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A VANT PROPOS
Les monuments qne nons 1W'L�S lJI'0poson.� d'e
tudie?',

sont

decrits

dans

l'01'd1'e

chJ'ol1ologiq1�e

Poti?' le XVI-eme siecle, l'on tl'ouvel'a les egli
ses

au

plan

l'ectang1dail'e,
â

la

f01't

Gep€1ulant lJour lnieux mettre en 'V{lleU1' le ca1'Cl

e7}oque,

cth'e de chac��n

XVll-hne siecle anx lJlanches

des

alU;

types (l"i�glises,

diffe-

en w�e

meme lJlanche formant tablean, ce
de

les

voil'

dans

lew'

ensembl�

qni

et

de

les comlJarer. L'on trouve/'a dans chacwn de ces
tablem�x,

les lJlans,

les conpes

et

les

'VLWS

exemlJlaires
nOll/rean

acco/111JC/.gnes
1'eswnent

et

qni

en

lJ'lanches

les caracte1'es g{memnx ainsi

qt�e

les

XXVIll

de

les ettbdim' auta'l1t dt� point ele

COmlJosition

Ol�

de

le1�l'

st1'1wtt�re,

vne de lem'
qtW

de

leU?'

plastiq1,t.e on de letw technique,

lJ01W

le

XVllI-eme

XXIV
et

et

lJ01W

le

mais

les at�t?'es
tandis

que

le p7an tretze est le plns co12stamment em.ploye,
lJlan

1'ectangulail'e

est

pllbS

mre

â

moments el ne lJw'ait a,voil' ete usite
cow'ante

qn'â.

cel'taines

eglises

anx

type

lJlanches

nom'ean

des

i

que

Ghaque plal1che contiel/t, des notes indiq1.w,nt

de la decomtion de l"epoqne.

le

les

g'l'ot�pees an
: x

siecle,

ref1'o'llreni les lms et
epoques,

tont

l'011 peut le VOil', les lJ1'oP01,tions et la plastiq1.�e

trefles.

les

tYIJe

en ont sensiblement euolne depnis le XVII-eme

I' 'esu /liant

se

siecle

XXV ,1mis

XXIX

les: les 7Jlalls de !01'111e l'ectallg'lllaire el les lJbl1s
tontes

le

du. lJl'ince Jl1athien

a1l/ant

Ils

cette

lJOW'

eglises ci docher ele la fin dn siecle. Ain.

Oes monuments sont en lignes .g{m-erales, divi

pl'esqne

mt

clocher,

dale du 1'eque

ses el'alJres leni's lJlans, en det�x grandes famil

â

et

XVII et XVllI.

lJlan rectanqnlaire se t1'olwent

d'indications

diverses 1)al'tj,c1�larites, Il devient ainsi plt�s a.ise

l'eglise â

de

q1.1i

Enfin
ali,

notes

â

'I'Cli'es
Xl

Bassambe,

des

monwne'l1ts les lJlus 1'elJ1'esentatifs de chaqu.e type
de

ilanche

O'est el ce moment que se sitl�ent les lJl'emie1's

1'entes epoq1�es, nons en avons gl'onpe les plans

lJe1"met

g1'01�7JeeS

epoqlws,

certa'ins
de facon

comme

on

le

ve1'ra,

q'ue

lJossible

L 'cvolution
etre

les

materia.tlx

employes

et

les ca.1'Clctel'istiq1.�es de la strtLCt1�l'e et

des

eglises

au

plan

peld

treflc

etudiee en snivant nn autre serie de plan

ches:

Oe

SOl l t

lJO'ul'

le

XIV-eme

les

lJlanches

11, Il!, et 1 V ; lJOW' le XV-e me siecle la lJlanche

VI,

oll

l'on

Cel'1'a

du

l'influ,e'llce

Jlont

Athos

el de son ilan si caracte1'istiqne.

Les influences etl'angeres qui ont nne si g?'a.1de
imlJ01'tance dans l'ewlntioll de 7'ai'chilectw'e sont
eX1Jliqlt ees antant ql�e le lJermet l' elat actt�el de
nos cO/1,naissances, 7JCl,r des illnst!'ation� choisies,
L'infl1iC1lce de la Serbie snr les 7Jlans tretles

P'uis
les

les

lJlanehes

lJrincilJales

el'll xr I-hne siecle.

la

formalioll

VIII,

eglises

de

IX

au lJlan

Ge

et

X

g1'oupent

h'etze

du

debtd

sont celles q1â lJl'ecCdenl

"l'({neiel/.

style

valaque".

Blles

S011t dues lJ01.�1' 'wne bonne part au.x lJl'inces Radu

ele nos eglises cl'n XIV-hlle siecle se tJ'Olwe lJ1'e

le G1'al1d et Neagoe Bassarabe.

stantinople 8'/11' les eglises an plan reetangtblail'e

ses les plus importantes de l' ancien style va.la.q1�e

cisee â la lJlanche III et celle ele l' ecole de 0017el la 7Jlanche V,

Les planches Xll et XIll 1Il0ntl'ent les egli

q'lli

L'intluel1ce de la. 111 oldarie at� XV Il-eme sie

cle est' eze.mont1'i�e lJal' les illnstl'ations des l)lan

eil

appal'tiem1€'nt
frouve ci,
li

(L' eglise

wtC,

t01de.�

an

7Jlan

tTefle.

L'on

â tTo'is et el qnatTe coupoles,

deu.x

c01�poles

enco/'e

inconna.e

ches XV, XVI et XVII ainsi que de celles qni

a li

snivent.

delails de la str1Lctw'e ele ces eglises ainsi qtW les

L'influence

SUl'

de

l'Italie

et

le decor de 110S eglise�

lJlanches XVIII, XIX et XX.

L'evolution

des

eglises

de

la

Renaissance

est ilush'ee pal' les

au 1

XVI-bne siecle),

est

elements

de

la

Oes planehes font voil' les

decomtion

si

cG/'acteristique

de

cette int81'essemte c7JoQlle.
Le lJlanclte XV explique l'influence de la Mol

lan l'ectangulail'e

vie

dans

l'appamtio11

au

XVll-e iii e

siecle

dl�

an C01i1'S des s'tieles pent etl'e sni L'Îe en cons1�l

type â deux coupole"

balka11'ique

qnes el'lassy, Gette meme lJlanche montre aussi

tant les lJlanches 1 et Il pou,)' les pla.ns d'ol'igine

lJOW'

les

du, XIV-el/le siecle et la planche V.

plans

d'ol'i,qine

constantinopolita�ne.

la

Les 1110nnments (ln XV-eme siecle, COlii me on
le

sait,

ont

lJ/'esqI�e

completement

eliS1Jarl�,.

goris·te,

il

ne 110ns en est pas reste 71012 senl a.n JJlan Tecta12-

inspiree

7J1'emiere

â l' eglise de Stelea â Ti/'

eliTectement

eqlise

â

cloche1',

des

!�n

Trois
lype

HieraT

120nvean

inC0117111 jusqn'al01's en Valachie,
La lJlanche XVI

mont1'e les lJl'ineipales egli

ses an 7Jlan trefle d-n XVll-e me siecle; ce sont :

http://patrimoniu.gov.ro

6
naos, puiR le.s {;/Ipe.s el 'ume, del�x, 'rois et qnatî'C

C01L7Joles: c'esl ci

e'f.'oq-lIe el .�on·� le re.c;np

cette

dn pl'ince J1athien Bassal'abe q·t�e se p1'Oduit un
imp01'tant 111,011 remellt de Renaissance l'oY,l1wine.
Les 7J lanchc s

XT'fl

montl'ent leg

XVIll

fJt

cliffPA'ents elemenis (l"anhitectnr0'3 d'ol'i,gine ?nol
dave dans leg eqlise, d,q la Vala c hie au XVII-bnc
siecle:

les

X/X et XX

planchc8

T l'inc ip ales erilises aii

.(]"I'Onpe11t

de

tl'eflP

plan

..,econde

7a

dn XV//-i>11Ie .sihle: ce srJi/f

modie

leg

les eqlises

dn naos p�i.s

.�ans C01(7)01e aplJal'ente a�� dess'Us

celles el nne, denx, tl'ois el qnafl'e crH�poles; ces
font

planches

�'oil'

dC

l"influe1u;e

111 oldavie

la

dans la 170nvelle cli.�7)osition de.� volÎles en c,'1lotte
encadl'ees

d'arcs

q1le dans certail!

11-ota111me11.t
fenetl'es;
enc ore .

des

oS

S1f,}'

des

ces

p{ ) l'tes

de

CO?nme11,cement

et

scnlptee,

d'inf7mellce itaUen'lZe

de

mont?'Mrf

pla11('he.�

memes

decor de la piel'1'e

le

ainsi

consoles,

fo nn es de la lJiel'l'e scnllJtee,

ellcadl'ements

e 17 fin

dans

lJosa.??1

q�â

se

un

fait

siylc

('ette el)oq ne oi), s'elabol'e le " n onveall
l'olaq11,e" q11,i fleuril'a .1'11 XVIII-i!ll1e siecle;

da1'I.�

la

jou,l' de.�

secomle

1)arti,�

de

pla,nc h e

la

XX

7'0 11

roit des exemlJles d' eglise li dochel' al� plan h'efLC.
La

XX I

lJl(Jfnche

l'e7J1'eSente

e.c;lises

'}nelques

fOl'?nes nO'llrelleg el caracte1'istiques de l'elJO

de
fJne

des

teu,I'S

Oe�b.x-ci

Oanta('1�ze1)'€.

en

S'pathaire

fure-ni:

des

no-va

le

Gmnd

7Jarticulier

(l1'chifectul'e;

en

.M iche/ q /1 i

bati,t.

d' mI

au, l'etour

vo

.Ilage a1�X Lie1�x-Sail1teR el au jJ10nt Sinai' le ma
nosteTe de Sinaia. dant l' eglise el la. forme de la

01'oix

latine

et

c!1 a7Jit eaux il

donf le.�

â

nn p01'clw

colonnes

sm�llJtees

1'appel e nt L' 1tali.e.

volntes

Il bâtit ml,ssi le mO Il Ctsi:e re de Oolt zea

dont les formes .s'inspil'ent en

r/

meni€:

derO?' de l'01'iel11 et de l'oc c irle nt ;

It

B t�cal 'est

temps dll

Fu,nden i 7J1'es

de BII,carest, il employa nn riche deC()T de slur

el1 l'elief, d'inspirafioll orientale de for l / l es fines et

Le.' pla.nches XXVIII. XXIX et

XXX 1li0/l.

le.� di ve rs t.ype.� d'eglises dn nouvealt style

/Tenl

ralaque Ot� ['0'11. peut ,i·uger de sa non'velle plas

tique; la. lJ e i ?l t '((' l'e it la ,tresq1�e /J do m ine , celle-ci

decoTe l'exte 7'ie-u J'

a1/,881:

biel1

fJ'IIe

Le tYl)(? le lJlt�s l'elJandu dans 7a seconde 1/1.oi
tie d11 XVll/-h l 1 (' siecle est l' eglise ci docher

ali

une ha��te con7Jole et an dessns du jJl'ona,os

�ML

PUI1/ el1 genM'a l tl'e,tle, a?lant an eleR.<ms dl� naos

cloehe1'

tout

eleve,

La

semblahles.

iOl'llle
ce

aussi

P 1'0 1JO l't ions

de

XXVII, XX/X

deu,1'

sail ,

l'on

eelles

de la

siede (/,Ii 71li

pect esl {w

(' () nt mire

I'essemble

('Olume

fypc c lassiql�e de ce siecle.
Les
des

eglises

7)l11S

(le cette

le.�

elles.

7Je1lt

L'()nt

.II

cpoqtte sont

7J l- 1/ 8

jnge1'

7)itlol'esq1�es

de.' P1'07J01,tions ain.�i· qne de l'importa·nce d;:-Za
tl e('omti01? exl er'iew'e ci la /l'escrue 1J1I i lew' donnr'
1/,'11.

CQ.mctel'e t?'es â pal't.

La

pla'nche

est consacl'e.e

XXII

{pres ei a1W: clochel's d�1
rlanche

XXXI

anx

au,x

du.

mo nasth'es

.�iecle.

de.b��t

cl1�

si ec le

snivant,

rli.tfel'e'l1tes
le

sOl�S

I'egne

ten

XVlll-hne

Enfin le." planches VII, XIV: XXllI ei XXXll
montrent la (lec01'ation a'rchitectnmle eles eglises
{I'IIX

difNrentes

dominenf

epo�� es

ei

Riprle.

Oe

clwC(!l,e

inflnences

les
S01/f

de la

Les

Valachie.

lJlanches

.1 XV 1

et .Y.IV Il

font 'Voi'r les

diffeTents tY1Je>; d' e.lllises du. no'uvea.u style, ayant

7e lJ1G11 treai> ei

poleR•

L'o11

7Il1e, delil',

lJe7lt y

trois et qnatTe C01l

snhre d{(I1.� les pla.ns et le.

cou.pes l'e'wlntion ele la stl 'nct1l.1'e des voutes alJ1,e.
l'introdu,cti011
du

dans l'al'chitecture de

systeille r·()n.�tl'1.wt-if de>;

la.

arcs pORant

I·nn.�oles. IJlli psi d'ol'iqine lIloldave .

TIalachie

8l/.1' de.�

qtti

XIV-hne,

an

l'influence byzanti'ne ef se1 ' b e ; au XVI-eme, cell('
el

celle de la scnlpt1we
(11.1,

Oa1 1- ca se

:

m�

ar?nenienne

XVll-e me

les

influences ?nelangees ele la :lloldavie, ele l'OI'ient
au

XV/lI 

hne l'influence dalo-venitienne et ('elle (le l'o1'i''3nt

d"tI

pl'incr Gonstamlil/ Br((1IConll1. le "n01.l1'ea-1/ style"

monas

s ie cle et la

XVlI-eme

oftom,an.

(('II

f'tu5io.n des

i'elega.nce

de

dances nouve17es {le cette epoq��e que se f01'lnel'a

O' est de la

XXVIII,

pla.nche.�

XXX, .ql'onpent les

XXIX et
(ren/re

villageoises

i71teJ'e.�santes;

de Venise el de la Renaissance; enfin

docher .

ci1'tn

as

tl'eS l'eJJandll e et devie17t le

laire el f orma nt ((11 dessll>< 1/ol/e l oqgia ·�e?'l;a.nt de

pOI'clle au plan

8011,t

Valachie, tan·-li.� glie l'eglise â clochel' du

XVII1-hnc

de l'eglise. Enfill ci Filipeşti, f01uiation r{'lIn {mt1'e
l'()l! roit nl1

ci

fOI't !'al'es ci toutes leR elJog��es dans l'architecblwe

l'01'ient

O((.nlrl(·/Iz1>1le.

de

est relle (r��ne eqhse â

et XXX
Oomme

co'upoles.

ge01'gie?111.e

l'exteriel/1'

tout

l'eCOUV1'e

de

Iype fJne l'oll fl'01wera l'ep1'odnit au.x plal1ches

el

f(lli

et

imlJ1'essioll

prenâh'e

de

ei

l'echel'ch pes

de.�

l'i11tP?'ie'l/l'

eqlises.

Le

l'i>pel'toil'e que

l'o'll

"1

fl'ouvem

la,

filn

de

l' 0llvrag8 sem utile mi 7erte'll l' qni 1:01�:11'a pou'rsui
vre

de

de 7Jlus
confrontel'

JJlanches

et

7JreS
el

les

ces

tout

et-udes:
moment

illt�stl'ations

il
le

/.ni

pe'l'1nettm

lexte

concel' na.nt

avec

les

chagne

monument, il l'aid,el'a â sit1.wr chacw� d'eu,x â sa
1"I'aie 1Jlace dan.' l'evol��tion de l' a1'chitectw'e de
la.

fialachie el

nons l' espe'l'ons, de cont1'i b ue ?' el

l a sol�dion de tant de pl'oblemes et de questions

'llli l'estel1f eJl('o!'e re e l 7lcider POUI' bieln conna.1tre
l'hisfoh'e de ral'chitect�tl'e 1'i)?�mail1e.
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L'ancienne archH:ecture religieuse de la Valachie
I

n

t rod

Le J:.m3sent ex pose sera divise en qua, tre parties,

u c

t ion.

nais�an(;e rouumine qui embl'asse en general toute

j'art religieu x de la Valachie au xn -eme siecle,

la. cultul'e riu da."s et en partic ulier les lettres et
l ' a rt reI igieux 11 ui se tro L l va.ient j nsqu ' alors sous

sous la souverainete de lellrs dy nasties na,tionales:

slavon.

La lJ1'emie1'e lJarlie co m prendra les origines do

lorsque les principall tes rOllmain0s se eonstituerent
les Bassal'abes en Valachie et

les :Vlouchats en

)I[oldavie.
C'est sous l'influence de la ci vilisati o n byzantino

l'influenl"8 ele la langu2 de l'Eglise, c'est el dire du

Llll

L'architecture religieu se gagne, it ce l11o nvement,
no u vea,u type ; c'est l'eglise

jusque

a clocher, inconnue
la en Vala chie , C'est aussi a cet te epoque

et de celle des pays voisins plus anciennement C011-

gu'a la. snite c1e l'edification it Tergoviste, capi

stitues que se forma alors l'art !"oumain ,

tale de la Valachie,

Dans l 'ordre chronologique c'est d'abord l'in
flueuce de la peninsule des Balkans dont on re

s'introduil'e

t rouve les trac-es dans la forme des eglises, pui::;

I'art moldave,

presqu'au me�e moment c'est celle de la., Serbie

Il s'en suit

voisine immediate de la Valachie qui donl1ent les
Si quelq ues uns des mon wnents

du XIV-eme

siecle se sont relativement bien conserves jusqu'a
nos :iours, ceux

du XV-eme par

con tre

se sont

Ulle

el'eglises,

monuments du XVI-eme siecle, ou l'on voit, des le

quelq ues tres i mpodantes eglises
directement inspirees de Byzance et de la Serbie,

mais dont certaine s dispositions de plan sont dej a

bien roumaines,
Leur architecture au::;si bien q ue leur decor 1'e
lrve tantot de l'a plJa reil

b}lIantin

�wx j eux alternes

de la b ri q ue et de la pien'e, tantot du decor p lus

ele l'art by

zantin et. de l'art serbe , puis c'est une modificatiou

radicale dans la stl'uctul'e eles voiites clue a l 'i nflu 

Il faut y ajou ter une
clans le decor, qui parait

illf'luence ita1o-venitienne

debut, s'elever

de

s'emancipant

ceux ci

peu ,1 peu des proce eles traditionnels

emce de la )lJ:oldavie voisi ne .

ex pose comprend1'a les

e lements

des

chitecture de la Valach ie : c'est d'abol'el une se

presque tous ruines ou bien ont c ompl etement dis
c et

Stelea, bâtie

importante e\701ution dans l'ar

paru,
La seconde }Ja'I·tie de

de

dans l'arehitectLll'e

I p-ction des plans

principaux types,

de l'e glise

par le prince Basile Lupu ,ele N Iolda vi e, 1'0n voit

0tre clue aux princes Cantacuzene qui amenE-rant

en Valachio des artistes i taliens ,
Oette e vol ution al:outit it une set:;Jnde eeole locale

gue j'ai p l'Opose de designer du nom de "nollvelle

ecole v alaqu e " , ,

C'est l'etude de celle ci que comprendra la qu,a

ll'ieme lJcwtie de mon expose,

fin du

Elle debute des la
XVII-eme s i ec l e et s 'epanouit, au debut du

X V I I J -eme, sous la puissante impulsion du prince

une remarquable flOl'ai

precieux de la p i erre de taille sculp t8e et raCOll

Constantin Brancoran, en

verte d'm1e riche ornementat ion composee d'en

son d'art. Celle ci s'affirme dans les i mpor ta ntes

trelac
, s et de meandres ,

semblable ii

celle qui carac

I 'eli gieuses

fonclati0l1s

cles

clerniers princes

fleurir dans

terise l'art chretien de l' Armenie et de la, Georgie
ot dans laquelle se ret rou vent aussi des motifs de

ments construi t s pal' les prinoos

I'art arabe, Cependant les p lans ainsi que la struc

bien

ture de ces monuments sont deja bien valaques,
C'est vers le milieu de ce XV1-eme s ii::cle
s'affil'l11er

les caracteres

d'une architechu'e locale

bien

que

definis

que :i'ai propose de desi

gner sous le nom d'anciennJ ecole valague.

La t'l"oisiel11-e pal'tie de eet expose compranclm

le XVJJ-eme sie c le qui est une epoq ue de tran
sition salls eal'actrre particulier

1):1 11011 iSS<1111

veI''';

que

dans les

fonelations

du

des

les

rou

monu

P h anar

aussi

boyar els ,

des

grands c li g nitaires de l'Eglise et de l'Etat, puis
dans les e g lise s des co rpD rations de negociant ::;,

des cette epoque,
I 'on ' voit

ello contin,ue

ci

mains ;

<III

dehut, OlHis

II' lI1ili,'\11 !I" "i,�,,·11'

pn

'"l!>

s'e-

H,,-

et d'artisans , POUl: abouti l ' vers le
milieu du ::;irclc il un �'eritable art populaire , il
un folk lore rouma in qui c onse r ve ra longtemps

cl'inclustriel"

e nco re dan� le ,.; l"amjJa2:ne� lin c ara ctore national
bien â part.

:-':1:\-em8 �iecle que SOLIS
influPlll'e" etran�el'e� del'arlBnte,.;, l'a1'l:hitectl'l'.'

