epoca lui Ştefan-cel-Mare ş i  a lu i  Petru Rareş 
sânt studiate de d.  Grigore Ionescu în mod te
meinic. Monumentele sânt împărţite în grupe. 
Ctitoriile lui  Ştefan-cel-Mare, foarte numeroase şi  
frumoase, sânt descrise, atât ca structură, cât şi ca 
decor ; bolţi le atât de caracteristice  sânt analisate 
amănunţit. Tn urmă vin ctitorii le urmaşi lor lui  
imediaţi ,  Bogdan cel Orb şi Ştefăniţă-Vodă. Intr'un 
alt capitol sânt studiate frumoasele monumente 
ale lui Petru Rareş, apoi lui Alexandru Lăpuşneanu. 
La sfârşitul veacului al XVI-lea, d .  Grigore Ionescu 
vede începutul decadenţii arhitecturii moldoveneşti 
supt o nouă înrâurire orientală, venită de-a dreptuL 
din Muntenia. 
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La Galata de lângă Iaşi, zidită de Petru Şchiopul 
la 1 5B4, formele munteneşti se amestecă Întăiu cu 
cele moldoveneşti. La Aroneanu, d� asemenea : aici 
se mai văd şi influenţp. orientale. La D ragomirna, 
zidită de Mitropolitul Atanasie Crimca în primii 
ani a i  veacului a l  X VI I-lea, Înrâurirea armeno
caucasiană este foarte simţită. Cu zidirea acestui 
monument, arhitectura Moldovei este Îndrumată 
pe o cale nouă. 

La mănăstirea Secu avem o biserică munte
nească, atât ca plan, cât şi ca decor exterior. De 
asemenea şi  proporţ i i le  scunde ale bisericii Înde
părtează acest monument de tradiţia moldovenească 
a formelor Înalte, Încă accentuate l a  Galata şi mai 
ales la Dragomirna. 

Cu Bârnova, zidită de Miron Barnovschi la 1 629, 
se iveşte În biseric i le  moldoveneşti Începutul elo
potniţelor aşezate peste pronaos, o disposiţiune 
care apare tot pe atunci şi În Muntenia,  la Goleşti 
( l ti46) , l a  Bărbuleţ (circa 1 060) şi  la Cornet ( 1 60 1 ). 

În epoca lui VasIle Lupu, d. Grigore Ionescu 
vede continuarea decadenţei ; totuşi ,  atât compo· 
s iţi a, cât şi proporţi i le  perfecte a bisericii  Trei
Ierarhi din laş i ,  apoi şi  decoraţiunea ei, atât de 
bogată şi de frumos stiiisată, nu pot fi calificate 
drept decadente, precum nici realele cal ităli arhi
tecturale ale bisericii mănăstirii Cetăţuia de lângă 
Iaşi .  In veacul al XVIII-lea Înrâurirea Munteniei 
este covârşitoare în ce priveşte decorul exterior 
.al multor bi serici din Moldova, totuşi leit-motivul 
vechii tradiţi i ,  după expresia lui Gheorghe Balş, 
-se menţine pănă mai târziu, atât în forma planului, 
-c ât şi  în structura bolţi lor, atât de caracteristice. 
Pe l a  sfârşitul veacului al XVlIHea, decorul devine 
neo-clasic şi influenţat de stilul baroc ; acest decor 
clasic este combinat şi  cu forme orientale turceşti, 
·ocniţe cu arcuri în acoladă ş i  medalioane de forme 
.complicate. 

La sfârşitul lucrări i d- Iui Grigore Ionescu mai 
găs im ş i  câte un capitol asupra arhitectur i i  mo
nas t ice, as upra arhitecturii m ilitare şi asupra ar
hitecturi i civile. La urmă de tot d-sa Expune 
arhitectura din veacul al XIX-lea. 

Textul este scris cu multă îngrij i re şi  frumos 
i lustrat cu desemn e  foarte precise. La un loc, lu
crarea d-Iui Grigore Ionescu ni dă o i magine foarte 
vie despre arh i tectura noastră veche. Din cetirea ei 
se  desprind şi li psurile ce  există Încă În » Istoria 
Arhitecturii Româneşti " şi care sânt următoarele : 

1. Originile arhitecturii din Moldova, în  tare 
nu cunoaştem monumentele zidite în veacul al 
XIV-lea, d'inainte de Ştefan�cel-Mare, pentl U că 
ele au dispărut, ş i  nu putem şti cum s'a format 
tipul de biserică moldovenească cu planul În treflă 
şi cu bolţile ei specifice, bolţi care nu se gă
sesc, ori ce s'ar zice, nici  în arta armenească, nici  
În  cea arabă, În aceleaşi forme şi d isposiţiuni ca 
În arta moldovenească. 

I I. Monumentele din veacul al  XV-lea în Mun
tenia, care ni l ipsesc complect de la 1 386, când 
Mlrcea-cel·Bătrân a zidit biserica mănăstirii Cozia, 
pănă la  1 502,  când Radu-cel-Mare a ridicat b i
seri ca mănăstirii Dealului. Doar biserica din Brădet, 
care pare că a fost zidită pe  la 1 400, a rămas 
încă în fiinţă. Din caU3a acestor l ipsuri nu  se 
poate lămuri îndestul formaţiunea bisericilor de  
la începutul veacului a l  XVI-lea, d i n  Muntenia. 

Il/ . Un alt punct al istoriei arhitecturii noastre, 
care pare încă . i nsuficient precisat, este formaţia 
aşa-zisului stil brâllcovenesc pe la sfârşitul veacului 
al XVII-lea şi stabilirea importanţei reale a celor 
t rei înrâuriri care au  contribuit la formaţia lui, 
adecă : a curentului moldovenesc, căruia se pare 
că se datoreşte struc1ura bolţilor bisericilor lui, a 
curentului italiene sc d in Veneţia şi a celui oriental , 
venit din Imperiul Otoman, influenţi cărora s1i lul 
brâncovenesc l i  datoreşte formaţia bogatei lui or
namentaţii. 

Dacă acest din urmă punct pare mai uşor de  
lămurit, pentru că documentele şi monumentele 
din această epocă sânt foarte n umeroase şi 
studiul lor va putea duce la o mai bună cunoaştere 
"a desvoItării tehnicei ş i  a progresului meşte
şugului În d i feritele lui compartimente" ,  cum foarte 
bine spune d. profesor Iorga în prefaţa cărţii d· lui 
Grigore Ionescu, lipsurile arătate la cele două 
d'llltăiu puncte par mult mai greu de împlinit, 
fi indcă au  dispărut monumentele însele, a l  căror 
studiu ne-ar fi putut lumina şi din care nu n i-au 
rămas de L:ât unele fundaţiuni de clădiri şi câteva 
rămăşiţe răzleţe. 

Se cuvine să aducem mulţămiri d-Iui arhitect 
Grigore Ionescu pentru valoroasa sa lucrar e ,  c are 
dă marelui public putinţa de a cunoaşte arhitectura 
din trecut a Ţărilor Române, tocmai în momen1uI 
când o reacţiune în favoarta re deşteptării simţului 
românesc În artă este atât de necesară. 