C'est ve]'� le milieu clu

de,.;

tlpc; \'ill""
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L'ANCIENNE ARCH ITECTURE RELIGIEUSE DE LA VALACHIE

tere traditionnel et que l'art roumain se rMugie
dans les villages ou l 'esprit s'en conserve intact.
L'evo l ution des formes dans l ' architBcture
ligieuse

de

la Valach i e suit

j usqu'au :S:IX-eme

siecle

depui

1'0-

les o r igines

une direction continue

dans ses gl'andes lignes, U s'0n sujt qu ' i l o::;t, en

general, assez aise ele distingu3l' les elif ferentes e
poques auxquelles appadiennent les monuments si

l 'on peut y suivre les h ' ansformations qu ' ils ont
su b i es au cours des temps dans leurs

6IenF'nt',

troflc. I I faut y ajo u ber, des le debut ele la
seconde 11l0itie ele ca siecle, LlU type cl'egl ise tout

plan

nouvcau, c·ost l"eglise it clocher: celui ci s ' eleve
au dessus du pronaas, C'est allssi it. la meme epo

guo gue disparai ss"llt cl6finitivemont les clelL"I: t,'"
p13s anciens c12s origines, l'eg l i se au p lan en croix
grcqno clont 011 ,·oit s elever alors le

clernier e xe m 

plaire �L Craiova et le plan serb8 avoc ses elisposi

tions caraderist iques, DOl'enavant

les monuments

, hi e ne s ' inspi rel"Ollt plus guo
religiaux el·;:) l a Valac

sous les crepis sucoossifs q u i souv'ent les recou

des plans puroement roumaÎlls des epoq Lles anto

vrent il l'exterieur,

rieul'es, grace au mouvement de Rcnai ssance na

Du point ele vue cLes plans, ce sont au debut, les

types de l'architecture chretienne
s' inspirent

les

princes

d'orient

dont

roumains et leurs a,rchi

tectes, Cette arcbitecture comprenel, en principe,
elell."I: grandes familles ele mOl1uments : ce

ont les

eglises au plan rectangu l aire el' une part et les egE
ses au plan trefle, d 'autl"e part.
C'est

de

l"archit ectme de la peninsule

balka

nique que paraiss0nt s'inspirer les pre m i eres egl i 
ses a u plan rectangulaire d e l a Valachie, Ce sont
des chapeHes it une seule nef et it. la vou te en ber

ceau que l'on retrouve dans toutos les regions des
Balkans,
Ensuite

au

XIV -eme

siecle, c 'est le p lan en

croix greque venu d i rectement de Byzance

dont

dependaient les princi pautes roumaÎlles, du paint
de vue religieux, Presq ue simultanement avec ce
dern ier type,

semble-t-il, l'on voit paraihe le plan

trefle qui nOU3 vient de la Serbie voisine dont la

civili sation

est

anter;'eure it la n6tre,

Ces c1 ux

types de monlllllents se retrouvent dans l'archi
tecture de la 'alachie, tout l e long eles siecles mais
c'est le plan trefle qui est en general le plus e n fa
veur, I l finira au XVlI I-eme siecle par el i mÎller
presqu'entierement

le plan rectangulaire qui

no

s'emploiera p l us que pom les chapelles, les parec

clesioos et le

petites eglises de v i llage,

Au XIV-eme et au XV-eme si ecle le type all
plan rectangulai re indi que ou bien l'influence di
recte de Byzance, o u bien celle des Balkans, Le
type an plan hMle au contraire nous i ncliquera
l' infll1ence de la Serbie ou du )Iont Athos,
Au XVI-eme siecle, lorsque s ' affirme en Va
lachie

une

premie re

ecole locale

d ' arcbitec t mo,

tionale

r abe,

cn?e alors pal' le prince )Ia,thieu Bassa

L:1 gt ructUl"8 des eglises ct

la el isyosition des

yoGtes se modifiera sous l ' influence de l'architec

t u re ele la )Joldavie et lem elecor exte r ieu r evoluera
sous l'influence de rad veniticn, puis sous celle de
l a Renai ssance italierule qui s 'etenel des lors dans
tout l"orient,
Cest sons ces a,uspices que se forme la nouvel l e
ecole valaque q u i fbm·ira pendant tout l e X V I I I 
'me siecle e t una partie du XIX-eme, L es monu

ments de cBtte epogue se distinguent par des pro
jJodions

plus cl eveas q u'aux siecles anterieurs,

les coupoles deviennent p lus elallcees, les clochers
plus hauts,

Le p 0 1 'c he ouvel"t aux arcades qui po

sent sur des colonnes y elevient un element con
stant,

L'on r et ro uve au :S:VIII-em" siecle les m emes

principaux types d'eglises vt il n·en parait point de
nouveau, C'est ancore le plan trefle qui y predo
mine, Cepenelant l'architecture populaire de la. f i n

du s iecle revient a u pla.n mct.:'tngulaire complete,

en general, par un clocher, pOUl' les egl ises de vi l
lage et les c h apelles,
Du point de vue de l'architecture exteri eure,
c'est il dire ele l'aspact general des

monuments

et de leul' elecor, les monuments r l i gieux

ele la

Valacbie suivent de mem" une evo lution bien de
finie qui i mprime aux eglises d;) chaque epoque
leul' aspect et leul' caractere particulier, q u'il est

aise ele reconnaîtrc ; ce pe nelant les han formations

subies au COUl"S des temps par un g rancl nombre
de monuments, deroutent parfois les recherches de
l'arcbeologue,

:XIV-cme

Des le debut, au

siecle c'est le moel

c'est le p l an trof l c inspire ele la Serbie qui predo

Ion et la b r i q u e apparente traites selon la techni

mine, Il presente d ifferentes d i spositions, selon le

que et les procecles

nombre

l'aspect des l110numents :

ele coupoks qu'il comporte et qui

W10

varia

de l 'art byzantin qui eletenlline

coupole llnique sit uoo au dessus du naos

Ce sont des assises alternees de pielT" et de

et j usqu'il q uahe coupoles, dont eleux ou trois s'e

orique, jointoyoas aW3 C soin au mortier de chaux

levent auelessus du pronaos, Les egl ises il plus de

et sa-ns crep i exterieur.

entre

quahe coupoles sont elv rams exceptions,

N otons

que l 'eglise it eleux coup01es ne parai t pas en Va

De l'interprEltation locale de ces procedes, il re
suJte

au

:S:VI-eme

siecle

un

elecor

particulier

lachi e avant la seconde moit ie du XVII-eme si ecle,

propre aux eglises de J'ancienne eeole ele la Vala

lorsq ue ce type nous vient ele la )Ioldavie,

cbie, I l se compos;) cl'assises alternees de briques

Au elebu

du XVII-eme s iecle qai est comme

nons le verrons, une epoque de transition,

appar
, entes et ele crepi: ce dernier est divise en rec

1'011

tangles par des briques apparentes posoos verti

retroLl\7e aussi bien le plan rectangulaire, q ue le

calement e t en general deux par cleux, Des arca-
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TRODUCTION

tures en briq ue apparente et en .forme de p lein
cintre ornent les f a<;ades.

I l se forme a insi un

H3seau de b r i q ue s qui r6COuvre toute l'eglise. Au
d e b u t , u n seul registre d 'a rcatmes regne sous la
corniche ; par l a s uite

00

sont deux registres s u

psr}Xlses et separes par un l ' a l'ge bandeau on bri
ques aux jeux varies.

Ce decor est complete p a r

9

tous les mOI1lU1Jents se recouvrent lll1iformement
du crepi EI la c haux. Ce nouveau decor garele

00-

pendant en partie, la plastique de l'anc ienne ecole
du XVI -01110 siecle.

Ce sont les memes bandealL,{

et les memes corniches en dents de scie sauf que
le tout est recouvert par le crep i .
D e s l e debut

du

:S: V I I I -eme

siecle,

le crepi

d e s corniches en dents d e sci", des archivoltes et,

exterieur tand a s'orner do decorations polyc hro

eles

frises avec eliverses combina i sons ele briq ue .

mes. Ce sont d ' a bord les arcades du porche, puis

Dans la seconde moi tie du siecle l 'on \'oit a ussi u n

la partie ele la comiche qui S0 trouve dans l'ombre

socle alB: b r i q uas profileas en doucine et e n talon .

du toit s a i l l a.nt et le bandeau q u i entoure l'eglise iL

Ce decor presBnte des el i s positions ingenieuses et

mi- hautem. Ensuite ce sont les cadres des fenetres

variees ; l 'a s pect en est des p l us pittoresques.

ei plus tarel aussi celui de la porte ou la peinture

Au
siecle

Arv I I-eme siecle le decor si
precedent

tenel

a s ' altârer.

rationnel du
Le

tend

devient pa rfois de qual i te meeliocre : l'on ne

fa

a remplacer la pierre ouvragee.

Enfin

materiau

dans

l ' a rchitecture

popu laire

conde moi tie du siecle, l a peinture

de la se

a la fresque

b ri q ue plus qu'exceptionne l lement la brique pres

s'etend fi, tont l 'exterieur des eglises et recouvre

see.

les

fa<;ac1es de

son manteau

harmonie ux :

I] on resulte que les const ructeurs trouveront

Des theories de Saints et de personnages bi bli

a la coulem rouge, sur

ques ornent les arcat ures e t les panneaux exteri

l e c repi, uue i m i tatiou des briques de j aelis et de

eurs ; des guirlandes e t des entrelacs Ueu ri s deco

leurs jeux varies.

rent les cornichres et les archivoltes des arcatures.

plus expeditif ele painelre

Au cours de ce siecle

le crepi a la cbaux rem

L'aspect si pitttoresque de ces eglises village

place peu EI· peu la brique appa rente si camctâris

oises qne l'on t rouve repandues dans les campgnes

t i q ue ; toutefois la technique derivee de r a rchitec

est des p l us originaux.

ture de Byzance reste la meme. I l s'y joint par

Cependant

ce

bril lant

decor

resiste mal

au

fois 1;1 partir d u regne de 1\fathie u Bassa mbe un

temps, ca l.' le climat

decor en te r re c u i te e m a i l lee compose de disques

reparations en a l terent forcement le c a ractere et

et de c a bocbons de couleur verte.

l ' harmonie des coulellrs ; une llouve lle couche de

Pendant l a seconde moitie du XV I I-eme siecle

de la Valachie est rude. Les

chaux le recouvre parfois et il disparait pau
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L e XIV-eme siec l e . L es e g l ises archo·iques a u p l a n rec tangulaire et 6 l a voQte e n
bercea u de l a peninsu l e b a l k aniq u e .
Les vou tes

Les plus anciens V'8stiges de I arc h i tecture 1'e
se

l i gieuse d u m oyen â go val aq ue q ui

j usq u ' a

serves
deux

so ie n t con
m in e s

nous, I XLraissent etre les

c h a p o l les

q ue

Seve r i n , vi I le s i t nee

1 '011

S LU '

<1,

I.'8t rouvees

it.

1 0 D a n ube

LUl

de

T u t'l1 u 

p e u a u de s 

sous des ra pi cle s connus sous le nom de "Portes
ele fer" . ( F ig.

1. 2 ) .

Ces c h ape l le�

X I V-01112

I ' o n n ' a p u ret I:ouver j us q u'a

si ede e t datel' d u

H,on !.!'rie

q ue comme structure.

La pa rtio i Ji. f e rieme des m u rs q ni seule a resiste

a,u temps, nous en mon t re le plan

rectangulai re

�L une se u le ne E ; i l est compose d ' ul1 naos precede
na rth8x

et

com plete

L1JlO

par

011 del 1 l i -l:8 r c le fo rm a n t le sanctuaire.

L 'on

abside

peut ;' reconn a i t re la separation en de ux
ainsi

q ue

l'orientation

du

� a nc t u a i re

\'el.'s [ 'est , b n d i s q n'e la po rte d 'entl.'ee se trouve
vo it el1(;O I'('

I 'on

unG

seconde porte e l 'ent ree s i t uee d u cote du sud et q n i

kans, g ue nous venons de cite]'.

Cette forme de plan se retrouve au llloyen age

d a n s plusieu rs regions de la pen insule b a l ka n iq ue
IH

\7H l l{>f\ rl n

câte

Vard a r en

a

:

S t i p et ,,1 Veles dans

Serb i e -et j usq ue

l 'Adri a t i q ue el Ca t t aro et

ele

a Pod i ,

sur la

a i nsi q ue

nons le 1110n t r0 :\ 1 . G a b riel :\I i llet dans le pl'8l11ier

c hap itre
Si

l ' A nc ie n

de

nOLlS

A rt

de

Serbe.

nos

com pa rons

Seve r i n � L celles

c hapeHes

pen insule

la

de

'[' ll rn u 

b a l kaniq lle que

formes probab le s ainsi q ue la struct u re generale.

pares

pa l.'

des

st Eai te d ' a s s i ses en moellons se

briq u8s

posees

sur

champ ;

des

cha,in!3s de b r i q ues horizontales s i ntel'posent e ntTe
les assises de moellons.

zarit i ne

bien

c on n ne

C'est la

l11 a

<;on berie by

et composee des rangees de

pieITes p( ci p h ri g up i'L1 ter u ee. , la tou t noye dalis

du &lortier

a

la

en

c :ba u;-.:

d SfJ, Il:;

t ro i s t l'avees.

L'ori gine ele ces ne rvure� parait et re occidentale,

l:a l.' eHes r a p p e len t , d'une fa<jon a.ssez ru d i me n tai re
roma n e ; il T U L'l 1 I l - :-:leveri n , ce sont de s im p le s pie rau

profi I

{:repi 8xool'ieur.

a r l'oncli

et d i rectement encastrees

d a n s la l11a<jonnerie en b l'ique, ainsi q ue le mOlltre

Leur

le p l a n .

râie ne [Jarait pas t res bien def i n i ,
11 8

c a r lem's d i l l l ensiollo red u i tes

sem hle- t- i l , de leu l' a t t r i buer un
Ces

p et i ts

mOIl u l w'nts

er me t tent pas,

p

râie constructii.

paraissent

tYl)e a rc hai'q ue de� egl i ses de

le

p receel i' la

fo rmation

repl'esenter

l 'epoque, q u i a

ele J ' Etat Va l a q ne ind epen

el ant .
le

\'er�

rn i l i e u

du

X I V-eme

s i e c le,

lorsq L1E:' SOl l S les premiel's princes de l a d yn as t ie
se

des B a ss a ra bes, la V� l a.c hie
c ipaute

i n depenelante,

n u mentf;

l 'on

a rc hi tecture

c I ' u ne

c o n stitue

voit

en prin

s'elever des rno

mieux

dMinie.

A i n si l'eglise de Sa.n Nicoam s i tuoo :1 C urtea

de Ar geş, a n c iellne capitale de la principa ute, fut

bâtie, dit-e n , ve rs
� ico l a s

1 350

ou peut etre avant, p a r le

Bassal'a oo

...\ Jexandre

epouse, l a

pl'inoesse

cathol ique.

( CL FI.

q ui

C l a ra

I ).

des

sont

p l us

palil'

etai t de

Le p l a n est mctangu l a i re et �L une
ses d i mensÎ-on s

son

re l i gion

�eu le nef et

im portantes q ue celles

chapenes de T u rn u - Sever i n .

Le naos

t ravees

nous venons de c i te r , nous po uvons en cleduire les
La ma<jo nl1eri e

Dans l ' nne des

des resteo de ne l.'V l1r8S transve rsa,]es en pierre ; cel 

pri nce

donnait d i rectement dans la naos.

A T ra pe z it z a an B u lga rie ,

la

l: hapelles de Tll rn u - Seve r i l l , 1 '011 pe u t encore voir

d u cot6 de l 'ouest.

A. l ' nne ele ces c h a pe l les

proba

dans

plupal't d e s egl i se s a u p l a n recta l 1gula i re des Bal

E n ::l u ite,

corn pa l'i"Î men t i" qui caracterise les egli ses d u rite
o rt h odoxf'

comme

1'eo

mais i l passa ensu ite sous celle

t a n t , comme p la n

pet i t

berceau,

q/c

Ces deux pet i ts inO l l Llments sont p resq ue sem

d'un

de

les a n"tes ou bien les d o u bleaux ele l'architecture

des princes roum a i l?-s de la Valachie.
b l a bles

de nos c h apelles etaient tres
fo rme

XII I-eme,

car c'est· a l o rs l J u :? fut fo nd e 1'8 Ba nat ou Dj.ch e d e
lom i na 
�eve r i n . Celui ci e t a i t a u deb u t sous l

t io n de la

en

les ci d i v i saient la VOllt'3 d u naos

0 1�1

'
p re sen t aucune i n sc r i p t i o n , polil'l'aient etl'e anteri 
eures a u

blement

d o u b le a u x
b erceau.

s'a compose comme a Severin de trois

egales,
en

Le

accusees cette

briq u

qui

pronaos est

d imensions p l us recl u i

fois

de

des arcs

l a voute en

fO rme carree et de

s q ne le naos. Il est s m'

monte el'une to u r e lev&! e t m a.s s i ve ,
superp osees

pa r

I.'enforcent

d 'ouve rtures

en

it, trois r angees

a·rcs

p le i n

cintre.

Ceite tou l ' l'a ppele certai ns c Ioc hers ele l 'architec
t u re

ro mane.

compose

de

Le sa nc t ua i m

de

San

iooara se

tl'ois absi des arrondies dont les deux

pl u s pe t ites ne sont

que des

nic hes flanquant de

ch a q ue cote l 'absirle pri nci pale. La. porte d 'entree

I.�Ul

t>'e trouV'e
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C �'lt::.\

de

I 'ouest est

encad ree p�r

LE X IV-EME SIECLE

11

sont auj ourd'hui d i ffici le a preciseI'. I l s indiq ue

appeJl t i s qui reCOUVl'ent ces absides cachent it l 'ex
terieul' la frise decorative l{ u i eritoul'e le monu

raient ainsi que le clocher une influence occiden

ment so us la corniche, ce qui ne parait pas nor

tale, tandis qu'au contraire le naos al'ec ces arcs

mal .

deux conkeiol'ts dont la

le rale

forme a i n s i q ue

l-..! uOlg u'il on soit, c'est a Cotmeana que nous

doubleaux, la forme de la triple a bside du sanc
tu-aire, son exterieur a pans coupes et sa VOLlte

aux briques posees en biais, selon le procec1e by
zantin

indiquel'aient

influences

des

orientales_

L'aspect exterieur eles mul'S dont la magonnerie est
faite el 'assises alternees ele O1oel lons e t ele chaines
ele briques, les arcatul'es en plein c intre q ui en
formant

une frise,

couL'onl1'ent a

I'extel'ieul' la

fagade orientale au dessous de la corniche, mon
trent par leul' fact uL'e

une

i nfluence byzanti ne.

Ce melange cl ' i nf l uences orienta-les et occiden

constatons la premiere apparition

en

Vala,chie d u

plan trefle g u i jouera un râie s i i mportant dans
l 'h i stoi re

de

l 'arc h i tecture

religieuse

rOLlma ine.

Ce pettit monument parait etl-e entihementt con

stru i t en brique car la pierre fait dMa,ut dans la

region. I l se pourrait q u ' i l fut anterieur il la date

qu'on lui attribue, car i l se rattache aux c ha pelles
de Tm:nu-Seve r i n et it San

N icoara .

L'atchitecture des fagades se distinq ue par des

arcatmes aveugles longues et etro i tas q u i en re

taies n'est pas rare au X I V -eme siecle et ce n 'est

COLlvrent toute la surface exterieure. Ces arcades

qu'au

sont couronnees it l e u l' partie superie u re par des

les

s iecle

s uivant

princ i pautes

la Valachie

q ue

Byzance exel'cera

roumaines et

specia.lement

sur

S Ll I '

une influvnce preponderante.

Un autre monument bâti, dit--on, en

ornements en terre cui te

vernissee,

q Lli

ont

la

forme de petits clisques ayant dix centimetl'es de

1389

pal'

le prince :\Iircea Bassarabe el it l' Ancien, le petit

diamc·tre.

Ils

sont

de

d,e ux

couleurs,

verts

ou

bruns et sont disposes en frise horizontale BOUR

Iils du prince N icolas Alexanelm, est l'e g lise dn

la 00rniche, ou bien encore en arcs de cerle a ussi

plan est assez diffe

bien a ux extrados des ar,catures q u ' a ux tympan. '

rent des precedents, quoiq ue nous y constations l a

des a rcs, ou i l s forment d ifferents motifs deco

mame structure archaique et l a \70Ure e n ber-ceaLl ;

ratifs

cettte fois ci sans nervures ni dOl1bleaux. On y voi i

core. Uon retrouve des motifs de decoration sem

!II onaste1'e de Cot meana.

en

Le

plus deLlx petites absieles laterales aL'ronclies.
Nous nous trouvons i c i POUL' la premiere fois

<levant

li n e

e glise au plan tl'e!le, a Ll X absides la

blables

fi

comme des croix et
a

l 'eglise de

}l:essembria

en

St.

d'autres

Demetre

Bulgarie,

ainsi

figuros en

fi.

Tirnovo et

g u 'en

Serbie

byzantine.

terales en demicercle. Callas c i ont des d i mensions

C 'est avec Cotmeana q ue prend fin la serie des

sensiblement p l u s reduites que I'abside du sanc

egl ises valagues it la forme a rc haique, a une seule

tuaire ;

e l les sont aussi p l us basses. Cette par

ticulal'ite pourrait faire supposer que ces absides
auraient LJu etre rajoutees apres coup, mais cela
ne parait pas prouve j usqu'ici.
Toutefois

les arcatures

des

nef et a la voute en berceau, qui se rel i,ent par

lem forme, leul' structure et leur decoration aux
eglises

des

Balkans.

C· st aussi avec

Cotmeana

(Cr. PI.

-II).

q ue commence la serie des p lans t rMles .

absides

latera, les

par

ont des proportions differentes des a,utres et les

ce

le p l a n balkanigue et l� plan serbe.
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C'est

monument que se fait la transition entre

11 1

les egli ses au p l a n trefle de l ' E cale Serbe de la Marava e t le prince M ircea l ' A n de n .
Dans la seconde moitie du X I V -eme siecle, l ' on
constate dans l'architecture de la Valachie, la Pl'e
sence simultanee du plan trefle de la Serbie et d u
plan e n croi x de Byzance.
Le plan trefle parait avoir ete introd uit en Va
lachie par le moine Nicodeme, qui :5" etait venu
du }Jont Athos . Originail'e de Pl'i 18p en Serbie,
il fonda, vers 1 370, sous la pl'otectioll des princes
de Valachie, le monastere ele Voditza, situe non
10in de Turnu- Seve rin, puis celui de Pl'islop elans
les Carpathes occidentales tra,nsylvaines et enfin
cel u i ele Tismana en Oltenie. (Cf. PI. I I I ) .

Dans l'eglise de ce dernier monastere ron mon
tre aujourd ' h ui encore, l'emplacement de son tom
beau tout a cote ele l 'eglisc (+1 406). Le moine
N icodeme contribua aussi a la construction du
iJlonaste1'e de Oozia qui fut fonde par le prince
M ircea l 'Ancien en 1386-93. (Cf. PI. IV).
Les eglises du moine N icodemo sont caracteri
sees par une disposition elu plan trefle qui est nou
velIe pour nous. Elle se distinq ue ele la tltructure
de l 'egliso de CDtmeana par le bit q ue la voute en
borceau de la nef, y est i ntcrrompue au d roit .des
absides laterales, par un systeme de q uatre arcs
egaux et formant en plan un ca n'e ; celui ci est
couronne par une haute coupo}.a ; les quatre a rcs
posent sur autant de p ied roits sail lants q ui sont
adosses aux m u rs de pad et d 'autre des a bsides
l aterales. Ce plan o ri g inal est specia.l h i'arc hi
tecture do la Serbie.
Analysons en les differentes parties, ca r il jou
era u n r6le i mportant dans l'histo i re de l'archi
toc tura de la Valachi .
Le naDS se compose de trois travees j ux t apo
sees semblables a ceHe de T Un1u-Severin et de
San N icoara avec la difference q ue la travee
moymme est plus la rge q ue les delu a lltres et
qu'elle est couronnee par lme coupole sur tambour.
Les t ravees secondaires pl us etroites et presque
toujours inegales qui encadrent a l'est et a, l'ouest
la travee principale, sont voutees en bel'ceau et ce
berceau repose de pa,rt et d 'autre sur des arcade::;
laterales a,veugles.
La travee principale est encore amplif iee et en
mame temps renfol'coo lateralement par les he
m icycles des absides qui contrebnttent les pous
sees des grandes arcs transversanx, tanclis q ue les
a reades latera les aveugles contrebuttent les pous-

sees des grands a rcs longituclinaux. Le tout forme
un systeme pa,rfaitement equili bre, dans lequel
la coupole se trouve epaulea, dans tous les sens.
L 'origine de 00 systeme constructiI avec ses
p iedroits formant quatre contreforts i nterieurs est
e\7idemment orientale, en opposition avec les con
trefods exterieurs de l ' uchitecture romane et
gothique q u i se retrouvent dans l'archi tecture de la
}loldavie et dont 1l01iS verrons plus loin l 'influence
s'exereer aussi en Valachie a part ir du X V I-eme
et surtout au XVI I-eme siec le.
La structure de la coupole serbe est non moins
originale que celle des vOl'ttes et assez d i fferente
de celle de la coupole byzantine. Celle ci, comme
l 'on sait, se compose a partir du I X-ema ou d u
X-eme siecle d ' Ull tambour circulaire posant sur
q uatre pendentifs qui font la transition entre le
carrc de base et le cercle de la coupole. La coupole
serbe comporte en plus de ces elementJos byzan
tins, une partie intermed iaire : c 'est le "tambour
eanc" selon la definition d onnee par lVI. le pro
fesseur Gabrie l lVIi l let. Ce tambo u r pose s ur les
q uatre grands arcs et ce n'est qu'au clessus que
nous retrouvons les pendentifs faisant la transition
avec le tam bour circulaire de la coupole. Ces pen
dentifs posent par l'intermedia il'e de quatre a utres
arcs interieurs en plein c i ntre, s u r quatre conso18s
eI'angle. Le ta.mbour can'e est specifiq ue de l 'a 1'
chitecture serbe et ne se retrouve nuIle· part ail
leurs. Il explique, d' une part, les proportions plus
elevees de la coupole des eglises 'erbes, par rappo1't
aux proportions trapues des eglises byzant ines,
comme il expliqlle d'autre pad, la forme plus
fine d u tambour de l a coupole serbe qui s'eleve
au des sus eI ' un soubassement, el " wle base c ub ique
correspondant au tambour CalTe, tand is q ue le
tambour circulaire de la co upolB s'eleve au dessus
des quatre arcs interieurs posant sur les consoles
d'an gle. Ces derniers arcs se dessinent aussi sUl"
les faces exteriellrs d u sOllbassement c ubique.
N otons encore qlle les m urs exte1'ieurs des egli
ses serbes de la Morava, se composent de deux
parties superposees dont la partie inferieure est
la principale ; elIe est couronnee d'une corniche a u
dents d e scie. La partie superieure est un petit
atti q ue pose en retrait, q ui entoure l 'eglise sur
toutes ses faces et sert ae soubassement a. la toi 
ture. L'a,ttique s'eleve au dessus des piedroits e t
des a rcs interieurs. C'est c e q u i explique son re-
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LE XIV-eME SIECLE
t rait par rapport au mur exterieur. Oette dis

Steph ane, gui fut le dernier de s pr i nce s in depen 
en 1389 fi, la;

position e s t encor'8 une des ca r acte ri st iq ue s des

dants de la Serbie et gui

egl i s es de la l\Iorava serbe.

ba t ai l le de Ko s so vo en d e fen dant son pays contre

P{)Llr co mpl Me l' la des script i o n du sy s t e m e cons

structif ,du naos de l'Ecole se r be de la l\lorava,

mo m ut

1 invasion des Tures. L'arehiteeture de l ' &:ole de
la :\I o rav a a ere m agi s t rale men t decrite par M.

il faut aj o ute r q ue les p i ed roi ts q ui suppmtent l a

Gabriel Millet, eIle est des plus belles. Les pro

co upo le , sont non pas verticaux comme l ' on pour

portions elancees et elegan te s de ces eg l i se s , j o i n tes

rait le

C

centre.

Grâce

l'o u'e , mais legerement inc line s vers le
a cette subtile disposition le dia

metre des qllatm grands a rcs ainsi gue cel ui de la
coupole, se tron vent d iminue s , ce g ui en fac i l i te l a
constrllction e t e n

augmente

derniere observation est due

la

stabilite.

Cette

it la persp i cac i te de

1 1 . G eo r ges Bosk o v ici, l' a rc hi tecte des l\lonuments

h i s torigue s de Serbie gui l'a constatee it Krouche
v atz .

La meme parhcularite se retrouve en Va

la,chie it

l 'egl ise

de C o z i a , g ui est un monument

a la. ric he s se des materiaux et de l 'o me men tati on

en font l 'une des plus i mp or tan te s m an ue s t ati o IlB
d ' art

de

l ' E u ro pe
a

polycbromie y

orientale

moyen - âge. La

au

dOlme el'heureux effets, grâee

l ' e m p l o i j udi cie ux des materiaux :

parente h ab ilemen t traitee, s'y marie il la p ie n-e de
t ai l le richement sc ul pt ee ; ceHe ci ome les cadres

des portes et des feneh'es, les bandeaux et les cor
nicbes.

Des

rosaces ajourees

du p l us

bel effet

deco ren t le centre des arcatures et etes o rnemen ts

ele l ' Eco le serbe comme nous allons le voir plus

eu tene cuite emaillee contribuent encore

richesse de l 'ensemble.

Il no us reste it e x a m i ner le pronaos des eglises
ele fOl'mes plus v ar i ee s g ue la naos. Le pronaos

p a r ai t

it

La brique ap

l oin.

bilties par l e moine N icodeme qui se trouve eu'8

L "Eqlise

ehI, li! o nastel'e de

it la

Oozia est un type

serbe complet, car el le en possec1e tous les elements

essentiels. (CI. P I . IV).

Le p lan est it pau p re s i de nti gue a. celui de

en effet avoir ete dans la p lupart des cas,

s urmonte d ' ll n clocher ou bien d ' une tOtU' ayant

Krouehevatz si l 'on fait abstraction d u p orche gui

une configuration assez speciale et tel le g ue l' on

fut

la. retrouve aux egl i ses ele

le n i c i

ou

Krouchevatz , ele Ka

ele :JIaupara, sit uees elans l a Serbie

voi sine.
L'on voit en effet, aujo u rd ' h u i

encore, â l ' egl ise

rajoute a. Coz i a a u XVI I I-eme sie-ele.

Le naos y est comp ose des trois travees ca
racteristigues ; ceHe elu m i lieu etant plus l ar ga
'e t surmontee d' une co upole . L'on y voi t les guatre
piedroits saillants, ainsi que les arc ada s aveugles

ele Voel i t z a g ui est une ruine, les re s t e s d ' une tour

interi eure s ele ehague câte des abs ieles .

ou d ' Ul1 c l oc he r q u i se trouvait au dessus du pro

superieure sous la coupole, on trouve le tambour

n ao s . Les

vesbges

une d i s position

.

d\me voute e n b r i q u es prouvent

assez sembla,ble a celle des eglises

de la Serbie citees plus haut. A Prislop on ne voi t
plus trace d u

d oc her, oette e g li se ayant ete fOl'
au XVI -eme s i ecle et c\ Tismana

tement restauree

cane et plus
pase

qui

A la

pal"tie

haut eneore le tambour circulaire

sur

les

penelentifs

soutenus

par

les

q u atre consoles el' a ngle. ( F ig. 32, 34).

Le pronaos de Cozia ne possede pl u s son clocher
depuis le debut du XVI-eme siecle. Une inscrip

les coupoles ac tue l les , c o n siel e r a bl e me n t re ma n i ee s

bon retrouvee sur le mur exrerieur du câte du

ne

Bas s a r abe en a reconstruit la

a u XV I -eme s i e c le et peut e U'e aussi, plus t a,t' d,

pe rme tte nt de faire aujourd'hui a uc une hypo

t h ese, ce mo n ume nt n'etant pas encore suffisam
ment etuelie. Q uand a. l'eo'lioo de Cozia, s i la p a rt ie
s u p e ri eul'e elu pronaos a d i sparu, des recherches
J " c ce nte s gui ont ete fa ites el l 'occasion de la restau

ration el e

ee

permi s ele constater

monument, ont

ainsi gue l e laissait p r e voi r des o b s e rvat i on s ante
i"ieures f aite s par Geo rge s Ba lş, q u ' un clocher ou
bien une toU!" a ree l l emen t
dessus du

existe a l 'origine, au

pronaos comme nous allons tâ.cher ele

l e elemontrer.

nord, nous a p prend qu'en 1517 le prince Neagoe

vO ll te

; c 'est un ber

ceau que l'on voit eneore aujourd'hui. Mais lors
des de rn ie r s travaux de restau ration g ue la Co m 
m ision des :JIIolluments h i sto r i g ue s

de Roumanie
a Coz i a , l'on a pu constater g ue la tour
c locher a reellement e xi ste it l ' o r ig ine, an dessus
a e xe c u t es

du

En e f fe t , le p lan ele la to i t u re de
tel gu'il a ete retrouve sous la ma �on
ra.j o u t ee au X I X - e me s i ec le, laisse tres clai

pronaos.

ce t te egl i se ,
nerie

rement voir, au dessus de l a corniche, un e l a, rgi s 
sement des murs lateraux qui en se dec roc hant

En comparant

les

eg li ses

bMias en Valachie

par le moine N icod eme av c cel les de la valleB de

peu t prouver

determinent

en

pl an

la

forme

d\m c a lT e .

Ces

murs, qui f tu'ellt cle gages lors des travaux de l'8S

j usqu'a I"evi

t aurat io n, sont bien de la meme g ua l ite et bâtis

elence que Nicodome a employe, tout au moin s fi,

avec la meme brique et le meme m od i e r gue la

la Morava serbe, on
Cozia, eles

architectes serbes de la :JIo ra v a, pro

m a �onnerie

du

XIV-eme s i ec le ; ils const i tue nt

vi nce voisine de l ' 01tenie roumaine, dont e lle n'est

hidemment la base du cIocher di spa r u , car l'on

' e p ar ee gue par le cours du Danuoo.

no po u r rait s'expliguer autrement ce decrochemen t

L ' E f ole serbe de la Morava avai t pro du i t des
le debut du

Xl\ -eme siecle

une

des murs. (Fig. 33).

be ne floraison

d ' a.rt, elue en grande partie it la muni f ice nce du

,,\1,

13

pr ince de Serbie Lazare et ele son fils le De s pote

La destination de oes tours-clochers de la Mo

mI'a

ne JlOUS

parait

par

encore

bien

Leur clisposition, vari ab1e d ' tme e g l i se
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elucidee.

it

l 'au t re,

L ' ANCIENNE ARCH ITECTURE RELIGIEUSE DE · LA VALACH I E

i ndique1'ait tant6 t U l l clocbcr avee f3es baies en
for me d'al'cades ouvertes vers l'exterieur COillme a
Krouche vvat z , tant6t un refuge ou une cac bet te
sans ouvel'tures n i baies comme a. Kaleniei et ou
l 'ou pouvait peut etre g1'im par avec une echelle
de corde en cas de dange r, car dims �ucun de ces
cas l 'on ne trouve, croyons nous, les t races de l'es
cal ier pom y a.cc e der . ( F ig. 19, 2 1 ) .
Les coupes d e l ' egl i se de Cozi a re levees a l'oc
casion des travaux de restauration permettent de
j uger de l'inclinaison tres sensible des piedroits
vers le centre et dont il a ete parl e p recedemmen t.

L 'architectUl'e exterie ul'e de l 'eg l ise de Cozia
offre aussi ·de grandes ressemblances a·vec cel1es de
la l\forava. Les pl'oportions seules sont d i fferentes.
E l les sont plus t ra p n es , plus pres de la sagesse
byzan t ine dit }I. Gabl'i'3 1 Millet, que de la ha.rdi
esse serbe, mais les elements sont leI> mern.es .
La p l upa rt des elements d'arc h itecture de l 'e
de Cozia ont ete ret1'ouves sous le crepi q ui
les l'ecouvrait et ont ete reconstitues lors de la
recente restau ra-tion de ce monument,.

g lise

Dans les parties s uperieures et sous la toiture
q ui avait ete surelevee de plus d'un metre au
XI X-eme siecle, l 'o n a ret ro u ve les differents
f ragment s eles frontons al'I'ondis, des archivoltes
en pierre sculptee et des corn iches de brique en
dents de scie qui ont pe r mis de les reconsituel'
d'une fac;on exacte. Pour mieux j uger de la 1'es
semblance de Cozia et des eglises dţ3 la :NJol'ava"
il s uffit d'en co mpare l ' k�s photogl'aphies avec
celJes de Krouchevatz et de Kalenici. On y 1'e
t l'ouve les memes arcatUl'es avec les memes rosaces
ele p ierre ajo uree, l es memes frontons arrondis
el1 arcs de ce rc le qui s'urscrivent dans le soubas
sement d u ta m bou r et les meme s decorations en
ter l 'e c u i te emaillee. Compa1'ons enfip. les feuet1'es
ele Kl'ouchovatz et caUes de Coz i a : ce 'ont les
memes, sa u F q ue ces dernieres furent ral l ongee s
le bas beaucoup plus taro , a. p XVI I I -eme
VP l ' S
siecle. ( C f. Fig. 27 et 3 5 ) .
I l est oon(' hors de doute Y L1e le prince Mircea
l ' Ancien eut recou rs a. llll a rchitecte serbe lors
qu' i l eleva son beau monastere de Cozia en 1 38 6 .
S i 1 '0n conf ron tB les dalBs ele ceş monuments
['on trOl.l ve q ue K rouchevatr, est c\e 1 370- 1 380,
Nanpara de 1 382 et Vel u('� de 1 (39 5 . Kalenici
est ele 1 400- U05 .

donnees il l 'etude d e M. Ga
hriel �Jillet pu bliea e n 1933 d an s les lVIel anges
I orga ; C'or, ia. y est situee avec precision dans la
seri(' eles eglises de la Morava en tre celle de
Kl'ouc-l w\"atz et 03l1e de Ve lu ce .
L " eqli.<;p de P1'islolJ est l " une des fo n el a n t i on s d u
moina N i ('oeleme. (Fig'. 2 5 , 26).
Le p l n.n dont on peut :-l·s ul j uger aujourd ' h u i
etil h if'1 1 celui d e s egl ises serbes d e l a. �VIorava.
avec le n aos a t rois tra vees et les pied l'oits sai l 
Innta ; le pl'onaos est de dimensions plus reduites ;
J 'em pl"u n t-e ('es

il est a ujourd'll lii voute par un bercea u pe rpend i 
culaire a l ' axe principal de l'eglise.. L'architecture
exterieure n 'est plus visible car ce monumen t fut
d 'abord restaure au XV I-eme siecle, pUlS un
incendie et des reparations p l us recentes ont en
core cont1'ibues a en d enaturer l'aspect.
L' e glise du M onaste1'e de J'is mana bâtie, dit
on, par le prince Radu I-er dit Le Noir, e st le
monumen t de cette epoque le plus pal't ic ul ier et
le plus d i ff ic i le a. analyser, d an s l'etat ou i l se
h"ouve actuellement. (Fig. 28, 29, 30).

date de sa con s truction sera-it d 'ap res iVI. N .
Le temps e t 10s differentes remanie
ments q u i l'ont considerablement e ndom magee et
modifiee, en rendent l'etude fort difficile car les e
lemen ts de l'architecture ainsi q ue son parement
exterieur ont. presq ue totalement disparus. Le naos
de cet te eglise est b ie n du type serbe ; on y trouve
les trois travees et les p ied rD its ; l 'on y voit de
meme en fac;ade les vestiges des frontons qui en
cadrent le soubassement de la coupole ; ils sont
assez infol'mes mais leul' presence est un fait.
La

Io rga , 1370.

C'est la configuration d u pronaos tel q u'i l pou
vait etre a l 'origine, qu'il est plus malaise de
determi ne r . Ce pro na<l s est de forme carree et
comporte deux parties qui darent egalement de
l'origine : la partie centrale qui s upporte la c o upo le
et q ui seule s'est conservee j usqu'a nos joms e t
l e pourtour dant i l n'est reste que le s fondations.
La mac;on ne rie en p iene de ces fondations, est
i n d ub ita blemen t semblable a celle du reste des
mul'S du XIV-eme siecle ce qui prouve q ue cas
fondation s d aten t au ssi de l 'o1'i g ine. Cette eglise
avait donc un pronaos en la1'geur tlt tel q ue l 'on le
retrouve dans maintes egl i ses valaques des siecles
suivants et qui comptent parmi les p lus caracte
ristiquement l"oumaines. Ce sont entre autres et
parmi les p l u s importan te s : l'eglise de l'Eveche
de Curtea de A.rge ş et celle de Cobia au XVI-eme
s i ecle, celles de Radu-Voda a Bukarest, ceUe de
Bălteni, de la }I{etro pole de Bukarest et ele Cotro
ceni au XVI I-eme siecle et enfiu ceUes de St.
Georges k No uveau et de Văcă.reşti a B ukares t ,
ainsi q ue cel les du monastere de Cem ica. a u
XVl I I -eme siecle. L 'eglise ele Tismana semit
done c h 1'onolo gi q uemen t la p remiere en date, elle
sel'ait le prot<ltypa de l'eglise au pronaos elargi
qui e s t le type de plan valaque pal' excellence'.
Cette hypothese se base SUl" la ee rtitu de q ue I 'o n
a, que la mac;onnerie des fondations du m u r exte
rieul' du pl'onaos elate du XIV-eme siecle. Il se
base de meme sur d'anciennes estampes q ui naus
montrent l'aspect ele l'eglise en 1834, ainsi que la
forme ancienne du plan en 1 7 30 l ) . En plus il 1'e
suite des rec he rches et des observations faites sUl'
le mon ument mpmf'. Bl 10R nonR ont permis de

' ) Cf. V.

1 - 1 6.
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Draghiceanu,

Bul. Com.

Mon.

Ist.

XXVI I .

LE X IV-E �E S I ECLE

recon st ituer hypot hetiquement le plan de cet t.c
egl i se qui e1el'l'a etre contro l e lors des t ra nl llX de
resta uration g u i s'imposeront tot ou tarel.
Remarq Llon s g lie le tom beau d u moi ne N ico
deme qu i se tro ll ve en dehors de l 'eglise actue l le,
Ctait a l o r i g i ne c1 a.n8 l ' i nter ieu l.", it l a ng le sud 
ouest d u pronaos ce qui est confi rme par l a trael i 
tion locale. ( F ig. 28).
Ce typo de p l an au pronaos en largeur ne se
retrouH' l1 u l lo ra ft a i Ue u rs q u 'en V a l a c h i e ; l 'a r
c h itede i !1 rOIl I 1 I 1 du pri llC'e R ad u [ -e r Le N o i I " a n
'

'

15

semit le createur . Ce plan e s t tres d ifferent de
celui du groupe ele la )I ora-va, car le naos seul
s'en rapproche par ses d ispositions genera-les. 1,'01]
}lent le co m pa re r a lls::;i s u r cm·tains poi n t s it
l ' eg l i so

c1es Sa ints A rc h a nges de ) l[essell1 bria.

Lp::;

conheforts q u i epau l aient les a b s i d io les du
sanctuaire restent encore inexpliques car cet e
lement d or i gi ne occ identale ne se retronve nnUe
part dans les monumen ts elerives de l 'a rt by;t,anti n
� i l'e n 'eRt en ) f o l c l a.vic.
pet its
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IV

Les e g l i s e s a u p l a n e n croix d e B y z a n c e e t l e s p r e m i e r s B a s s a r a b e s .
Les premiers princes d e la dynastie des Bas
s arabes etaient apparentes

a la bmille imperiale

nefs est

St. Nicolae de Curtea de A1'ge� , connuc

a ussi sous le nom cl'eglise princiere. (Fig. 42,

de Byzance ainsi qu'aux prinoos de Serbie. Leur

I l est

4 5).

a pau pres certain q u elle date de ver '

cour etait organisee d'apres celIe des empereurs

le m i l ieu du X I V -ema si ecle et qu'elle fut bâtie

byzantins et un exarque, eveque d u Patriarche de

par l ' un des premiers des p rinces de l a dynastic

a Curtea de Arges, leur

eles Bassarabes, mais, des elonnees p l us precise::;

L ' a rchitecture religieuse elevait elonc aussi s'in
C'est ce qui

I 'un eles plus beaux de la Vala<;hie et les propor
t iOIlS en sont impeccables. L 'architecture el u naos

e}.'})lique comment nous est venu le plan e n forme

com porte quatre points d ' appui interiems, disposes

Constantinople resielait
capitale.

spire l' eles monument de Byzance.

manquent encore sur ce point. Ce monument est

ele c ro i x . Ce plan, nouveau pour la Valachie, est

en can'e, qui divisent l 'eglise en tro is nefs.

a dire symetrique par
ra,pport a eleux axes perpendiculai l'es 1\il1 sur

coupole pose sur ces quatre p i l iers ; des voMes en

un

"plan central", c 'est

l ' autre. Il comporte une coupole en 80n centre. Il
est san s absieles laterales. (Cf.

PI. V).

berceau l 'epaulent des quatre cotes et se termi nent
it lems extremites par des frontons arrondis 0n

plein c i ntre. Du cote du sanctuaire la volite en

8elon les dimensions ele l'eglise, c e p l a n com

bcrceau s ' a rrondit en eul de four. Deux absidio

a l'est les nefs laterales et encadrent

porte ou bien u ne seule nef poul' les eglises de mo

les terminent

indre importance ou bien trois nefs, dont celle du

le sanctuaire "de pad et el ' a u t re .
Un pronaos etroi t portb.it

milieu est sensiblement plus large et plus ele vee
que les deux autres.

La structure de l'eglise en

croix de Byzance se compose en principe de deux
bercea,ux qui se coupent
les bras d 'une croix.

a angle droit, en formant

A

La

leu l' intersection s 'eleve

a l 'origine deux tou

rel les egales qui ont dispal'u, mai s dont on retl'Ou
\'e J ' i ncl ication sur d 'anciens clocuments.
L , architecture exterieure se compose comme

fi

San N icoara et fi, N icopoli, el'assises a l ternees de

une coupole : "Une coupole posee sur une croix"

moelJons et de c h a i nes de briques appa rentes selon

en est l a dMinition tres plastique que nous devons

l'ancienne haclition

a ::\'I. Gabriel :VIillet. La, forme de la croi x se

petites d i mensions et l'ils joints du mortier sont

dessine non seulement dans

le p l an , mais aussi

dans l 'espace, aux lignes cie la toi ture .

a une

L 'o n trouve le type de l 'eglise en croix

seule nef fi Nicopoli sur la r i v0 elroite d u Danube.
C'est

Ull

petit

monument

compose el 'un

naos

e n forme de croix aux branches ega.les. La cou

pole it ta mbour q LI i s ' eleve au dassus es t epaulee

byzantine.

La brique est ele

en genera,] de la meme largeur que la brique eUe
meme, c 'est â d i re ele qua tre it c i n q centimetres.
Le mortier de chaux enchâsse chaq ue moellon et
chaque brique d \m cadre de couleur claire qui les
met

en

valeur.

Les

arcs

sont tous

en

briques

apparentes ; leur forme est ceHe d ' Lm elemi cerele
parfait.

Les frontons

lateraux

sant encaelres ele

des quatre cotes par des volites en berceau qui se

l arges arcs proeminents en brique qui posent sur

term i nent lateralement par des frontons arronelis

des consoles de piene . Les fenehes sont en arcs

en elemi cerc le. Le pronaos, tres etroit , etait sur

plein

monte de eleux tourelles egales gui ont disparn.

d isposees en dents de scie selon la tradition by

L'architect ure de ce petit edi fice est toute by

z a n t i ne . 011 y voit les assis8s alternees de moel
lons et

ele briques

ainsi

q ue les

arcs en plein

cintre

et

les

briques

des

corniches

sont

z antine.
Les proportions de ce monument sont austeres
et l' aspect

0n

est aussi pitto resque qu' imposant.

cin tre, appareilles en briques apparentes mac;on

L' interÎeur est remarquable par la beau te sobre

nees it l arges joints et sans crepi exterieur. No

des lignes, a i nsi que par les admirables fresques

ton

q U0 l'on

y trouve aussi

it l ' i nterieur de la

coupole les q ua tl'Cl arcs posant sur eles consoles
d'angles, comme fi Coz i a ,

calTe. ( Fig.

qui en recouvrent toutes les pa rti s . E lIes comp
tent parmi les plus belles ele l a Valac h ie .

mais sans le tambour

37, 38, 39).

Le t.vpe pa rfait de l ' eglise en c roix

a

On en a retrouve par enell'oit hois couches su
pe rposees ; mais les pal'ties les p l u s belles datent

trois

du

Xl V -eme s i ecle.
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La fil iation des trois types de pion du XIV - eme s iec l e v a l a q u e .
Les hois types d'eglises q ue nous venons el'e

tudier sont, nous l'avons I'U, ele formes assez dif
ferenoos.
aux

Cependant
autres,

l'on peut les rattacher le '

par

leul'

structure q ui

a

Cattaro , ) sur l' Adriatique e t s i l'on a.m plifie le
naos par l'adj onction des absides laterales.
De meme du second type au plan trefle de la

des

Morava serbe, l'on peut obtenir le troisieme, c 'est

points commlUlS, car ils suivent tous les trois les

fi, dire le plan en croix de Byzance et speciale

unes

principes de l'architecture byzantine.

ment celui des Catholikons de l'Athos si l 'on e

Du premier type, l ' eglise au plan rectangulaire

carte les murs lateraux, en laissant sur place les

et a la volite en berceau originaire des Balkans,

quatre pieclroits. Ceux ci deviennent alors des pili

l 'on peut obtenir le second type celui de l'ecole

ers isoles destines a s uppolier la coupole centrale .

serbe si, la volite etant interrompue en son milieu,
l'on y

intercale une coupole posant sur quatre

piedroits, telie que l'on la voit a Saint Luc de

1) G.

Il

se forme ainsi d u x nefs secondaires se ter

minant

a

re s t par les absidioles qui encadrent le

sanctuaixe de part et d'autre.

MiIlet : L'ancien art. Serbe, page 5 1 .
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Le XV-eme siecle. La plan des Catho l i ko n s d e l' Athos.
L'histoire nous cite bien les differentes fonda
tions religieuses des princes valaques de cette e
poque,. mais elIes ont presque toutJes disparu et il
n'en mste que fort peu : Leurs eglises se ratta
chent aux types du XIV-eme siecle et leur archi
tecture ' s'inspire encore

de Byzance.

Les seuls

monuments qui nous restent de cette epoque sont :
L' eglise de Bmdet qui date des premieres an

noos de

00

siecle et fut bâtie par le prinoe Nfirceal

l'Ancien. Le plan est le meme que celui de Cozia
mais tres simplifie ; (Fig.

66, 67, 68).

E lle se compose de moellons alternes de chaines

de briques sans pierre de taille ni sculpture. I l

est probable que Bradet est l 'une des premiems
eglises de la Valachie qui ait ete bâtie par un ar
chitecte roumain. Peut etre avait il ere forme il,

l'ecole des maîtres byzantins ou serbes qui travail
au

XIV-eme

siecle

pour

les

princes

de

Valachie.
L 'eglise dtb Md:n4ste1'e de Snagov que l'on a

attribuoo, probablement il, tort au prinoo Neagoe

Bassarabe

parait

Mre

du

XV-eme

siecle.

E lle

aurait ere bâtie vers le milieu de ce siecle par le
prince Vladislav ? Le plan est en principe celui

des Catholikons du Mont Athos, c'est it dire 'le

plan en croix a trois nefs avec, en plus, les absides
laterales, et un pronaos tres developpe. Celui ci

de forme carree est ouvert sur trois c6tes. (PI. VI).
Remarquons que l'adjonction des absides late
rales du naos entraine ici une modification corres
pondante

dans

la composition

au centre. (Fig.
A

48).

Snagov cette coupole

recherches qui ont ate

a disparu, mais

les

faites tout dernierement

ont montre qu'elle existait a l'origine.
Mentionnons ici que le porche de Snagov ou
vert a l'origine,. fut mure par la suite. Ce nouvel
element d'architecture : le porche ouvert,. importe

des pays du Midi, peut etre du Mont Athos, ou
il est tres usi te, fut probablement transforme et
mure a Snagov a cause des hivers plus froids de

L 'architecture en est des plus rustiques.

lerent

ers isoles sur lesquels s'eleve une coupole situee

des fa<;ades :

les

la Valachie.

rabe qui en

Ce semit le prince Neagoe Bassa
1517 en aurait modifie la disposition

et qui en aurait fait decorer l'inrerieur a la fres
que. Ces fresques qui paraissent dater du XVI
eme siecle, sont nes belles. EUes sont ulterieures

a la transformation dont nous venons de parler,

car elles recouvrent les parties murees ; ce qui

confirmerait pour la fondation de caUe eglise une
date anterieure au regne de Neagoo Bassarabe,.

L'eglise de Snagov parait avoir eu a l 'origine

quatre coupoles, dont j'une sur le naos, qui s'est
conservee

j usqu'a nos jours,

pronaos, qui a disparu

une autre

sur

le

ainsi que les deux autres

plus petites, situees au dessus des absidioles qui
flanquent le sanctuaire et telles que 1'0n en voit
souvent au Mont Athos..
Les traces de ces petites coupoles furent en
effet retrouvoos,

lors des recherches qui

furent

faites recemment. Le tableau votif que l'on voit

a l'interieur de l'eglise, la represente du reste avec

frontons lareraux anondis en demi cercle et tels

ses quatre coupoles.

princiere de Curtea de Argeş, disparaissent pour

brique apparente et sans aucune pierre de taille en

que nous les avons vus a. N icopoli et it l'eglise

L'arehitecture

de

Snagov est entierement en

faire place aux demi-coupoles reoouvrant les ab

dehors des tailloirs des chapiteaux que l'on voit

Notons ici que dans certaines eglises serbes les

belle qualire et de formes tres varioos' ; elIes sont

sides laterales.

frontons arrondis ou pointus ou bien a pans coupes
s'emploient simultanement avec les demi-coupoles,

aux piliers du porche. Les briques sont de fort
ma�nnees a larges joints de mortier et habile
ment mises en oouvre. (Fig.

c'est aussi le cas de Cozia et de Tismana..

51).

Leurs formes sont ou bien arrondies en doucine,

Le caractere le plus important et aussi le plus

ou en talon,. ou bieu encore en arc de cerele eon

original de l'eglise du Monastere de Snagov est

cave ou convexe et les figures variees qui resul

le vaste pronaos carre qui s'ouvre gur trois cotes

tent de leurs combinaisons sont du plus bel effet

par des arcades en plein cintre posant sur des
piliers en brique. C'est plut6t

tID

porche qu'un pro

naos et ses grandes dimensions en font comme une
seconde eglise placee devant la premiere. Ce porche
compte en effet tout comme le naos, quatre pili-

decoratif. Les colonnes du porche sont ies unes
eilindriq ues, les autres cannelees ; elles sont tant6t
ures vertieales et tant6t it cannelures en

a car
Spl
('

J.

CeB colonnes de Snagov quoique en partie

_looS par la ma<;<>nnerie, sont fort beltes, aussi
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LE XV-EME SIECLE

bien comme proportions que comme composition.
L'on peut y reconnaitre la science et la maîtrise
de s architectes byzantins de la oonne epoqUel.
C'etaient peut etre des moin:es de l' Athos ; ils
posseWtient tous les secrets de l'art de la fabri
cation, de 1& mise en oeuvre et du maniement de
la brique. L'eglise 00 Snagov, de par la qualite
et le caractere purement byzantin de son archi
tecture serait, croyons nous, du XV-eme siecle.
C'est en Valachie le premier exemple du porche
o llvei·t que l'on retl'ouvera dans certaines eglises
va]aques ,d u XV I- eme siecle, plus frequemment
au XVI I-eme et d'une fa.ejon constante au XVII I
eme. (Fig. 50, 52).
La chalJelle du Mo{IWstere de Bist1'itza en 01tenie fut bâtie dans les premieres annees du XVI-

19

eme siecle (1507) par le moine Pahomie, l'un
des membres de l'illustre famille des Craiovesco.
Ce petit monument, de par ses formes simples,
ses dimensions modestes e,t sa volÎte en berceau,
se rattacherait plut6t am eglises de plan archai
que du XIV-eme et du XV-eme siecle, q u' a celles
du XVI-eme ; c'es t pourquoi nous la situons ici.
Elle se compose d'une simple nef voutee en ber
ceau 'a laquelle se rattache un sanctuaire arrondi
de forme assez peu reguli ere. Elle ne comporte
pas de pronaos et le porche y fut rajoute au debut
du XVlI I-eme siecle ; elle est bâtie en moellens
rustiquement maejonnes au mortier de chaux, sa,ns
que l'on puisse" sous le crepi qui la recouvre
aujord'hui, dooouvrir aucun element d arc hitecture .
(Fig. 99, 100, 101).
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VII

Le decorafio n des e g l ises du XIV - eme et d u XV -eme siecle.

L e s Arts :Nlineurs ne seront etudies ici q u 'en
ce q u i touche la decoration des eglises.

triq ues

I l ne nous est reste du X I V-eme et du XV-eme
que

siecle

rares

quelques

monuments

dont

les

caracteres generaux derivent de l 'art byzantin ou
des ecoles orientales qui s'y rattachent.

VI I).

(PI.

La sculp tu1'e e n lJiel'l'e est representee par une
funeraire

pierre

qui

se

trouve

it

l 'interieur

de

l'eglise princiere de Cmtea de Argeş et que 1'on
fondateur.

etre oe11e du

c ro i t

d'un paralleli pipede eleve ; l'on

s'y melent

it des feuillages stylises dis

poses symetriquement. ( Fig.
Le

scu,llJtzP'e

en

35, 56, 60, 64, 65).

bois e s t representee p a r l 'an

cienne porte de l 'eglise de Cotmeana qui s'e t rouve
au

musee

ornoo de
inspires
figures

d'art

eles

Bucarest.

religieux de

1' iches rinceaux
formes

representant

est

Elie

â palmettes a 1 1ongees,

persanres

ou

arabes.

l' Annonciation

Deux

decorent

la

partie superieure des vanta nx. L'on y voit, dans

forme

l'axe, des cabochons sculptes en rel ief et decores

y voi t l ' arbre de

d'entrelac s . Cettte porte pourrai t etre ceHe de } ' ic

Ell8 a

la

vie represente sur la fa08 superieure et execute en
relief meplat, ainsi qu'une grande rosaoe formee

onostase de l 'eglise. ( F ig.

55).

L a porte de l'eglise de Snagov qui est elate8 de

de lignes geomehiques entrelacees ; les faces late

1453

rales sont ome8s ele fleurs stylisees d ' une techni

cution magistral . L 'on y voit six panneallX repre

que

Au

musee

formes

aux

simila ire,

arron d i . ( Fig.

et

molles

au

relief

57, 58, 59).
d 'Art

religieux

est d'une tres be11e composition et d ' une exe

sentant des scenes rel igieuses, des a,rchanges et des
saints. Le tout est encadre d'arcades ornoos d'in

de

Bucarest

l 'o n

conserve u n e pierre tombale que l 'on a ratro uvee

scriptions en lettres cyri 1 1 iques stylisees. ( F ig.
La f1'esque est represente3

par

la tres

63).

belle

daJ1s cett-e meme eglise de Curtea de Arge ş . E 1 1e

decoration inter ieure de l ' egl i se princiere de Curtea

represente, sculpte en haut relief, un personnage

de Argeş, dont une grande par tie date du �IV-eme

il porte la couronne, mais son mauvais

s iecle. Ces fresques remarquables se rapprochent

6tat de consenation e t le manque de toute in

par leul' style et par la composition de certains

couche ;

scription ne permettent de rien preciser ; l ' i mpres

tableaux, des mosaiques de Kahrie-giami . C3rtai

sion. d'ensemble indiquerait une influe n e romane.

nes parties de ces fresques ont ete retouchees it

A l 'eglise du l\'Ionastere de Cozia, les cadres

diverses epoques du XVI I-eme au X I X-eme siecle.

sc ulptes de certaines fen8tres d u naos et d u sanc

Tous ces monuments sont directement inspires

tuaire datent de l 'origine ; ils se rapprochent par

de la derniere epoque de l'art byzantin e t fnrent

lem caracte re de ool1es que I"on voit aux eglises

probablement eX6cutes par des artistes orientaux,

serbes de K ro uche vatz et de Kalen ici ; l'on y trou

venus soit directement de Byz anoo, soit, des el i f

ve

les m emes elements i nspi res de l'ad armenien

ferentes

de

provinces

l ' E mpire :

Armeniens

ou

entrelacs formant comme

G oorgiens, Syriens ou Ara,bes, tous attires par la

des lacets e o passementel"ie combines it des rosacas

Capitale et essaimmant ensuite dans les provinces.

; e l les furent raHongees vers

paradoxal que la p ierre tombale du prince Mircea

et georgien ; ce sont de

de formes geometriques. Ces fenetres sont fOl."te

rnent endommagoo
le

bas

gemi nes

au

XVI I I-ome siecle ; leurs arcs, jadis

comme

it

Kalenic i ,

furent

modifles

et

C'est

ainsi

que

l' Ancien mort en

pourrait

1418

s 'expliquer

le

fait

et q u i se trouve it Cozia,

a la meille forme de pyramiele allongee,

a ux

ar

leurs meneaux ont disparu. Des motifs decoratifs

reies profilees que l 'o n retrouve aux tombe a nx ele

simila ires se retrouvent aux archivoltes des ar-cs

certains sultans ele oette epoque, depuis les pays

et des frontons ainsi qu'aux rosaces ajou roos qui

d' Orient j usqu'an Maroc, aux tombeaux Saadiens

ornent le centre des arcature s . Les formes geome-

de Marrakesch.
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Le debut du XVI-e m e siecle et le pri n ce Neagoe Bassarabe.
Des le commencerr:Jent de ce siecle l'on voit
s'elever quelques

est d e forme rectangulaire et s e trouve place dans

importants et tres beaux

le sens longitudinal. Il se compose de deux parties

monument bâtis par les princes roumains et ou

separees par un graml arc transversal tres el{�ve

POU l' la premiere fois c lairement,

dont on voit les piedroits de part et d'autre. Au

certains caracteres ol'iginaux de l'architecture va

dessus de la clef de cet arc vient se poser un

laque.

autre

1'0n constate

tres

arc

longitudinal

qui

separe la

partie

de

1 502 it 1 518, 13

l'est du pronaos en deux canes egaux audessus

prince Radu le Grand et le prince Neagoe font

des quels s'elevent eleux hautes tourelles symetri

Dans le court intervalle de

bâtir trois belles eglises de p roportions monumen

ques. L 'ouest du pronaos est de plan cane et volite

tales qui sont de toute premiere importance pom

en berceau.

l 'histoire de l 'art l'oumain et qui pouvent compter

Le pronoos est separe du naos par llil mur

parmi les plus parfaites des eglises de la Valachie,

plein

autant par la scienoo de la composition que par

ele commllilieation.

dans

leg uel.

se

t rouve menagee une porte

aussi

Le plan du Dealu est elonc 'du type trefle it

parmi les plus riches,. du point de vue des mate

trois coupoles. C'est un type nouveau pour nous

riaux et de leul' mise en oeuvre.

et dont nous devrons nous souvenir car nous le

la qualite

de

l 'execution.

E l les

c.omptent

Malheureusement leur etat de conservation n'est
pas celui que l 'o n souhaiterait, car elles ont ere
considerablement

restaurees,

beaucoup trop res

taurees, ainsi qu'il etait de mode de le faire, il y

a

cinquante ans. De ce fait elles ont subi des dom
maO'es et des modifications fa.cheuses.
L 'etude

de ces

monuments nous

donnel'a

la

elef de l 'evolution de l'al'chitecture valaque.
L' e g lise

dt� 1nO n aste1'e de Deal�� fut bâtie par

le prince Radu le Grand en 1 502. Le plan est
proche parent de celui de Oozia, au moins en ce
qui concerne le naos, cal' c'est celui des eglises de
la Morava serbe. L'on y retrouve les trois travees
j uxtaposees

dont

les

laterales

a bsides

la principale est encadree par
et

comonees

d'une

haHte

coupole elev6e sur un tam bour. L'on y ratrouve
aussi les quatre piedl'oits saillants et les arcades
laterales aveugles des travees secondaires. (Pl. I X).
Remarquons cependant que la coupole n'a pas
ici la meme structure

qu'a Cozia, que l'on n'y

tl'ouve pas "le tambour cane" ni le systeme des
quatre arcs intermediaires posant SUl' des consoles
d'angle.

retrouvel'ons souvent aux siecles suivants. L ' archi
tecture de Dealn est en pierre de tailIe. L 'an y
retrouve quelques uns des elements de la structme
serbe : L'attique superieur en l'8trait et les arcs
en plein cintre

qui

se dessinent

sur

les faces

exteriemes du soubassement de la coupole ; puis
les petites rosaces en pierre ajouree sous la corni
cbe.
Le decor exterieur est en pierre finement scul
ptee. L 'omementa-tion se compose ele motifs geo
.
metriques varies ; ce sont des rosaces et des
entrelacs d'un dche effat decoratif.
Les fagades comportent eleux registms d 'arca
tures superposees. E lles sont en plein cintre et
leur profil saillant .est forme de boudins concen
triques
file

j ustaposes.

separe

les

Un

deux

bandeau

horizonta.l

pro

registres.

L ' influence de l'art armenien et georgien est
ici evidente. Les eglises de cette partie du Oaucase
sont en eHet construites tout en pierre de taille et
d6corees d'arcatures semblables it celles de Dealu
ainsi que d'ornements qui ressemblent a une pas

sementerie, it llile broderie appliguee a la surface
de la piene.

Dealu c'est donc bien la structure seroo d u

Les profils des corniches et du baneleau de Dealu

naos mais avec l a c'o upole byzantine habituelle a

sont composes de bouc1ins et de courbes en seg

A

pendentifs qui reparait. Le pronaos de Dealu est

ments de cercles alternativement convexes et con

d'une conformation toute speciale, qui nous est j us

caves,. tels que l 'on en voit aux gralldes mosquees

qu'ici inconnue et que l 'on ne retrouve dans au

de Oonstantinople et d'Adrianople, bâties au XVI 

cune autl'C ecole de l'al't chretien si ce n'est dans\

eme siecle. L 'on peut y retrouver des reminiscen

l'arcbitectul'e

ces de la plastique qui caracterise l ' Ecole syrienne.

valaque

des

siecles

que nous le venons par l a suite.

suivants aiusi

Les

En quoi consiste l'originalite de ce pronaos ? I l

Armeniens

et

les

Georgiens,

beritiers des

maîtres syriens, Maient, on le sait, des construc-
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teurs de premier ordre et sud.out des sculpteurs a
l'imagination la plus fecpnde. Ils ont ete de tout
temps les ar.chitectes de l'Or:ient".
J'empl�w1te �es mots el l'ouvnage de George
Balş sur l'architecture sel'be 1). L'influence de
l'art armenien SUl' la sculptUl'e des eglises de
la Serbie y est j udi·cieusement et udiee.
L ' Eglise

de 1 508

;

de l' E'veche de Ourtea de A'rge§ est

eIle fut bâtie pal' le prince N eagoe Bas
sarabe. C 'est l'un des monuments les plus repl'e
sentatifs de l'eclectisme byzantin du XVI-eme
siecle. (PI. X).
Nous y l'etrouvons le plan t refle, mais la
oonfol"mation est hes differente de ce gue nous
conaissons. Si le naos est assez semblable a celui
de Cozia et de Dealu,. le pronaos est tout autre .
Il a la. forme d'un rectangle" mais el l'encontre de
celui de Dealu" c 'est lU1 rectangle dispose en
largeur et gUl depasse de part et d'autre le naos.
Sa composition comporte un cane central limite
par douze colonnes elanceas gue SUl'monte une
coupole elev8e. Ce carr'e central est entoure sur
trois cotes pal' un espace plus etroit ou se trouvent
les tombeaux des fondateurs. Aux deux angles
ouest de ce pom'tour s'elevent deux toUl'el les sy
meuiigues.
C'est ici, d'un cote et de l'autl1e de la POllte
d'enuiOO, gue se triouvent les tombeaux du
Roi Chanles 1 -erl le fondabeur du Royaume de
Roumanie et le restaurateur de ce monument et
de la Reine E lisabeth (Carmen Sylva) d'un cote
et CieUX du Roi Ferldinand 1-81;, le fondateur de
la Grande Roumanie et de la Reine Ma.rie, de
J 'auu18 cote.
Cette eglise fidelement et magnifiguement res
tauree entre 1872 et 1878 par Andre Lecomte
du Nouiy, eleve de Viollet le Duc et de CJermont
Ganeau est d'un type nouveau pour nous. C'est
le plan trefle el guahe coupoles. Sa composition
ne se l'etrouve dans nul auu'e pays et dans aucune
autl'e ecole d'art gue dans l 'arch i tecture valague
des siecles suivants.
L'architecture de cette eglise est semblable
sous plus d 'un rapport a. ceHe de Dealu . C'est le
mome parement en pierre de taille et le mome
decor richement sculpte ; ce sont les momes a l'ca
tm�s en relief ornees de boudins j ux taposes. Le
l1egistm superieur est iO;i le seul compose d'arcs
en plein cintre ; le registre inferieur 8tant forme
de panneaux rectangulaires.
Nous retrouvons aussi la mome dentelle de
pierre sculptes gu'a. Dealu" mais eIle est auu'e
ment distribuee SUl' les fac;ades : Ce sont ici des
panneaux, des frises et des l'osaoos encadres ; les
motifs decoratifs sont des polygones reguliers et
des cercles entrelaces, des rosaces aj ourees gui
for:ment des flem's geomeu'igues regulieres et sy1) G, Bals. Une visite

â quelques eglises de Serbie. Bu-

metrigues ; en un mot une broderie de pierre
infiniment variee aux ornements plus riches en
core gu'a Dealu, car aux entr�lacs armeniens et ·
goorgiens viennent s'ajouter des feuillages stylises,
des palmettes d'oriaine persane et des stalacties de
provenanoo arabe ornant la corniche. L'on remar
gue encore un bandeau en forme de torsade tout
decore de fleurs et de feuillages stylises·. Ce ban
deau entoure toute l'eglise a. mihauteur des murs
en separant les deux registres de panneaux des
fa<;ades. Souvenons nous de cet element gue nous
rencontrons ici pour la premiere fois car nous le
retrouverons freguemment aux siecles suivants.
Les coupoles eLe cette eglise sont toutes dif
ferentes les Unes des autI-es, autant par leur struc
ture g ue par leur decoration. La coupole du
pantochrator g ui courOlme le naos, a le tambom
octogonal tant a. l 'exterieur gu'a. l 'interiem ; il
repose sur guatre tr'ompes d'angle et l'ext8riem
en est orne d'arcatures en plein cintl'e richement
decorees. La, coupole du pronaos, au tambom
circulaire a. l'interieur, pose sur un systeme de
pendentifs gui forme un u'onc de cone ; celui ci se
termine, a. sa partie inferieUl�, sur un plan can'e ;
a. l'exterieur le tambour est octogonal et decore
de panneaux rectangulaires. Enfin les deux tourel
les d'angle presentent des fenetres en spirale d'un
effet des plus curieux. Âinsi dans ce monument
remarguable dont la constI-uction est savante et
rechercbee; l'architecture, la technigue et le de
ooration rivalisent entre elles.
L'eglise de Dealu et ceUe de l'Eveche de Curtea
de Argeş sont les seules en Valachie dont l'archi
tectm� soit toute en pierre de taille sculptee. Les
analogies de style gue nous venons de consta.ter
et les dates fort rapprochees de leul' construction,
1 502 et 1508, permettent de supposer gu'elles
sont, l'une et l 'autre, l'oeuvre d'un seul et meme
architecte. C'est le legendaire :;vraître JVlanole dont
le souvenir s'est perpetue dans la poesie populaire
l'Q umaine. Il fut chante pal' la Reine-Poete, Oar
men Sylva e t pal: le barae roumain Basile Ale
xandrii.
L'on a voulu y voir un artiste armenien, 0riginaire d' Asie lVIineure" mais son eglise, ou ses
eglises n'ont rien en dehors ele la decoration sculp
tee g ui les rapprochent de l 'architecture arme
nienne.
Le plan est celui de Tismana et la structure,
inspiree de Byzance et de la Serbie, est au con
traire des plus originales ; ils sont l'un et l'autre
bien roumains et la description gue nous venons
d'en donner montre bien gue l'on ne tI-ouve dans
aucune a,utre ecole d'art, des eglises dont on
puisse les rapprocher.
Si les deux monuments gue nous venons d 'etu
dier ont entre eux bien des points de rapport, celui
gue nous allons analyser maintenant s'en dif
ferencie completement. C'est encore une eglise de
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d'un autre monument d e la VaJachie b M i a u XV
eme siecle : de 1'eglise du monastere de Snagov
ou nous avons retrouve le plan des Catholikons
de l'Athos et l'architecture aux jeux de briques de
Byzance.
L'ancie n n e Met1'o pole

de la viUe de Ti1'goviş te,

gui fut pendant plusieurs siecles la Capitale de
la Valachie, a ete bâtie en 1 5 18 par le prince
Neagoe Bassarabe, l'auteur de l'eglise de l'EvecM
de Curtea de Arges que nous venons d 'etudier.
C€t edifice monumental compte parmi les plus
vastes que l 'on ait bâtis en Valachie. (Fig. 105).
C'est le p lan en croix de Byzance. 11 se compose
de deux pa,rties sans unite de composition et qui
paraissent j uxtaposees. C'est vers l 'est le naos aux
h'ois nefs et aux quatre piliers i soles ; ce naos
presque identique, mais dans de plus gnlJldes di
mensions a celui de l'eglise princiere de Cmtea de
Arges, est precede d'un pronaos etroit. Cette pre
miere padie comportait cinq coupoles dont l'wle
au centre tres importante et quatre auhes plus
petites aux angl s. L'ou y retrouve les frontons
lateraux arrondis de Nicopoli et de Curtea de Arges.
La seconde partie est un grand porche carre,
en tout semblable, du moins comme plan, a celui
de Snagov. Cependant l 'arc hitecture en est plus
complexe car on y retrouve en faya.des, les froutous
arrondis tout comme au naos. Il comporte trois
coupoles dont l'une au centre et deux autl"es de
moindres dimensions aux angles de la faya.de
principale, iL l'ouest.
Certains documents nous apprennent que ce
monument possedait, des l'origine, ses huit cou
poles. Cependant, telle qu'il nous apparait dans
les rares estampes ou photographies qui nous en
restent, il ne parait pas avoir ete bâti en une seule
fois,_ car les deux parties dont il se composait sont
j u.'daposees sans preoccupation de l'effet d'en
sem bIe. L 'on en trouve la preuve aussi bien en
plan qu'en fa<Jade, car les l ignes principales des
deux parties ne se rattachent pas et les details en
sont de forme et d'echelle d ifferente.
Il y a lieu de supposer que des transformations
succesives que nous ignorons en ont altere l'tmite,
car l'histoire nous apprend que ce monument,
commence par le prince Neagoe Bassarabe en
1518 ne fut ter;mine que plus tanl par Ra�lu Pai
sius, fils de R'3Idu le Grancl fOfida,teur de Deal'u,
puis qu'il fut lJastaUl'e par le prillcl8 jJa,t1meu
Bassambe vellS le milieu de XVII-eme siec;1e et
r�staurc encore wre fois vers 1700 par le prlince
c.onstantin BranclOvan .
jlalheureusement il a ete completement de
moli vers la fin du XI X-ems siecle pour etre
rebati Ei neuf et sans aucua respect pom le passe,
nous privant ainsi pom toujours des moyens de
l 'etuelier.
Les rares photographies que nous en posse
dons, ne nous donnent pas une idee tres precise
de son architecture iL l 'o1'igioo. Les fa<Jades etaient

23

tres probablement en briques apparentes,_ mais
elles furent crepies au XVII-eme siecle, selon
l'usage de l'epoque, puis l 'exterieur en fut decore
de peintmes a Ll XVII I-eme siecle,_ ainsi que nous
le montre l'aquarelle du peintre Satmary qui
date de 1850 environ.
Les colonnes du perche etaient semblables it
celles de Snagov, mais de proportions plus trapues
et moins parfaites d'execution.
Autant qll:e l'on en peut juger l'architecture
inspiree de Snagov etait inferieure iL celle de son
modele.
Il se poun-ait q ue l 'eglise demolie au X I X-eme
siecle fut non pas oelle de l'origine mais ceHe que
nous a laisse-e jfuthieu Bass'a rabe et telle qu'il la
restama. Les c adres de pierre des fenetres ele l'an
cienne eglise datent certainement au plustât du
milieu du XVII-eme siecle et ne samaient etre
anterieures. Elles sont conservees au musee de
Tirgovişte et leurs formes sont celles du temps de
j'[athieu Bassarabe et de ses successeurs. On en
trouve l'origine iL l 'eglise de Stelea qui date de
1645. jlais faute de documents plus precis l 'on
en est rec1uit iL des hypotheses .
Quoiqu'il en soit, ces trois monuments d u
debut d u XVI-ems siecle constituent pom l'a1'chi
tecture de la Valachie un apport oonsiderable car
nous y trouvons de nouvelles dispositions de plan
et des elements decoratifs qui contribueront puis
samment iL la formation et iL l 'eclosion du style
valaque.
Cf:\S

element nouveaux sont enft'esume :

1) La elisposition originale du pronaos de Dealu,
avec ses deux coupoles posant sur un meme arc
lono-itudinal. N ous retrouverons cette disposition
dans un certain nombre d'eglises valaques d u
XVI I-eme et du XVI I I-eme siecle, mais eIle
n'existe dans aucune autre ocole l 'art.
2) La structure nouvelle et plus originale enco1'e
du pronaos de l'eglise de l'Eveche de Curtea de
Arges, qae nous retrouverons aus i dans l'archi
tecture vala,que des siecles suivants mais dont
on ne trouve pas ailleurs ni l 'equivalant ni meme
une disposition qui en approche de si loin que
cela soit. Le plan de Curtea ele Arges peut li j uste
titre etre considere comme le plan type le plus
caracteristique dll style valaque. I l s'inspire tres
probablement ele celui de Tismana comme nous
avons tente. de le demontrer.
3) Le porche ouvert sur trois câtes et entoure
d'arc3Ides posant sur des colonnes, tel qu'il existe
aussi iL l' Athos et en Grece. Cet e lement nouveau
ne s'acclimatera elefinitivement en Valach ie que
plus tard, car nous le retrouverons d'abord iL
certaines eglises du XVI-eme et du XVI I-eme
siecle, pu is d'une fa<Jon constante au XVI I I-eme.
n a m-a alors des dimensions en general plus
red Ll ites qu'a Snagov et a Tirgoviste ; il senl
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de proportions rectangulaires et non plus carrees,

aussi les jeux de la brique apparente, tels qu'on

et parfois, mais rarement, de forme polygonale.

les voit a Snagov et a Tirgoviste.

4) A

ces

trois

devons en ajollter

elements

un

d 'architecture

nous

quatrieme qui est de l'ordre

decoratiI. C'est l'omementation sculptee teHe q ue

nous l'avons vue a

Dealu

et a Curtea de Arges ;

LeUl' magistrale composition inspirera, comme

nous le velTons, les architectes roumains de la
seconde moi tie du XVI-eme siecle et parfois aussi
ceux du XVI I-eme.

celle ci constituera en effet une source inepuisa

C'est avec ces elements nouveaux adaptes aux

bIe d 'inspiration pom les arch itectes et les decora

types de plans anterieurement connus et surtout

te urs

XVI I-eme

au plan trMle, que se forme vers le milieu du

faut

locale en Valachie.

roumains

du

XVI-eme

et

du

siecle. (PI . I X et X) .
Dans

ce

meme ordre

XVI-eme siecle la premiere ecole d'architecture
decoratif

il

citer
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L'an cienne Ecole Valaque du XVI-eme siecle. L e prince Radu Paisius
et Michel le Brave.

En clehors des trois re m a rquable s monuments
q ue nous venons d'etudier, la premiere moitie
du X\ I-eme siecle nous a laisse un cedam nombre
d'eglises de moindre i mport an ce comme dimen
sions, mais interessantes p a r ce q u el les nous font
voir les tencl ances de cette epaque, de laquelle
n aîtra le p rem ier mouvem�nt d'al't local
n Va
lachie. Le plan de ces eglises est dans la g ra nde
m a jo rite des cas, le plan trMle de L a Serbie, et
rarement le plan l'0ctangulaire ; quand a l'archi
tecture, elle est simple et 10gique ; elle resulte
de la techniqu0 special
a la brique ; la p ie ne
.Y est une excep t ion et nous ne la trouve r on s gue re
q u a ux cadres des portes et des fenetTes 011 elle
est d'ai lleurs sans sculptul'e et tout au p Lus so
bl'emen t profiloo.
Notons ici q ue si le p la n serbe servit longtemps
a ux architectes valaq ues, cal' l 'on en trouve les
dispositions dans certaines eglises j usqu' a la f in
du XVI I-eme siecle, l'architecture serbe et son
decor ne se retrouvent nuIle part apres Cozia ; ce
sont les Pl)Ocedes der�ves de l'architecture by 
zantine qui dominent. I ls resultent de l 'emploi
presque exclusif de la bri q ue comme materieL de
construction ainsi que des combinaisons decora
'

'

,

tives propres a ce materiau.
L' Eglise

de 1'0lt, iL

d'Ost1'ov situee dans une petite île

sa

sortie du

d ef i le montagneux

d es

C a rpat he s meridionales fut b â t ie en 1 520 par h'\
prlllce Nea goe Bassarabe et san epouse la p1'i n 

eesse Despina, ( F i g. 72, 73, 74),
Le plan est celui de 1'&;018 serbe . L 'architec
t u re es t fort simple et le decor ne se laisse pas
deviner sous le crepi qui la recouvre, Le moellon
par ai t eu etre le materiau principaL ne coupole
sur tam bour de forme byz a nt i ne et de propor
tions basses COUl"OJme l'ens:emble ; le tambour
polygonal qui pose sur un soubassement c u bi que,
est perce de fen e tres allongoos, en aICS plein
cintre et sepan�es par de m i nces ealonettes en
gagoos q u i renforcent les angles. C'est le type de
la co upole byzantine de l'epoque des Paleologues.
L' eglise de Stă1wsti est de 1 531. C'est e nea re
le plan t refl e mais de proportions plus a llongees.
L'ar h i tecture est toute en brique apparente ; la
coupole est octogonale. Le deco r exterieLu' fQrt
simple se compose de niches en arc plein c i n t re
courtes et ,assez 1 ar O'es , e spa cees les unes des
autres et entourant toute l 'eglise so us la corn ic he
,

.

L' eglifie de LOlJtLSonia es t

sitllee en Serbie. E lle
clit on, hâ t ie vers 1500 pa l' le pr i nce de Va
lachie Radu le Grand. Le p l an est el'origine serbe,
c a r 1'on y retrouve les trois tTavees du naos et
aussi les p ied ro i ts saillauts, mais les absidioles qui
fla n q ue nt le sanctuaire sont a l l ono'ees et r app el 
lent la d isposition el� certaines egl ise s rOlllllaines
du XV I - eme et du XVI I-eme siecle ; elles empi
ete nt it l 'exte1'ieur sur les absides laterales comme
a l'eglise ele )Iichel le Brave t au monaste1'e de
Horez . Le p ron a os est carre, i l se decroche latera
lement etant plus lar ge que le naos. Cette p art i 
c ularite se rehouvera ele meme frequemment dans
les eglises roumaines du :1.rvI-eme et surtout du
XVI I -em0 e t du XVI I I -eme siecle. ( F io-. 75, (7).
L'architecture se rapproche ele ceHe de Dealu.
L e pa re me n t est en pielTe taillee avec soÎill3, les.
arcs sont. en pi e rre a pparei l lee . ( F i g 69, 70, 7 1 ) .
Ccrta ines parties sont sculptees e t rappellent
les motif's d ecO l at i f s de Dea,l u et aussi ceux de
Coz ia. Ce sont des entrelacs dans le gen re arme
nien. Ce monument est auj ou rd' h u i ruine.
L' eglise de Ha1'tiesti fut bâtie en 1532. C'est
run des l"ares monuments de plan re c ta ngu la ire du
:XVI -eme s i ec le . Ce plan en croix rappelLe e11 prin
cipe celui de Byza nce : nous y retrouvons les quatre
piliers isoles surmontes d'une coupole dont la for
me se r a pp roc he ele celle el 'Ostl"ov. ( Fig. 102, 104).
Cepend ant c'est un plan s i mp le et non pas
"complexe" comme le sont en general les plans
de Byzance et aussi ceux des pr0vinces roumai
nes. Fort pe u usi te en Valachie, ce type se re
trouve dans la Serbie byz a ntine ; il se compose
d'un naos calTe, sans pronaos. Ce plan est dissy
m etri q ue et forme â l'interieur une partie plus
large vers l 'ouest. C'est l a un caractere de l ' :Ecole
serbe ca,r a B yz ance les plans sont en gene ral
d'ul1e symetrie parfaite. La coupole e s t epaulee
p a r quahe berceaux termines par des frontons
anon-dis en plein c in tre. Le d ec o r etait il. l 'orig i ne
en b r i q ue apparente simplement traitee et sans
les arcades aveug1es et les jeux de brique habitll
els des egl i se s de Byzance. L'exterieur est all
jourd'hui recouvert d ' u n c re p i a la chaux.
Ce n'est que v 1's le m ilieu du XVI-eme siecle
que 1'on voit s'a,ccuser les p r i ncipaux caracteres
qui donneront â, l 'arc h itect u re rel igieuse de la Va
l ac h ie son expression o r i gi na l e et pitto res q ue .
Les egl i ses bâties a p a rtir de ce moment sont
fut,
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en general et saui quelques exceptions,_ de dimen

seule porte de communication.

sions moyenne ; leur plan est en forme de trefla,

tout it fait ex,cepti onneI.

est

la

brique

apparente,

plan

Leur

dans l a tres grande majorite des cas e t le princi
pal materiau en

u'efle

presque

Le porche

toujours

y est

derive

de

celui des eglises serbes y est cependant de configu

rolle

ra tion assez variee : i l comporte soit une, soit trois

qu'o n la trouve dans l 'a rchitecture byzantine.

coupoles, q uelquefois quahe. Le plan

Cependant ces eglises de l 'ancieJme ecole vala

it deux cou

que du X"\ J -eme siecle ont lem origina.lite propre

poles est inexistant au

qui les distingue entre toutes : Leurs proportions

leurs fort rare en Valachie it toutes les epoques.

sont

en

general

plus

elegantes

que

des

S i nous en trouvons plus tard quelques exemples

monuments byzantins et leurs coupoles plus elan

ce ne sera que dans la seconde moitie du XV I I 

cees.

eme

Des a rcades aveugles e n plein

celles

XV I -eme siecle et d 'ail

cintre ,_ ap

siecle

ou

parfois

au

XVI I I -eme ;

encore

pareillees en brique et rapprochees les unes des

ces cas sporadiques sont ils d i rectement inspires

a utres entourent l'eglise et forment LIDe irise sous

de I'Bcole molela,ve.

l a corniche. Des chaines de brique

L' eglise de l' erm itage de Valea est

horiz ontales,

disposees it distance egale les lIDes des â uhes, sont

Wl

monu

ment d'un caractere intermediaire et le premier,

separees par des zones crepies et semees de briq

semble-t-il, qui p resenL en fa<tades le resea.u de

ques posees vert icalement et deux par deux.

briques apparel1tes disposees en bandes horizon
tales, ainsi q ue les briques posees vertica lement

Ce decor ne se retrouve pas aux autres epoques.
Souvenons nous q ne si

a u ' X I V -eme

siecle

les

deux par deux, mais on n'y voit pas oncora les
al'catures aveugles de plus tard.

c b aines de briq ue se trouvent aussi b ien it l'eglise

Elie date de

princiere de Curtea de Argeş qu'it Cozia, l'on n ' y
v o i t cependant pas l e s briques posees

1535

( Fig.

111).

e t fut bâtie par l e prince

Radu elit Paisius de son nom de moine. Ce prince

verticale

de l ' Bcole

ment. Ni it Snagov ni meme it l'ancienne Metro

contribua p u issa.mment a la formation

pole de T i rgoviste, il S tanesti et il, H a rtiesti, c 'est

d'architecture de la Valachie, car c 'est sous son
se

it d i re meme a u debut d u X V I -ema siecle, elies

regne

ne paraissent pas encore. On les rencontre cepen

logique qui en assura l 'ul1ite de caractere.

dant

parfois

au

byzantine mais

techniq ue si

trouva reunis les principanx cara.cteres de l 'ancien

generali sera it cette epoq ue.

ne ecole e t 1 ' un des plus reussis parmi les eglises
.

il une seule ooupole qui est le type l e plus I!3pandu

et le plus caracteristique de

XVl I I -eme s ieole oe cr�pi

se

recouvrira

souvent de decorations peinbes it. la frtesque.

charmant

petit

edifice

et fines qui fut bâti en

Le deool: que nous venons de clecljire est donc

Il etait le fils de R adu

de la seeonde moi tie d u X V I -eme siecle.

DeaJu

plus

pres

ces

Si nous

monuments,

nous

de

l'epoque.

proportions

1542

C 'est

un

e lega,fites

par l-e meme p rince

R ad u , plus connu sous son nom de moine : Pai'sius.

bien un ca ractem special it l'anciene Ecole valaque
de

la,

La ch ap elle dn 11wnastel'e de Cozia est l'un des

dront it {l isparaîtJ:e car l'usage du crepi it la chaux

examinons

preciser

premiers en date parmi les monuments ou l'on

dans

A u XV I I-eme siecle 1es jeux d e b 11iques ten

Au

voit

la Serbie

Athos et

caractere different. (PI. X I I et X I I I ) .

se

l'on

decor a dans oos regions un

:Jlont

00

qae

et

il

quitta

sa

13 'Gran d, fon!datBur de
ooll u1e

monastique

m onter sur le trone ele ses aj'eux. (Fig.
L e plan

verrons que les briqUJes en sont de belle q ual ite"

se

pour

1 14, 1 1 5, 116).

compose d u naos serbe it hois tra
a,rcades ouvert sur troi s faces

parfa itement l'!3gulieres et bien fa <tOlmees ; la sur

vees et du porche

face en est lisse et compacte et apres quatre sie

et v01'lte en berceau. :Jlaître :Uaxime, qui en fut

des,

it

parfaitementi

l'archibecbe, est peut etre un serbe d'origine,com

conserve-es. E lies sont de profils tres varies : les

me son nom parait 1 ' ineliquer ; cepen elant l 'archi

unes sont a rrondis en demi oorcle et composent

tecture de oe monUlllent n'a plus aUCLLn rapport

on

les

retrouve

aujourd'hui

des bandeanx, des arcatures e t des colonett3s an

gagees ; d'autres

ont pl'ofilees en doucine ou bien

avec reHe des eglises ele la Serbi,a, c'est a u contra
i re

W'l

type

valaqu8

caracterise

de

la

premiere

en talon et se voient au socle ou bien il, la corniche ;

Be01e locale, avec ses a rcat ures longues et etl'oites,

d'autl'es encore sont en "fer de lance" et forment

aux arcs en brique appa.rente et dans le genre ele

les dents de scie des corniches. L 'epaisseur de ceS'

celles de Cotmeana, montant j usque sous la cor

de

quatre it c inq centimetres et la

n iche en dent eLe scie, ses chaines de briques a.p

la, rgeur du joint de mortier qui les separe est de

parentes alternant a,vec des zones crepies, coupe-es

la meme dimension.

elles memes par des briques po ees verticalement

briques est

Les eO'lises de l 'ancienne ecole valaq ue se di

deux pal' deux. C'est bien le decor ca racteristique

stiguent par leur parfaibe wute de st.v le. On les

du XVI-eme siecle va laque qui s'affirmers dans
la plupart des eglises eLe l'ancienne Ecole de la

croirait tQutes eX6cutees par le meme a rch itecte
car

on

y

trouve

les

memes

materianx

mis

en.

oeuvre de la meme fa<jOn, pa r les memes proce

Valachie.
Nous tro llverons p l Lls loin lUlJe seconde variante

des. L'on y voit en general la meme structura a vec

de ce decor , laquelle ne parait qne dans

les quatre piedroits port,ant la coupole. Le pronaos

quart

est separe du naos par un mur plein, perce d 'une

de deux regi stres superposes d' arcatures, separes

18 demier

du siec le : ' Les fagades y sont composees
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LE XVI-l?ME SIBCLE

par u n bandeau horizontal fortement profile et
'
tel que nous l'avons . vu a l'eglioo de l EvecM de
Curtea de Argeş ; il est ici non pas en pierre mais

en briques apparenoos .� rrondies en demi-cerele ,et
posees sur champ de fa<ţon a formeI' un bou din en
relief.
Dans les eglises d'avant

1 570-75

qui consti

tuent la p remie. re varianoo de l'ancien style vala.
que, par exemple a l 'eglise de l'ermitage de Va lea

(1535)

27

monumentales

et

de

meuşement eUe a
ses volites. ( Fig.
L ' eglise

bâtie en

129

Saimt

belle

pel'du
et

composition.
ses

coupoles

Malhe
et aussi

130).

Mich el

a Bucarest fut

situee

par Michel le Brave. Ce prince sut

1 594

par son genie reunir sous son sceptre, en 1'an
les provinoos roumaines. Il conquit la :Mol

1600,
davie,

puis

la

Transylvanie,

et assassine �l Turda en

mais

il

( Fig.

1601.

fut

trahi

126).

ou l 'on ne voit pas d'al'catures aux fa<ţades,

80n egliSe reunit e t synthetise les caracteristi

comme a l'eglise

ques de l'ancil8nne E:cole el'architectLu'e ele la Va

a. la cbapelle de Cozia

( 1542)

ou le bandeau hOl'izontal n'ap

lachie, qu'elle domine pal' sa monumentalite et

pal'ait pas encore et ou les aroatrures en plein cin

pal' ses belles proportions. Elle est avec l'eglise

he montent de fond j usqu'a la c01'11iche, les ele

princiere

ments du decor ne sont pas enco"re au complet.

prince PierDe, here de :\'Iichel le Bra.ve, le plus

d 'Olteni

(1 562)

L ' eglise de O('il;ui�t, fondation de la famille de

Buzeşti, qui date de

1 588,

est l 'une des pl'emieres

ou l'on trouve le bandeau horizontal et 13s deux
registres superposes : celui d'en haut est forme

de

Tirgoviste,

bâtie

en

1583

par

le

important des monuments ele la seconde moitie
de XVI-eme sieele. (Fig.

127, 128

et

131).

E l l e s e distingue aussi pal' quelques particula
rites q u i lui sont propres.
Son plan trefle est d 'une conformation nou

de deux arcatu res geminees et celui d'en bas se
peut

velle pOUl1s nous ; i l ,s 'eloigne sensiblement de oolui

observer que le plan de Călulu ne comporte plus

de l 'Ecole serbe : Remarquons la disposition des

les quatre piedroits

absidioles

compose de pamleaux

rectangulaires.

caracteristiques

L'on
des

egllses

seroos.

La meme observation peut etre faite

l'eglise

de

'Alm'mLtza

qui

date de

a

et dont

1 593

l'architecture est plus evoluee encore, car l 'on y
voit

les

a rcatures d u registre superieur

une

inoorpretation en

brique,

d' Armenie

des
que

pusnia, oeuvre de

Radu le G rand,

r attachent

au

groupe

1 17

a

qui

de

bour qui ont pu etre reconstituees. Oette dispo
sition se rel'lcontre au Mont Athos et pariois en

une

seule

122).
de Craiova est de

E lle est du typa a tI'ois coupoles et derive de

Dealu. Le plan en est interessant et bien compose.
Le n aos se rattache en l)artie a l 'Ecole seroo'l
mais il est modifie dans l a p al'tie ele l'est par des)
absidioles

carrees

qui

On la

retrouve

aussi

a.

Snagov comme

Une a utre particularite de l'eglise ele ' Michel
le Brave est sa remal'quable disposition interieure

L ' eglise de B�tCo vatz pres

1 572.

:\'Iarcutza se

comporte

l 'ancetre de

retrouve

Serbie.

coupoI-e. (Fig.

sanc

lient aux absides laterales. Ces absidioles etaient

DOUS l'avons constate.

Căluiu et de

du

it l'origine surmontees de petites coupoles a tam

eglises

de

d'autI'e

Michel le Brave ; eUas se developpent e t. se re

aux fa<ţades de Dea.lu et de Curtea de AJ.·geş. Ces
de Valea

part et

C'est

arcatLues
l'on

de

posant

sur des colQ!lettes engagees dans le mur :
pierre des eglises

placees

tuaire ; elles sont allongees comme celles de Le

flanquent

le

sanctuail'e.

q u i est toute nouvelle. E Be fut retI'ouvee a l'oc
casion des trauva ux
executes

de

l'estama.tion recemment

pal' la Commision des :\i(onuments hi

storiques. L a separation d u naos et d u pronaos,
qui

au-jourd'hui a dispal'u, etait formee par u n

mur largement perce (] 'u ne triple arcade posa.nt

Ces absidioles sont l'ecouvertes pal' des appentis

sur deux cololllles dont l'emplacement a &te 1'e

et

trouve. Cette disposition est nouvelle pour nous,

tuaire. (Fig.

123, 124

125).

dont le niveau est inferieur a, l a toiture du sanc-

car j usq u'ici la plupart des eglises etaieont

par deux coupoles basses posant de part et d'autre

elles

Le pronaos est etl'oit et voute, comme a Dealu,

se

parees en deux parties ne communiquant entre
que par lUle

ainsi

que nous

l'avons

gine le pl'onaos ,ait ete couronne de deux tourelles

qu'au

comme a Nicopoli, a Dealu et a 8t. Nicolas de

voir" que cette nouvelle disposition des trois ar-

Le decor exterieur de Bucovatz est le meme
qu'au x eglises preoodentes :
Von y voit les deux l'eo'lstres d'arcatures en

1;

plein cintre separees par
bandeau hori zontal.
La coupole centrale est aujourd'h ui restau ree ; le
tam bour est un polygone regulier a dix cotes. Ce
tambour comporte un soubassement compose de

deux pal'\ties : Gelle d'en bas est cjal:ree ; elIe est
surmontee d'une seconde pal'tie octogonale decorE3e

pali de petioos al1Catmes en plein cint re.
L' eglise de Tutana est de nronortions

XVII-eme

les

porte,

sur un arc longitudinal. Il est possible qu'a l'ori

Curtea de A rgeş.

vu dans

seule

plans precedents.

sieele,

comme

nous

Ce n'est
allons

le

cades ouvertes entre le naos et le pronaos se gje

neralisera. L'eglise de Michel la Brave paraît en
etre la premier exemple en Valacb�e.
Catte n ouvelle disposition interieure serait la
c.onsequence des rX[)folimes introduites a cette epo
que dans l'exel10ice du culte : La langue de l'eglise
avait ete j usque la le slavon, q ue le penple, en cle
hors

du elerge, ne comprenait pas.

Lorsqu'elle

fut remplacee par le roumain, le penple entier
des fideles, qui occupait le pronaos de l 'eglise,
demanda a entendre le seHice divin et l'on dut

nlus

a nartir de cette enoa ue l'eserver de lanres Ouver-
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L'ANCIENNE ARCHlTECTURE RELIGIEUSE n E LA VALACH I E

tures dans le mur qui avait j usque la partage
l'interieur des eglises en deux pal'ties,
Les eglises ti quab'e cmb1Joles sont rares au
XV I-eme siecle, E n dehors de celle de l 'E veche
de Curtea de Argeş precedemment etud iee, nous
n'en conaissons qu' une seule,
C'est la petite eglise de Oobia bâtie en 1 572,
Elle e st en tres mauvais etat de conservation"
cal' il n'en reste guel"e que les murs, mais avec
un peu d'imagination, 011. se la figUl1o. assez bien
telle qu 'el le fut a l'origine, (Fig. 132, 133, 134),
Le plan est lille reduction de cel u i de l'eglise
de l ' E veche de Curtea de Argeş, avec le pl'onaos
dispose en largeur. Les v011tes et les coupoles
ont du restJe entierement disparu, mais des re
cherches faites, il y a pe u d'annees, ont mis a
jom: les iondat ions de deux colonnes ou pi l ie1's
il, l'inte1'ieu1' d u pronaos, ce qui permet de re
constit uer hypothetiquement la structUl'e genera le
de l'egli se. E lle comportait comme celle de Curtea,
de A rges, une coupole au des sus du naos et une
autre situoo dans l'axe, au dessus du pronaos.
Celle ci posait sur les deux piliers isoles et sur
le inur interieur de separation, Enfin deux au
tres coupoles plus petites s'elevaient SUl' le de
vant du pronaos, en fa<;ad'e principale. Nous e n
avons l a pTElUve dans u n documAnt q u i repre
sente l'eglise : C'est la porte en bois SCiUlpOO
de ce monument qui a ete heureusement con
servee au musee du monastere de S inaia, L 'on
y voit representee et sculptee en rehad' l'eglise
avec ses quatl1e c oupoles, telle qu'elle etait a
l 'oliigine,
Ce petii: monument etait probablement unique
en son gelll'e au XVI -eme siecle, car ses ll1Ul'S
ont garde leUl' revetement de briques vernissees
en trois teintes differentes, harmonieusement nu
ancoos en vert, j aune et gris. Les briq ues sont
disposees sans preoccupation decorative sur tou
tes la sudaoo des mUl' . Ceux ci sont de
cores d'arcatures en plein cintre, de formes 10tl�
gues e t etl'oites et montant de fond j usqu'a la cor
niche, comme a Cotmeana. L'eglise n'a ni ban
deau ni socle, quant a la corn iche elle a dis
paru . Une inscriptiol1 pla,cee audessus de la porte
d'entree nous montre des lettres d'ul1 bel effet
decoratif dans un cadre orne de rinceaux.
Les eglises au plan rectangulaire sont comme
nous l'avons dit fort rares au :s..' VI -eme siecle, ce
pendant nous en avons donne deux exemples :
la Metropole de Tirgoviste et la petite eglise de
Hartiesti.
Une troisieme du meme type est : l'eglise p1'in
ciere de Til'goviste bâtie en 1583 par le prillc8
Pierre surnomme "Boucle d'oreille". I l etait le
TI'ere de M ichel le Brave et il reussit fi, oon
queril' le trane de la Valac hie, gl'â ce Fi l'appui
de Henri I II , roi de France, qui fut aussi, com
me on sait, roi de Pologne et dont il aViait fre
quente la COU1'. ( Fig. 108, 109 et 110).

Le plan est en forme de croix a trois nefs, com
mo l ' eglise princiere de Curtea de Arges et com
me l'ancienne Metropole de Tirgoviste. E lle ne se
distingue dans ses disposit,ions generales de celle
ci que par la forme du pOl'che ouvert qui ]a,
precede. Celui de la :.\letropole de Tirgovis�,
nous l'avons vu, est carre, surmonte de plu
sieurs coupoles et de grandes dimensions, tandis
que celui ci est rectangulaire et simplement volÎte
en berceau : Sous cette derniere forme c'est,_ com
me nous le verrons plus tard, un element d u
XVl I-eme siecle. Pas plus qu'a Hartiesti et a
l'ancienne :.\Ietropole de Tirgoviste 1'011 ne trouve
ici de traees des jeux de briques q ui caraderisen.t
l ' ecole valaque fi LL XVI -eme siecle.
L 'egl ise prillciere de Ti rgoviste est auj ourd'hui
ontierament c repie <:1 la c haux, Il est possible
que les briques en aient ete appa.rentes a l 'ori
gine, mais on n'y trouve, sous le crepi, aucun
i ndice des c haines de briques horizontoU,les ni
des briques posees vertica.1ement comme c'eta i t
l'usage a cette epouque.
L ' hi stoire nous apprend q ue l'eglise princiere
de Tirgoviste fut restauroo vers le milieu d u
XV] 1 -eme siecle pal' le prince Mathieu Bassa
rabe. C 'e st probablement it cette occasion que le
porche y fut rajoute. Une autre restaaration
date de 1 700 environ 10l'sque le prince Constan
tin Bl'ancovan en refit les peintures interieures
et l'inconostase.
Ces t1'ois monuments a.u plan rootangula,i l'e,
les seules de ce type qui nous soient restes du
XVI -eme siecle formaient donc un groupe a part,
non seulement comme plan mais comme archi
tecture ; ce gl'oupe fait exception a la regIe
de l'ecole du XVI-eme siecle et 13 decor al'chi
tectual n 'en est pas encore bien precise a cause
du crepi qui les l'ecouvr8 et aussi a. cause de s
transformations que les l"estaurations suscesives
leul' ont fait su bir a u cours des siecles. (PI. XI).
L'epoque la plus florissante de l'ancielllle ecole
valaque est la seconde moi tie du XVI-eme siecle.
cependant 1 'on houve encore pendant le XVI I -eme
siecle un certain nombre d'eglises qui se ratta
chent pal' leul' style a cette tradition, ainsi que
nous le verrons plus loin.
E n resume, l'ecole va laque du XVI-eme siecle
se distingue pal' son unite de s tyle et pal' les j ustes
pl'Oportions des monuments qui en font pal'tie ;
eIle est aussi remarquable du point de vue de
l 'aclaptation des formes aux materiaux et c 'est
h\ une des caracteristiques des bolllles epoques

d'art.
Ces qualites nous expliquent pourquoi les egli
ses du XV I -eme siecle sont souvent mieux con
serves et plus faciles a etudier aujourd-hui que
celles des epoques qui vont suivre.
Le crepi qui recouvre les eglises a partiI' d u
XVI I-eme et a u XVI I I-eme, e s t en effet un ma
teriau beaucoup moins durable que la brique ap-
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La d ecoration des egl ises du X V I - eme s i ecle. I n f l u ence de l'Orient.

La decoration des eglises du XVI-eme siecle
demeure encore sous l 'influence exclusive de la
tradition byzantine et de l'Orient. (PI. XIV).
La sculpture decorative continue 11 s 'ispirer
des oeuvres laissees par les artistes armeniens
ou georgiens qui avaient travaille a l'eglise de
Dealu et a ceHe de Curtea de Arges. 1\1ais com
me nous avons pu le constater, la pierre joue
un role fort restreint dans l 'architecture de brique
de l'ancienne ecole valaque, car l'on n'en trouve
qu'aux cadres des portes et des fenetres et sans
sculpture. Seules les inscriptions commemoratives
grav8es au dessus des portes d'eglises comportent
quelque ornementatiol1, des lettres stylisees, en
cadrees d'un rinceau ; telle est l 'inscription de
Cobia. (Fig. 135).
Les cadres de portes en plerre de taille sculp
tees sont rares.
Celui de l'eglise de Tismana date de 1541
en est un exemple : C'est un rinceau de palmet
tes qui est comme grave a la surface de la
pierre dans le geme oriental. L 'on retrouve ce
procede dans l'art du Caucase. (Fig. 137).
A l'eglise princiere de Tirgoviste, qui est de
1 583, 1'on voit au cadre des portes, des arcs en
accolade et des profils fort simples ; de petites
rosaces geometriques ainsi qu'un motif de pas
sementerie toujours dans le meme style. (Fig. 138).
Les pierres tombales sont dans le meme genre.
Elles comportent des croi x encadrees d'une in
scription en lettres decoratives. Parfois le prince

])

est l'epresente a chevaI. Il est couronne et re
couvert d'un long manteau, la. masse d'arme a
l a main. Telie est h. pierre tombale du prince
Radu,_ le gendre de Neagoe Bassarabe, datee de
1 529, qui se trouve dans l'eglise de l'Eveche de
Curtea de Arges. Un cadre compose d'entrelacs
geometriques entoure une croix. ( F ig. 139).
y

Les croix de pierre commemoratives qui sont
nombreuses et souvent fort belles suivent les
memes principes : Des ornements lineaires et
geometriques sont comme graves, mais en re
l ief, 11 la s urface de la piene. L 'effet decoratif
resulte du contraste entre les surfaces directe
ment eclaire.es et celles qui sont dans l'ombre.
L'emploi de plans inclinees, oposes les uns aux
autres, produit les contrasftas cherches. C'est un
procede tout oriental que l'on retrouve oncore
au Caucase. (Fig. 140 a 143).
Les monuments en bois sculpte qui nous res
tent de cette epoque sont fort ra1'es. La porte
de la petite eglise de Cobia, 1'ichement decor ee
de rinceaux touffus dans le geme oriental en est
un exemple. (Fig. 145).
L'influence de la Serbie dans les ads mi
neurs du XVI -eme siecle est aussi fort sensible.
ElIa est attribuee a la princesse Despina Militza
epouse de Neagoe Bassarabe, qui etait une prin
cesse de Serbie. Il nous en est reste de belLes
icones et de precieux arnements religieux 1) dant
l'etude depasserait la cadre du present expose

N. Iorga. Les Arts Mineurs en Roumanie, Bucarest.

http://patrimoniu.gov.ro

XI

L' e p oque d e transition de la p remiere moi tie d u XVII-eme s i ec l e .
avoir

parait

siecle

XVI I -eme

du

debut

Le

de l'tme des epogues les p l us pauvres e n monu

avaient gal'de les bonnes trael itions d u siecle pre
cedent. Nous les decrirons elonc el� prMerence.

si Dons devons l a i uger pal' ce qui nous

. Leurs plans sont var ies et nous les conna,i ssons

en est rest'. La bonne hael i t ion du siecle prece

deja des epoques anterieures. Il but cepenelant y

moins

ajouter un type nouveau pOUL' nous ; c 'est l 'eglise

ments,

du

delaissee,

avoil' ete

parait alors

dent

it

pou r u n temps.
Comme nous avons p u nous en rendre compte
par

m oi t ie

s i ecle,

X V I -eme

du

se

la

de

monuments

les

precede,

gui

ce

conde

sou

quoique

vent do d i mensions modestes, etaient bâtis selon
toutes les regles de 1 'art.
bien

types

composit ion.

etaient

de

s i mples

matel'iaux

Les

parfai te

q ualite

plans

Les

lmitaire s

et

arretes

logiquement

etaient de
mais
et

de

et

stTle

d'une

arti ste

ment t J ' a i tes. La brique app a l'ente aux jeux va
ries eta i t d ' une fabrication des plus soigneas. E l le
a defie les s iec1es care sa mioo en oeuvre eta i/;
i rreproehable. L'ancienne ecole valaque eta i t mo
deste, peut etre, m a i s c ' etait une Eeole.
Pendant la. premiere moitie du XV I I -eme si
ecle, l'on ne l'etrouve plus e n general ces qualites.
La b1'ique y est souvent d'une fabrication medi
les beaux jeux

ocre ;

sont plus rares et
cou n i r

b r i que a plJa rente Y

de la

le c repi it la ·haux tend it 1"11

les fagades.

Ce crepi conserve et repro

duit, en principe, les anciens profils connus, les
Louel ins, les douci nes et les talons et aussi les c\ents
ele scie elu siecle precedent. Mais les constl'ucteurs
j ugeaient souvent plus facile et p l u s expetitif de
dessinel' it la s urface du crepi, it 1'aiele d 'un instru

ment· pointu des lignes hOl'izontales et vertica.les
q u i imitaient la forme des briq ues et de le urs j o i nt s
et el 'y passer ensuite de l a couleur ronge, simulant
a insi d 'une fagon g1 ' ossiere, le elecor si ca l'acwl'isti
que des eglises el u XVI -eme siecle.
E

proeedes

a,l'tificiels

sont

cau '8

que

les

mo n uments q u i nous sont r8SteS d8 cette epoque,
ont

ete

tres vita enelommages 8t ont du ehe it

ma intes 1'o8prises repal'eS, l'8crepis et baeligeOlDl8s
au lait de chaux. L ' on comprenel alors p l us a i se

lUent pourquoi il est souvent si elifficile de recon
sti t ue r aujoul'd ' h u i , meme aproxima t i V'ement l 'a s 
pect exteriem el e e,e daines

eglises construites

a

cette epoque.
L 'on retrouve cependant un certain nombr8 de
monu ments

ele

la,

premiere

eDle sieclE' qui se sont
ce

sont

pl'(�cisement

assez

C8UX

moitie

du

XVII

bieu conserves et

elant

les

al' chitectes

Il parait difficile, j usqu'itpresent el 'en

docher.

aussi

les Balkans et en

gothiques, q u 'en Orient elans
a

Serbie,

a

et

Mesembl'ia

du

moit i e

L a premiere

romanes et'

egl i ses

aux

bien en occident,

clocher.

le

retrouve

1 '0n

car

l'origine,

p reciser

Stenimakos

1).

X V I I-eme

si ecle e s t

lD1e epoque d e transition ou ] ' o n est it l a recherche
ele nouvelles formules. L 'on s'inspire aussi bien de
l a traelition du siecle precedent et eles jeux ele l�.
brique appal'ente, que des procedes nouveaux qui
a recouvl'ir 13s

consistent
deux

Ces

fagacles ele crep i .

simulta

rencontrent p a rfois

se

tendances

nement : Les arcs, les baneleaux et les corniches
tres
sont
dit,
leur

sur'faces, comme pal' exemple
crepies.
jeux

les

rou O'e

sont

briques

de

comme

fois,

D'a utre

sur

appliquee

it FIămânela,
l'avons

nous
it

imites

l'enduit.

au

les

que

briques apparentes, tanelis

sont en

cou

la

Il est assez

el i fficile, j usqu'a present, ele datar avec precision
ces el i fferents p rocecles.
L'avenement au h'one de Mathieu Bassarabe en

1632

inaugure

une

rena issance

vel'itable

natio

nale. L 'on recommence alors a bâ,til' ele nombrenx
monuments
des

dont l 'a1'c h i tecture tout en innovant

el i spositions nouvelles,

reste

q uant

for

aux

mes, elans la trael i t ion du passe.
L ' eglise
vers

1615.

Radt�- Vodc'î

de

est

E l le

en

it

fut

B u carest

fort

mauvais

bâtie

etat

de

con servation. C'est un monument el 'une certaine
impol'tance autant pa,r sas elimensions q ua par la
disposition

plan

du

qui

s ' inspire

ele

l'eglise

de

de I ' Bvech8 de Curtea de Arges et de Tismana,
l'tm
chie.

eles

plans

plus

les

parafaits

ele

la

Val a

Cependant cette eglise a pel'elu toutes ses

coupoIes et son porche a ete reconstruit au X I X
em,e s i ecle el'une maniere fantaisiste . Les 1'ech'0r
ches qui ont ete faites sous
couvre,

n ' ont

diea.tions

pas

donne,

suffisantes

sul'

le crepi qui la

nr

present,

el'in

l ' a rchitecture ele

1 '0ri

j usqu'it

gine. D u resta, 1 ' h i sto i re nous l'apprend, ce mo
n ument a ete pl usieurs fois detruit 8t restaure.

Le plan seul se lais se eleviner. (Fig. 169, 1 70).
1) G. MiIlet, L'Ancien Art Serbe. page 50.
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C'est e n prInCIpe l e plan trefle it, quatre cou
pales et au pronaos en largeul'. La coupole cen
trale de celui-ci posait sur quatre arcs, dont ]a,
disposition parait avoir ete la mame qu'it, Cobia .
Il est possible que ce monument ait eu it, subir
des transformations plus profondes qui ne nous
sont pas COlmues et qui contribuent a nous cacher
les formes de l'origine.
L' eglise de Bălterni est de 1626. Le plan trMle
en est en lignes generales similaire au precedent.
La coupole du naos a d isparu et le pronaos e
largi avec sa galerie exterieure, tel13 qu'elle est
auj omd 'hui, est certainement d'une a utre epo
que,. car i l est d'un autre geme d'architecturc.
Peut etre cette galerie fut eUe rebâtie sur 1 s an
cielmes fondation du pronaos dont la disposition
de l'origine nous est inCOllUue. L 'on pO LUTai
rapprocher cel ui-ci du pronaos de Tismana, car
ils son! aussi enigmatiques l'un que 1 a uhe. 1'ous
les deux paraissent a x/oir Me considerablement re
manies peut etre meme it, diverses reprises. Com
tUe a rchitecture, cette eglise fait padie de l'an
cieImo e001,e valaque ; eUe en a le decor aux
chaines de briques alternees de zânes c r.ep ies et
semees de briques posees deux par cleux. L 'on y
trouve aussi les ele ux registres d'arca,tul'es que
separe le bandeau horizonta.l. (Fio·. 1 59, 160, 161).
Du câte du sanctuaire l 'on voit deux ·ontre
fol"ts exterieurs e1eves et places de biais, d'un
câte et de l'auhe de l'axe. Cette disposition ne Set
trouve que dans les eglises romanes ou gothi
q nes ; elltl impliq uerait la VOLIte it, nervures qui
caracterise CBS ecoles d'art et non pas la vout�
byzantine en cuI de foul'.
L'actuel exo-narthex qui entoure le p l'onaos
ainsi que les conh·eforts exterieu l's paraissent da
tel' du regne de J\l[athieu Bassarabe car les ar
caeles ele celui-la et sa porte el'entree, aux pro
porti-ons basses, ont le mame cara ctere que le
porche de l'eglise el' Arnota e t d'autl'es encore
qui sont de la mame epoque et que nous etudie
rons plus loin.
Quant aux contrefods exterieurs ce n'est q u'en
1 645, date de la conshuction de 1 eglise moldave
de Stelea it, TirgO\7iste, qu ·on les voit apparaître
dans l'architectme de la Valachie, oll ils furent
introdu its par les a rchitectes moldaves.
N ous etudierons plus loin l'i llfluence conside
rabIe qu 'exen;a l'ar ·hitecture moldave sur cel le
de la Valachie du XVII-eme et du XV l I I -eme
siecle.
Le 11wn asteTe cl'Anw ta qui fut, clit on, bâti
par �Iathieu Ba 'sara.be ve rs 1633 , est situe dans
le massif montagneux de 1'0ltenie d'ou il domine
toute la regien d'a.lentoLU'. (Fig. 162, 163, 164).
80n eglise est un petit monument aux pro
portions basses et dont le plan s'inspi re de Dealu .
L e naos a trois travees presente les quatre pie
droits de l'ecole serbe a insi que la coupole it
tambour. Le pronaos est legerement plus large
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que le naos. Cette disposition devient courante it,
partir de oette epoque. Ce pronaos est voute par
deus: caIottes spheriques sur pendentifs encadres
de tous les cOtes par des arcs poses sur des 0011soles d'angle. C'est pour la premiere fois en
ce siecle qlie nous trouvons cette disposition qui
rappell� ceHe de Cozia et de N icopoli ; mais a u
XVI I I-eme llOUS l a retrouverons d' une maniere
constante, car ene constituera alors l'un des ca
racteres principalL\: de la structure des eglises de
la Valachie.
Le porche d' Arnota fut rajoute apres coup
et 'est peut-etre celui-ci q li·il faud l'ait dater de
1633, car il a bien 118 ca ractere des porches
du XVI I -eme iecle, c'est il dire les arcades en
plein cintre, aux proport i ons etroites et les p iliers
it pans c:oupes de section octogonale. L 'arcade
centrale, par ou l'on entre dans l ' eglise, est plus
basse que les autres. El le e t surmontee d'une
niche ou l'on peint en general, it la fresque,
l ' i ma ge du Saint auquel l"eglise e t cled i ee . Les
arca,eles du porche sont aujourd'hui murees.
Remarqllons aussi les trois frontons arrondis,
reminiseence de l 'egllse en c roix ele Byzance, qui
deviennent de pl us en p l us !'ares au X, I I-eme
s iecle, ainsi que la coupole a u tam bour bas per-ce
de fenOtres, qui rappelle par ses proportions les
'
coupoles d'eglises de l a G rece.
Le decor de l'architectm
est en briques . ap
pal'entes de tres peti tes dimensions ; il se com
pose de deux registre superposes, separes par un
la rge bandeau. Le registre infel'ieur est forme
ele panneaux rectangula i res tandis q ue le registre
superieLlr '8 compose ele petites arcades larges e t
basses. Cedaines pa d ies des fac;acles sont au
joul;d 11U i cn�pies et p� intes it la couleur rouge
qui imite les c haines d briques.
L 'eglise paraît etre anterieLU'e au regne ele
l\Iathieu Bassarabe qui rajouta le porche. Le
tombeau de ce prince se trouve situe ici dans
le p ronaos de l'eglise.
Le prince Constantin Brancovan la restaura
vers 1700 et c'est de cette epoque q ue clatent pro
bablement les voutes SUl' consoles du pronaos, les
peintures de l'interieur, ainsi que le hes bel icono
staso dore qui se trouvle aujourd'hui au musee
d'art religieux de Bucarest.
L' eglise de Oalin esti fut bâtie par Uathieu
Bassara,be en 1636. E lle sera it donc l 'exemp1e
le plus ancien de l'eglise a clocher, le type nou�
ve au que nous devons a cette epoq ue et dont
le plan est tant6t rectano·ulaire, tantât en trMle.
Le naos, en general allonge, se compose des trois
travees j uxtaposees, q uand le plan est trefle,
(c'est le cas de Calinesti), et d' une seu1e trav ee
renforcee par des pieelroits aux angles quand le
plan est rectangulaire, (c'est le cas ele Barbuletz
et de Golesti ; da.ns ce dernier cas le naos est
en general voute el'unn larga calotte it pendentifs
et sans coup o l e e1 tambour. Le pronaos calTe "'11
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plan, e s t aussi renforcce p a r quatre piedroits dans
les angles . Il est s urmonte d u docher auquel on
acced e par un escalier ehoit en spi.rale, parfois
enfe rme dans une tomelle parfo is derobe et ram

it l'interiem d u mur du nord. Le clocher

pant
est

au

it

debut

pans

coupes

et

de

larges arca-des ; plus tard il est souvent de plan
verrons

huit

profilee.

regulier

a vec

par

ses

proportions

elegantes

a l'abri.

Au

X V I I I -eme

s iecle

nOllS verrons cet escalier deboucher di rectement a
l'exterieur.

Le clocher de

Calinesti parait

avoir

ete

re

manie. Les deux dochetons lateraux eleves, l ' un
de

la

tomeUe

de

l 'escalier

et

l'autre

au dessus d 'une tourelle symetrique et sans u t i 
l ite,. sont inusites dans l'architecture d e la Va
chie et l 'on peut douter que ce besoin de s,vmekie
date de l'origine.
Le Mcor architectural est celui de l'ancienne
siecle. ,L 'o n y

XVI-eme

voit en

plus

des cabochons de terre cuite email lee de couleur
verte

repartis

sur

les

differentes

parties

cbs

f,al}ades.
L'eglise d1.t

7n anaste1'e de Oăldă1'uşani, situoo

non loin de Buearest, fut bâtie en 1638 par le
p rince
de

�1athieu

Bassa1'a,be.

C'est

dimensions considerables.

un

monument

Le plan est trefle

et comporte trois coupo1es ; i l est d'un type in
termed i a i re e ntre celui de Dealu et celui de I'E
veche

de

Curtea

naos el argi .
pres coup.

de

Arges,

Le porche est
(Fig.

dont

il

a

peut-etre

le

pro

rajoute

a

des

1 68).

se compose des

trois t ravees avec piedroits

de l ' ecole serbe.

porte centrale et par deux ouvertures circulaires.
acheminement vers la disposition nou

\7e118 que nous avons vue realisee

a l 'eglise de

ll1ichel le Brave, ou trois arcades s'ouvrent entre
Le p ronaos en

le pi'onaos et naos.

largeur est

divise en six compartiments par deux piliers sur
lesquels
sont
Le

posent

les

cou l'on n oos
porche est

vofttes.

par

des

comme

Deux

de

celles-ci

a

t ambo U L

coupoles
celui

d ' A rnota"

com

1 7 4,

derobe

1 76).

forme car 1'ee du

â

naos et

du

situes dans

les

de chapiteaux evases en pie rre

C'est le p remier pas

nous

trouverons

aux

vers

v01îtes

les consoles

des

egl i ses

du

X V ] II -eme siecle.
Remarquons
contrefods.

â

encore

Oeux

qui

l'exterieur

les

q llatre

se t1'ouvent aux ano'les de

la fa<tade ouest sont gauchement t r aces et parai s 
seot

:1voi1'

ete

rajoutes

a pres ;

les

deux

autres

places lateralement ne peuvent etre el 'aucune u t ilite
la

ou i ls

sont situes.

Remarquons aussi l a forme de ces contrefol'ts
qu i montent j usqu'a la corniche comme ceux de
Balteni ; i l s sont comonnes d ' une soLte de cha
pitealL"
des

en

pierre

p i l a st res.

sculptee

qui

Ces contl'eforts

qu'un

role decoratif.

clroite

imi tation

Ils

des

ne

en

font

n'ont
sont

contl'8torts

de

plutot

evidemment

q u ' una mala 
l ' ecole mol

dave.
Le decor exte1'ieur est bien ce lui du XVI-eme
s i ecle,

mais

y

a

�

1'egarder

plus

pres,

1'on

s'apen�oit que les cha ines de briques sont peintes
it la coulell r rouge sur le c1'epi. L 'o n y voit anssi

des 1'osaoos d 'un dessin tres primit i f , peintes en

l'ouge au centre des panneaaux. Sous la c o m iche
se trouvent des disques en terre c uite vemissee
de

cou1eur verte

arcatures.

Ils

qui

sont

occupent

les

tyropans

ca,racteristiques

de

des

l 'epoque

ele �'Iathieu Bassarabe.
Les

cadres
tres

de

pierre

variees.

Les

des

fenetl'eS

lUles

sont

de

sont couronnees

de croix rappelant certaines motifs decoratifs de
l' Armenie ;
el'autres

Le pronaos communique avec le naos par une
C'est un

que

formes

Le n aos au.;:: absides laterales l a rges et profon

clocher est
172,

angles de ces deux compartiments. Oes pied1'oits

octogone

â, l ' interieur d u pronaos, ce qui met

du

la

au

(Fig.

q u e les pied1'oi ts

en

cloches plus

ecole

ainsi

s'am i ncer

L 'escalier q u i dessert le docher, a s o n point

audessus

Rema.1'quons
pronaos

sont couronnes

avec la coupole du naos. ( F ig. 148 11 1 5 1 ) .

les

menait

X, I I I-eme siecle nous

r ivalise1'

de depart

qui

au

baies longues et etroites et s 'elever enco1'e

j usqu'a.

L'escalier

l ' i nterieur du mur.

eleve ;

can'e et plus
le

La coupole ,et le docher ont disparu tous les deux.

proportions

trapues ; il est ouvert sur toute s les faces par de

Galesti est de 1646 ; elle est du

L' eglise de

type it docher mais le plan en est rectangulaire.

ils

ont

sont

leurs

signes

el u ,)Iaître

arcs en festons et

Stoi ka" ;
meme en

ogive.

La p o rte d'enhoo encad ree d ' un arc eleve en
forme d ' accolade l'appele certaines portes de mo
squees.

S011 cadre en pierre est decore de mo

t i fs orientaux fi enhelacs et

a palmettes . (Fig. 1 82).

Tous ces motifs decoratifs et oos formes dispa
rates indiquent bien u ne epoq ue ele t1'ansition ou
ma oque
appel

l ' unite

du

style,

une

epoque

qui

fait

a des arti stes de di fferentes provenances

pose d ' arcades etroites qui posent sur des piliers

et qui c hel'che des fo1'mes et des procedes nou

eleves en brique .

veaux.

C e monument a

beaueoup souffert ; ces

trois

Nous pOUl'l'ons mieux nous expliquar ces ten

coupoles se sont effondrees ; elles sont aujourd'hui

dances

refaites et les fagades

Stelea qui fut bâtie a T irgoviste en 1 645 par le

sont nouvellement rec1'e

pies, sans que l 'on puisse preciseI' quel en etait
l'aspect
sont en

it

l 'origine.

Les

parties celles d u

fresques de
XVI I-eme

pl'ince

lorsque
de

Moldavie

l ' interieur

conciliat ion

siecle.

thieu Bassarabe.
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nous

avec

a u 1'ons
Bas i le

son

voi5in

etudie

Lupu
de

l 'eglise

apres

sa

V a l achie,

de
re
l\f.a

XII

L' influence d e la Mol d a vie.
La construction ele l ' eg l ise de Stelea est le
point ele elepart d ' une nouv-elle orientation dans
l'architectul'e eles eglises de la Valach�e ; cet eve
nemen t importan t e:K plique d' une part ves pal'
ticularites q ue 1 'on constate dans cel'tains mOl1tl
ments de ce siecle de transition et el 'autre pad
certaines tenelances qui influent sur las nouveUos
dispo itions construdives q u i se font jour a ce tte
epoque. (PI . XV).
Si nous examinons ce monument, nous cons
taterons tout el'aborel qu e le plan est elifferent
de cellX que HOUS connaissons, c'est un pl a n mol
dave a deux coupoles. Bien que le naos en soit
assez sem bla ble a cel ui ele certaines eglises de
la Valachie ou les pieclroits ele l'anc ien plan serbe
auraient elisparu, comme a Calui et )I[m'cutza,
les absieles laterales y sont cepenelant ele elimen
sions sensiblement plus reduites que celles de
l'absiele elu sanctuaire. Et voici eles elements nou
veaux, des contreforts exterieurs inspires ele l'ar
chitccturc gothique el'occielent et tout elifferents
comme principe ele construction eles pieclroits d u
plan serbe q u i sont des oontreforts situes a l i n
teriem et constituent des elements de l 'archi
i-ect ure chretienne d 'Orient. (Fig. 1 52 it 158).
Le pronaos ele Stelea comme celui des eglises
moldaves du XVII -eme siecLe en general est calTe
en plan. Il est separe du naos par un mur pe,rce
ele trois ouvertures en forme d'arcades posant
sur des piliers. N ous avons elej a observe cette
disposition en Valachie vers la meme epoque et
meme a vant , a l'eglis'e de :i\!J:ihai- Voda (Michel
le Brave) qui est de 1 59 4 .
L e porche molclave est ferme a c ause du climat
plus rigoureu x. Il a, deux por1Jes d'entree, l'un8
au midi et l 'au he au nord : cette elerniere est
souvent conelamnee. A Stelea il y a, en plus ,
une troisie me porte sur la fa�ade ele l 'ouest.
Les differences essentie l1es entre l 'eglise
molel ave et l'egli se valaq ue sont a utres : Si les
eglis es mold aves ele cette ep oque a,vaie
nt pa rfo i '
deux coupo les de dime nsion s a peu pr
es egales,
� le \7ees sur des tambour s, cette elispo sition etai t
ll1COllliUe en Valac hie j usqu' au XVI I -eme s iecle.
�Iais la eliffe rence capit ale entre ces eleLlX O'enres
d'egli ses est evidem ment le system e constructiE
des volite s.
'

'

Examinons leul' con formation a Stelea. Nous
vo)'ons d'abord quahe arcs s itues sous la cou-

pole. Ils forment en p l a n un carre comme dans
l'al'chi tecture de la Valachie. )lais au des sus de
ce premier systeme J'arcs nous en vorons un
second compose da q uatl'e a rcs disposes e n d iago
nale et qui s'appuient sur les c lefs des quatre
pl'emi'8l's. Ils R uppoden t le tamboul' et l a coupole.

al'CS inferioUl's ne l'eposent pa S Ul' des
pieelroits mais SUl' des consoles encastl'ees dans
les mUl's. Ces consoles sont en piene ; elbs sont
Les

longues et ehoites, dispos8Bs le long des murs .

Si nous compal'ons ce systeme constTuctif si
original a celu i des eglises de la Valachie, nous
comprendrons pourqoui les cou po les moldaves sont
plus ha utes, plus e la nce e s et plus ekoites q ue les
coupoles valaques. CeHes-ci sont plus proches com
me proportion et comme structure de celies de
Byzance. ( Fig. 153, 154, 1 55).

li est inteDessant de compal'er le sy ste m9 des
VOtltes moldaves au sJ'steme serbe etuelie prece
elemment et dont i l peut ehe l'approche, car 1'un
et l'autre, quoique par des moyens differents,
tendent it porte r plus haut l a ooupole et en dimi
nuant son dia,metre, a l a rendre plus elancee et
el'un aspect plus elegant.
Poussons plus loin la comparaison de la coupole
moldave et de la coupole valaque. En }\'[oldavie la
forme exterieure de la coupole et du tambour, tres
cal'acteristique, resulte de la disposition des voutes :
Uon y voit eleux socles superposes dont le pre
mier est ca lTe en plan et cubique dans l'espace j
il pose sur le premier systeme d 'a rcs, tancl is que
le second soc1e, polygonal n plan, forme dans
l'espace lU1e etaile a lmit, dix ou douze pointes
qui correspond au seconel systeme el'a,rcs en dia
gonale. Ces p oi nte s sant autant eLe petits contre
forts q ui epaulent le tambour dont le diametre
se tl'ouve reduit environ aux deux tiers de celui
des eglises valaques par suite de l ' interposition
des arcs diagonaux.
i/effet ele C8S volites moldaves, vues de i 'inte

rieur, est des plus rema,rquables.
Le decor exterieUl' des eglises moldaves et vala
ques de ce siecle, ne differe guere que pal' des
di spositions d'ordre seconclaire . Nous n 'insisterons
q ue sur les e lements qui ont passe de l'architecture
moldave dans l'architectme valaque apl'es la oon
struction de l ' oglise de Stelea a Tirgovi te en 1645.
Ce sont a part les contrefo l'ts extorieurs d o n t
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il a ete pade plus haut, les cadres en pien'e des
portes et des fenetres,_ aux profils d'origine romane
et gothique, aux baguettes qui se coupent it angles
droits ou bien it angle aigu dans le cas des arcs en
ogive. Ceux-ci sont courants en Moldavie mais
tres rares en Valachie. (Fig. 1 56, 1 57).
Ces c3!<hes se distinguent par Ieurs profils
fouilles aux oppositions puissantes d'ombre et de
lumiere et par leur petites corniches horizontales,
les unes surmontant les fenetres it une certaine
hauteur au dessus du cadre, les autres formaJlt
appui it leur partie inferieure.
L'une des particularites les plus importantes
des eglises moldaves, est, nous l'avons dit, la
structure des voMes qui portent les coupoles. Leurs
arcs de decbarge, nous l 'avons constate, s'appuient
sur des consoles en porte it faux. Ce principe de

construction q ue la Moldavie a employe de tout
temps est, nous le ven-ons plus loin, le don le plus
important que la l\101davie ait fait ă. l'architecture
valaque du XVIII-eme siecle. Il constitue son
influence la plus roolle et la seule durabble, car les
contreforts ext8rieurs et les cadres des portes et
des fenetres, aux profils d'inspiration gothique,
n'ont dure qu'un temps et ils ne depassent pas
le seuil du XVIII-eme siecle, tandis que l'arc
appuye sur des consoles, emprunte it l 'architecture
moldave, passera dans l 'architecture de la Vala
chie qui s'en servira pendant tout le cours d u
XVI I I -eme siecle. I l contribuera pour une bOlllle
part it l'evolution de la structure des eglises vala
ques pendaJlt la seconde moitie du XVII-eme siecle
et par consequent it la formation de la nouvelle
ecole valaque du XVIII-eme.

http://patrimoniu.gov.ro

XIII

La Renai ssance roumaine du XVII - eme siecle et l e pri nce Mathieu Bassarabe.
L'eglise CI docher.
A

partir

du

milieu

du

XVI I-eme

siecle

le

mouvvement de renaissance inaugure par Mathieu
Bassarabe commence a porter ses fruits en ar

plupart des eglises d e cette epoque certains ele
ments de l'architecture moldave.
L'e glise St. Nicolas de Tirgo viste date d'environ

chit.ectur.e. Si pendant la premiere moitie du siecle

1650.

les eglises que l 'on construit sont depourvues d ' u

coupole SUT tamboUT.

nite, si l'on y rencontre aussi bien le plan byzantin

derne. Dans le naos les piedroits saillants du plan

que le plan serbe, et tant6t l'un ou tant6t l'autre
des types de plan deja connus, a une ou a plu
sieurs

coupoles,

a,fixquels

vient encore s'ajouter

l'eglise it docher, un type nouveau inconnu j usque

la ; si l 'aspect des eglises et leul' architecture est

aussi varioo et disparate q ue les plans ; si les unes'
se rattachent a la technique du XVI-eme siecle
avec ses chaines et ses jeux de briques, si un
petit nombre d'entre eHes sont deja crep ies a l'ex
terieur, ce crepi etant en general decore par une
imitation peinte it la couleur rouga des jeux de
brique connus ; au contraire pendant la seconde
moitie du siecle les plans ont tendance a se selec
tionner et l'aspect des monuments tend a s'unifier
par l'emploi de plus en plus frequenţ du crepi
exterieur etendu SUT toute la surface des fa�ades.
C'est encore le plan tl'efle qui est prefere a cette
epoque ; l'on y retrouve aussi le plan rectangu
laire qui, nous l'avons Vll, parait avoir ere tres
rare au siecle pre.cedent.
Nous retrouverons a.lors nota,ffi ment des eglises
au

plan

ses

rectangulaire

au plan

coupoles,
plan

a.

trefle

mais

byzantin

nous
en

a clocher,
u ne,

a trois ou

it qatre

poulTons constater que le

forme

plus et que le plan

puis des egli

de

croix

serbe et

ne

paraitra

sa structure ca

r.acteristique ne se s'emploira que de moins en
moins

et

seulement

par

reminiscences

elles ; ce ne sont que les restes

parti

d'une routine

qui, ne repondant plus a une necessire construc
tive, et n'ayant plus

sa raison d'etre, disparait

peu a peu.
La selection des plans se fait donc dans le sens
des plans tl'efles auxquels il faut j oindre le type
du plan rectangulaire a clocher.

Le plan est

du type rectangulaire,

serbe n'apparaissent

sans

La toUT actuelle est mo
plus.

Les

vofltes

du

naos

comme celles du pronaos sont a pendentifs, elies
posent aux angles SUT des consoles selon la nou
velle formule inspiroo de l'ecole moldave. Le por
che ouvert aux arcades etroites en plein cintre,
qui

posent

coupes,

sur

des

piliers

est caracteristique

de
du

briques

a

XVI I-eme

pans
siecle.

Remarquons la forme des consoles SUT lesquel
les posent les arcs : elles sont en briques et non
pas en pierre comme celles de S telea et comme
celles des

eglises de la Moldavie.

La materiau

dicte la forme : ces consoles sont ou

bien des

pyramides renversees avec la pointe en bas, ou
bien des consoles a etages et a retraits successifs
qui repartissent les pressions d'une fa�n rationelle
afin d'eviter le cisaillement de la brique. (Fig.

173).

Les cadres des fenetres sont inspires de Stelea;
leurs baguettes s'entrecroisent aux angles, mais
les ·arcs en plein cintre ou en ogive ou it pointe�
des fenetri3s moldaves, sont devenues ici des ac

175).

colades basses de forme orientale. (Fig.

L 'exterieur est entierement crepi a u mortier
de chaux et les elements de l'architecture sont
ceux

que nuos

connaissons :

arcatUTes en

pleill

cintre formant une frise sous la corniche, bandeau
de tore encadre

horizontal en forme
rangoos de briques

posoos en

biais

par

deux

et corniche

byzantine traditionnelle en dents de scie.
V.oici maintenant une eglise au plan rectangu
laire avec un clocher,. le type nouveau du XVII
eme siecle. C'est l'eglise d'1.(' village de Bărbuletz,

l'un des rares monuments de ce groupe qui ait
conserve son docher

intact.

EUe fut

bâtie par

le grand boyard Iordache Kretzulesco vers

1660.

Le naos carre,. recouvert d ' une calotte a pen

Constatons encore que la plupart des monu

dentifs est sans coupole it. tambo llr.

(Fig.

189).

ments religieux de cette epoque sont pOUTVUS du

Le pronaos a la meme configuration interieure.

porche ouvert aux arcades en plein cintre posant

L 'un et l'autre sont caracterises par les piedroits

sur des piliers. Get element deviendra,. ainsi que

situes aux angles.

nous le verrons, encore plus frequent au XVI I I 
eme

siecle.

Nous

retrouverons

encore,

dans

la

Le clocher trapu de proportions agreable:s est
a pans coupes et largement ouvert vers les quatre
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points

cardinaux.

tournant

y

On

oontenu

accede par

dans

cote du nord. ( Fig.

une

un escalier

tOLlTelIe

s ituee

du

l 'eglise soit plus ancienne et qu'elle ait ete re
stau ree au XVI I -eme siecle.

191).

L ' eglise

l:mmarquons l 'absence des al'CS posant s u r des

de
du

proximite

l'e1'm itage
cours

l'Olt ' parait

oonsoles mais remarquons aussi les deux contre

Stelea l a premiere eglise

forts d'angle inspires de Stelea ; ils nous disent

en

que oette eglise fut bât�e apres
anciens

et

les

element s

Remal'quons encore

1645.

nouveaux

la

fagon

Les procedes
y

dont

la

oo11e d:e la base

toiture de la tourelle est reliea a

du clocher. Les peintures exterieures de caractere
l'Ustique datent probablement du XV l I I -eme siecle.
L ' eglise
et

stantin

ruinee

des

Helene

a

Saints

E mperew's

T irgoviste

date

Le plan est a peu pres semblable

1 6 50.

ele Barbuletz

el an s de plus

Les contreforts exteriems
a Golesti.

y

grandes

Oon 

el'environ

it

celui

elimensions.

sont situes comme

Ils s'an trouvent eleux aux angles de

l'ouest et les eleux autres disposes lateralement ;
ils sont sans utilite. (Fig.

177, 179, 181),

L e s cach'es eles fenetres
moins

les

cOl'niches

manquent
profils

ici.

et

Le , -cadre

moldaves

s ' inspi rent d e S telea

les
ele

boudins

it

appuis

profiles

qui

la porte reunit

les

l'arc

a

en

accolade

de l'Orient.
Le decor exterieur aux arcatures en pointe est
el'inspiraticin

orientale e t les cha ines

ele

brique

sont peintes en rouge sur le crepi. A l'interieur
l'on l'etrouve entre le naos et le pronaos les tmi s

arc ades posant sur c"\re s p i liers it pans coupes com

a Stelea.

me

L'on y voit de precieuses fresques ainsi que

les vestiges de la volÎte du naos qui 8tait

ele forme

moldave e t dont on voit encore l a retombee des
arcs

diagonaLE

au

elessus

des

cle f s

des

quatre

grands arcs.
Ici oomme dans l a plupart des eglises de cette
epoque les elemen ts de l'architecture moldave se
aux

combi nent

formes

traditionnelles

valaques ;

il s ' y mele en plus eerta ,i ns motifs orientaux.
L ' eglise

dtb

1646. E l1e
l'un
le

des

plan

mo naste1'e

de

Plătăl'eşti

tl'efle

de

mais

Jlathieu
sans

les

est

Bassarabe.

de

carre e t les

it

apl'eS

a deux ooupoles b â t ie

type

etait

inconl1u

et

165, 166

j usqu'a

167).

Le p l a n est trefle et 1 e naos s u i t encore l'an
cien

plan

serbe

aux

quatre

piedl'oits

saillants.

Le pronaos carre est aussi renfo I'ce aux angles
pal' quatre piedroits.
Le

porche parait avoir

ete

rajoute

car

son

arch itectu l'e est d'un autl'e g-em18 ; il a la confor
mation de oelui de

St.

N icolas de T i rgoviste et

des autres porches du

XVI I-eme s iecle.

Le decor exte6eur de cette eglise

au.."\: arca

en bri
g ues apparentes parait eh-e d'un gem'8 a pal't,

tures allon gees, aux arcs en plein c intl'e

ca.r sauf les arca,tmes, elIe pam i t avoir ete cre
ee

pie des l'abord. Les pl'oportions de
sont

elegantes

mais

monument

ses deux ooupoles ont d is

paru,

du m 0 1wste1'e de G u ra 1110t1'ului, si

L ' eglise

tuee en Oltenie, fut bâtie en

1652-53

d u prince Constantin Brancovan.

par l'aieul

C'est un plan

a trois coupoles et l'un des monuments

trMle

les plus importants de ce groupe.
Le

naos

en est debarasse

de toute

reminis

cence sel'be : les piedl'oits interieurs ne paraissent
plus . ( Fig.

204, 206, 208

et

209).

L e pronaos e s t d e petite s dimensions et d i s 
pose e n largeur, i l e s t comonne p a l ' deux coupoles
comme

it

· Dealu.

Trois

arcades

posant

sur

des

piliers separent le naos du pronaos.
Le porche all x belles proportions, aux a rcades
en plein c i ntre et aux p i liers

it pans coupes est

volÎte de calottes spheriques encadrees d'arcs po
sant sur des consoles.
L ' architectUl'e des fagades, entiel'ement crepie,
avec

ees

arcatures

a

boudins

et

son

bandeau

a dej a l'ordonnance des monuments du

du

absides laterales sont

XVI I I

eme siecle.
Par

C'est

remini scenees

naos serbe. E lle est sans coupoles sur tambour,
Le naos est

oe

etre

encadre de deux files de bl'iq ues posees de biais

fut bâ tie, nous dit l'inscription, par

boyards

oll

cette epoque. ( F ig.

vois inent.

adroite

Valachie

si tuee

Flamanda

de

de

son

plan

original

autant

que

pal'

son

architecture, ee monument mal'que une date. Les
proportions
alterees,.

generales

ont

ere

pal' l 'exhaussement

malheure usement
des

murs

et

des

pau pl'OfOlides , Le pronaos est de di
men s i ons n'iduites e t reoo u vert de deux calottes

des fenehes sont les seuls elements ou l'on voit

oblongues

ici l'influence moldave.

larges et

pOl'che

sepan�es pal'

ouvert

it

un

arc

longitudinal.

Le

tambours des ooupoles. Les cach'es des portes et

arcades en pleil1 cintl'e posant

L' eglise

Sai"lzt De rn et1'e de Oraio va fut, dit on,

1652

pal' lVlathieu Bassarabe.

Le plan

sur des piliers a pa118 coupes est oomme le pro

b âtie en

naos, voute de deux calottBs encadrees d'arcs po

est eu forme

sant sur des co118oles. C'est une disposition nou

c'est, c l'oyons nous, le del'nier exemplail'e de ce

velle que l'on emploiel'a beauooup an XV l I I-eme
s i ecle. ( F ig.

196, 198

et

200).

L'architecture extel'ieme de ce monument pa
m i t avoir 8te ceU

de 1 ancienne ecole car on r8'

trouve sous le crepi l'appal'e i l aux briques appa
rentBs du XVI-me siecle. Il est donc possible que

de

cl'oix

a trois nefs et

grecque

t ype en Valachie. De meme que l'eglise princiere
de Curtea de Arges et l'eglise princiere de Tir
goviste,. elIe avait
a

hois coupoles.

ete completement

Lecompte
formes de
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du

Nouy

demoli
pour

par
etre

Ce monument
l ' a rchictecte

reconstruit.

l'ancienne eglise ne nous

A.
Les

sont con-

LE XVII-EME SIEcLE

nues que par quelques photographies. Le plan
tel qu'il etait a l 'origi ne, devait p resente r des
d i sposi t ions quelque peu di ffe rente s de celles que
l'ou voit aujounl ' bui. ( Fig. 1 7 8 et 1 80).
Le n aos en · croix aux q uat re pi liers isoles
avait des absidioles montant j u squ ' a la co rnic be
comme le montre la photographie et non pas
s 'a net a n t au ba ndea .u c o mme a uj ourd ' h u i ; le naos
etait proba b lemen t separe du pronaos par un
mtu· plem perce d ' une porte. La d i sposi t i on
de l 'escalier eracces a la trib u ne , eu admet
tant que cel1e-ci ait existe, ce qui es t dou
teux, devait etre differente de celle d 'au
jourd'hui, car la disposition actuelle n'est pas
dans la tradition. Le porche avait Ul10 disposi
tion toute di fferente amsi que nous le m ont rent
les photographies que nous possooons.
L'architocture des fa<tades nous montre deux
epoq ues bien distinctes. A la partie inferieure
l'on voit les chaines de briques apparentes alter
nant avec des zones crepies semees de briques
apparentes posoos vert ic a lemen t deux par deux ;
c'est le decor des eglises de l'ancieno'El ecole va
la que du XVI-eme siecle. Les parties supe rie u-

37

res de l 'eglise e taient, d' apres la photographie,
entierement crepies ; elles on t du etre restaurees
au XVI I-eme siecle et peut-e tre au XVl II-eme
si l'on en j uge d 'apres ce rta ins details des cou
poles . Le porche de l'eglise ancienne, tel que
nous le montre les photographies, avai t des pi 
liers en bri q ues a pans c ou pes caracteristiques
elu XV I I -eme siecle et les arcs en pointe ; la
porte el'entree de proportions basses trahit la
meme epoque. Les contreforts exterieurs raj ou tes
apres coup ineliquent la seconele moitie elu XVII
eme s i ecle .

L'on peut deduire de la com·te analyse q ui
qui prec e de , que l'eglise devai t elater du X V I -eme
siecle. La legen de locale l ' attri bue aux freres Cra
iovesco, d ' une p u i ssa nte famiIle d'Oltenie, qni a
j one un grand role elans l 'histoire du pays. I l
e n resulterait que oe n'est q ue l a restaura tion du
XVI I-eme siecle qui serait l'oeuvre ele YIathieu
Bassarabe. Son inscription en pierre qui est datee
de 1652 a ete retr ouvee dans les d ecombre s et re
int egree a sa place par les soins de la. Comission
des monuments h i storiques.
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Les Su ccess eurs de M a t h i e u Bassarabe.
Apres la mort de ce prince en

1654,

l'on n'em

ploiera plus ni le plan byzantin ni le plan serOO.

faveur du XVI -eme siecle, comme date de fon
dation. ( Fig.

La selectionn s'est faite et ce seront dorenavant
les anciens p l ans roumains,. auxquels il faut join
dre l'eglise a clocher, qui serviront de modeles

aux

architectes.

structure

Mais

leul'

evoluent encore

architecture et leul'

constamment

epoque.

m etr01Jolitaine de Bucal'est fut bâtie

le prince

1655.

Constantin

Serban

BassaraOO

en

C'est le type du plan trMle a quatre cou

poles dont la composition s 'inspire

de pres de

l'eglise de l'Eveche de Curtea de Arges avec le
porche en plus. (Fig.

210, 212

et

214).

L'on y voit encore le naos aux trois travees

mais avec des piedroits de d imensions tres re
duites.

et

220).

l'ensemble qui
suivant.

annoncent

dej a celles

du

siecle

Puis la forme elancee du pantochrator

qui couronne le naos et ceHe plus trapue d u clo
c hel' a pans coupes semblabIe a celui de Barbuletz
qui est de la mame epoque.

L' eglise

par

â, cetitB.

218

Remarquons aussi les elegantes propodions de

Il est couronne d'une

tambour.

Le

haute coupole il

pronaos tres elargi presente a l'in

terieur douze oolOlmes en pierre portant une oou
pole elevee comme â Curtea de Arges. Au des

sus des angles de l'ouest du pronaos se trouvent

deux tourelles symetriques. Un vaste porche ou
ved, a arcades s'etend sur toute la largeur de
l'eglise.

Cornet est le '<iernier monument ou l'on retrouve
encore

tions et les formes oonnues. Des reparations en
ont altere certains details, entre autres la cor
niche et les arcatures du porche.

L'eglise

la decoration du bandeau en pierre.
torsade composee de plusieurs

C'est une

boudins enroules

du

XVI-eme

de

la

Sainte

T1'inite

li

Ce1'netz est

Elle fut bâtie par le prince Gregoire Ghika en
originaire d'Albanie, son pere fut le com

1672 ;

pagnon d'emance du prince de Moldavie Basile
Lupu. I l fut eleve a la dignite de prince du Saint

Empire Apostolique et Romain par l'Empereur
Leopold 1 . D'autres fondations du mame se trou

vent

a

Dragoslavele de Musool et

d'Arges. (Fig.

217, 219

et

a

Fedeleşoi

22 1).

Ueglise de Cernetz est un plan tJ.·efle it clocher.

Celui-ci a une disposition speciale. Il est eleve non
au dessus du pronaos

mais

au dessus du

porche. Il est massif� sur plan carre et tres eleve
par rapport it la coupole du naos qui est au oon

traire basse et emerge directement de la toi ture
sans

L'influence moldave ne se voit ici que dans

architecture

situee non loin de Turnu Severin sur le DanuOO.

pas

L'architecture ext6rieure reproduit les disposi

la pittoresque

siecle.

le soubassement habituel.

Notons ces dif

ferenoons par rapport a Cornet ou nous avons
trouve un clocher bas it pans coupes et au con
traire une coupole haute et elegante au des sus

l'-un sur Î'autre et tille qu'on la trouve a Stelea.

du naos.

dans le defile montagneux de I'Olt, fut bâtie en

non moins frappant si nous comparons leur decor

L'eglise de l'erntitag,e de Cormet, qui est situee

1661.

C'est l'eglise a clocher, combinee 'avec le

plan trefle. Ce monument est l'un des plus inter
ressants du

XVI I-eme

siecle

car

on

y

trouve

Le contraste entre ces deux monuments est

architectural.
A Cernetz les proportions sont basses et
peu lourdes ; les faliades

sont

reunis les caracteres les plus anciens et les dis

crepi

positions les plus nouvelles, ce qui

creux entoure l'eglise sous la coniche et

penser

permet de

a la restauration d'un monument plus

ancien. L'on y voit en plan le naos aux quatre
piedroits et le pronaos a clocher avec l'escalier
tournant '<ians une tourelle, tandi s qu'en fa<;ades

ce sont les jeux de la brique apparente de l'anci
enne ooole,_ combines

a

la decoration

en terre

cuite vernissee de l'epoque de Mathieu BassaraOO,
ainsi que nous les avans vu a Golesti. ( F ig. 216).
Const.atons en plan l'absence d u porche, ce qui

'<ies 10rs devient une exeption : autre argument en

un

recouvertes d 'un

it la chaux ; une rangoo d'arcatures en
Wl

ban

deau se tJ.·ouve a mi hauteur des murs.

Le clocher, qui pourrait bien atJ.·e rajoute apres

coup,_

s'ouvre

a

sa

partie

superieme

par deux

arcades en plein cintre sur chacUlme de ses faces.
C,est une disposition courante au XVI II -eme SI

ecle mais fort rare au XVI I -eme.

La partie inferieure du clocher qui
porche,

est fermee.

Uon

peut

y

sert de

observer

une

volite de forme originale composoo de huit arcs
en pointe sur lesquels pose une calotte spherique
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alOSl

19

que

tantes ruines de cette epoque ; celui de Brebu ou l'on

les proportions generales de cette eglise.
. Notons que les arcs en pointe se rencontrent a

voit de vastes caves aux belles voutes. (PI. X XII).

Ces

bas se.

cetre

formes

epoque

rappelent

dans

plusieurs

Valachie ; nous en avons
Saint Demetre de
l'eglise
arcs

des

n 'ont

Sts.

1,O rient

trouve

Empereurs

aucun

rapport

de Horez, bâti par le prince Constantin Branco

porche

de

van se rattachent par leur architooture au XVI I I 

arcatures

de

eme siecle DOUS l e decrivons p l u s loin (page 48).

au

Craiova et aux

de

it, Tirgoviste.

avec

l 'ogive

moldave

les

se

influences

diverses

qui

s'exer'cent sur l'architecutre de cette epoque de
tecture de l a Valachie.

d1b XV l l -i!?ne

vestiges :

A

proportions

superieure

elevees

et

qui contient les

s 'ouvre sur cba-cune de ses faces

par une seule

arcade en ple i n cinti·e.
COffiile
l nous le verrons plus loin, au XVI I I 

siecle on t beau

succes

sives qui en ont altere le caractere. Il n'en resta
des

leur

eme s i ecle ces arcades seront en gener.al geminees.

coup souffert a cause des restaurations
que

par

La partie

cloches est ou bien canea ou bien octogonale ; eUe

transition qui precede la nouveUe Ecole d 'archi
Les 'fIw,/UJ,ste?'eS

d istinguent

massives.

L'on peut constater de l'ensemble des derniers
decrits

Les cloche?'s de m O?WSteTeS du XV l l -eme siecle

Ces

mais sont l'origine orientale.
monuments

Les monastrres de l a· fin du siecle comme celui

la

monuments

Comana on

retrouve

une

Il nous est reste quelques beaux exemples de
clocher au monastere de Câmpu Lung, â l a Ba
ratzia dans la meme ville, d 'autres aux monas

teres de Brancoveni et de Brebu. Ce dernier se

serie de cellules voutees et une partie de l'ancien

distingue par sa beUe architecture en brique ap

cloître. Les nombreux monasteres bâties par Ma
thieu B assarabe sont fort endommages. Citons

parente. Les autres sont en general crepis ; l'on

y

celui

vernissee.

de

Brâncoveni

ou

1'0n

retrouve

d'impor-

trouve
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aussi

des

decorations

en

terre

cuite

xv

L'Epoque des C a ntacuzeme.

Vers la fin du XVI I-ema siecle, l'on peut
constater tme evolution rapide dans les formes de
l'architecture et de la decoration. E lle aboutit
d'tme part a une selection des procedes de
la construction qui j usqu alors, nous l'avons
vu, avaient ete el isparates et sans unite et
d'auhe part a ill1 nouveau caractere de 1'01'
nement sculpte. En construction, l'emp loi de
la calotte sur pendentiis se generalise ; ceIle
ci est en genera l encadree sur ses quatre
c6tes par des arcs posant sur des consolas q ui
ramen8nt a un carre par-bit l'espace destine a la
coupole. Ces n ouveaux procedes tendent a rem
placer la volite en berceau aussi bien que la
voute en arc de c loître et en meme temps a sup
primer les piedroits saiIlants de j.adis.
Cette evolution de la structure des v011tes est
plus que probablement due a l'influence moldave,
car dans l'larchitecutre des eglises de la l\Ioldavie
les consoles de piene furent employees de tout
temps pour appuyer les voMes et leur disposition
est en principe calle que l'on voit a SteLea.

gane. Leurs fondations roumaines sont echelon
ees entra le XVI I-eme et le XI X-eme siecle et
les plus belles sont celles de la fin du XVII-eme ;
elles contribuerent puissamment iL la formation
de la nouvelle ecole valaque du XVII I-eme siecle
que le prince Constantin Bl'ancovan, neveu des
Cantacuzene, portent iL son apogee.
L'un des heres Cantacuzene,. le prince Serban,
monta, sur le trâne de la Valachie en 1678. 011
lui doit le beau rno�wste1'e de Oot1'oce n i situe aux
portes de Bucarest, q ui fut bâti en 1679. Il est
aujourd'hui en grande par tie detruit. Il fut res
taUl'e paUl' servil: de residence, d'ete au prince A
lexanel re Couza, puis au Roi Ferdinand I et it
la Reine Marie. (Fig. 211, 213 et 215).

Cependant son eglise quoique endommagee per
met encore de j uger de sa balle ordonnance et de la
richesse de son architectUl'e.

La transformation pour ainsi dire radica.le du
caractere de la, el ecoration. sculptee date ele cette
epoque. L'on y voit pour la premiere fois des
rincaa,ux, des f uilles d'acanthe et d'autres orne�
ments ,;m odeles e 1� 1'01we bosse". Ces formes
toutes nouvelles en Valachie se trou vent SLU·tout
dans les monuments fondes par les Cantacuzene.

C'est ill1e eglise au plan trefle a quatre coupo
les, inspiree de calle de l'Evech8 de Curtea de
Arges. Le plan est le meme q u'a la Metropole de
Buearest, bâtie ill1e vingtaine d'annees aupara
vant.
L 'on y voit de meme un porche ouvert el ar
cades en plein ciutre s'etendant sur toute la lar
geul' du pronaos. Nous possedons le tableau votif
ou le donateur et sa fami lle sont representes offrant
l'eglise ; l'on y voit les quah'e coupoles q ui ont
disparu depuis.

Cette puissan1Je familie qui descenelait des em
Byzance s'etait refugioo dans les prin
cipates J'oumaines 01\ elle s'etait alliee aux Bassara
bes. Constantin Cantacuzene, l'ill1 des grands elig
n itai r es de la Valachie avait epouse la fille du
prince Radu Serban Bassarabe. Ses fils, au n0111bre de six, j ouerent un r61e tres important a la
fin du XVI I -eme siecle. Tous intelligents et tres
cultives, ils avaient fait ele brillantes etudes, nous
dit MI'. Iorga ; les uns a Constantinople et a
Andrinople, les autres a Venise et el l'universite
de Pacloue.
Les fonelations des Cantacuzene sont fort nom
breuses ; l'on en a retrouve plus ele quarante
dans les deux principautes roumaines, sans com
pter celles d'Anhialos sur la Mer Noire en Bul-

Ce qui elistingue Cotroceni,. c'est l'abondance
de la pielT0 de taille et l'ampleur de la decoration
en pierre sculptee. Les formes sont d'un caractere
assez melange. L 'on y voit des colonnes cannelees
d'LUle facture toute nouvelle, aux chapiteaux et
aux bases mnees de feuilles d'acanthe inspirees de
l 'art classique et ayant prohablement b it partie
des loggias ou bieu du eloître de l'ancieu monas
tere a,u jourd'hui detruit ; on y voit aussi des
ornements orientaux inspires de l'art arabe ou
bien du Caucase et semblables el ceux de l'eglise
de l'Evech0 ele Curtea de Arges, telles les hautes et
elega,fites colonnes de l'int8rieur, aux cannelures
convexes, aux chapiteaux et aux bases decorees
de fleurs de lys rlecoupes. L'on )' trouve encol'e a ux
arcades du porche, des piliers a ux pans coupes

pe reu r s de
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et aux chapiteaux a stala.etites d'inspiration arabe.
Puis aux galeries du eIoitre, voiei encore des ar

Cotroceni·: 1'011 Y retrouve les memes pans coupes

et les memes st.alactites a facettes.

cades en plein cintre aux colonnes quasi -doriques
qui n'ont plus rien d'oriental.
Le cadre de la por te d'entroo de l'eglise est

Les colonnes de l 'interieur ont des chapiteaux
et des bases a flems de lys traites oornm.e ceux

de l'egllse de l 'Eveche de Curtea de Arges.

orne, chose toute nou velle , d ' 1.Ul rinceau modele
eu

ron de bosse. Il est termine a sa padie supe

rieme par des tetes d ' anges aux a.i les deployees

et

en

bas

par

des

animaux

fa n tastiq ues d'u n

modele bien accuse.
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Uun des heres de prince Serban Cantacuzene,

Ce nouveau procede du modele inspire de l'art

tions religieu ses dont i l dota le pays. Les formes
sont
rons

des entrelacs et des formes goometriques traitees

orientales.

en sculptme menlate, ou l 'effet decoratii est ob
autres et produisant le contraste cherche entre
les parties eclairees et les parties dans l'ombre.
L'on doit oopendant oonstater que les formes

plus

ces

sculpteurs

venitiens

ou

dalma.tes

dont

l'art fut toujours a moitie Ol'iental.
le ' prince

epouse

Serban

la p rinoosse

c aractere

loin,

de

des

formes
li

Ooltzea

Ca.ntacuzfme

et par

son

Marie est l' eglise Doamnei

a Bucarest. Le plan en est rectangulaire et du

plus

nous le ver

decoratives

B'lbca1'est

du

XV I I -eme

siecle.

faisait

L ' inscriptioll

que

)I{ichel

Adrianople,

Can�cuzene

pour

le

tres
parti

comemorati

eut

8te

patriotisme

execute

dont

il

fit

preuve. ( Fig. 228, 230, 232 et 233).
Le plan,. el'assez grandes dimensions, est trefle
I l est du type a clocher.

Un autre monument i nteressant bâti en 1 683
par

d'un

ve du fonelateur fut r asoo par ordre de la Poria
apres

par

et

y

tru i t et qui fut bâti penelant les elernieres annees

a

a la maniere orientale, peut-etra

nombreuses

it.alienn.e

mais on y trouve aussi,

L 'eglise

paration a ce moment dans l'art de la Valachie,
traitees

d ' i nspiration

d'un important monastere qui est a ujourd'hui de

modeloos d'origioo occid.entale, qui font leur ap
sont

nouvelles

plus

accentue,

en Valachie, car nous n'a\70nS vu jusque la que

renu par des plans inc1ines opposes les uns a
· ux

grand bâtisseur,. il

fit preuve de granele originalite dans les fonda
classiques

occidental etait inconnu .a ux epoques anterieures

l.ill

le Spatha.ire Michel, fut

Le naos parait

avoir ere des

l'origine

voute

d'une simple calotte sur penelentifs sans tambour
vertical.

Cetţe supposition parait

confirmee par

le grand nombre des fenetres qui l ' eclairent; elles

type nouveau de l'epoque, avec le cIocher eleve

sont n§parties sur les deux registres des fa�ades,

au des sus du pronaos. La d&coration a ici encore

pour

les rp.emes 1lendances qu'a Cotroceni . Le naos y

e�t voGte d'une simple calotte sans coupole

ap

parente de l'exterieul". (Fig. 190 a 195).
forme octogonale,

Le clocher etait de

a

en

j uger par son soubassement qui seul s'est con
serve ; l'escalier d'acces est amenage it l'interieur
du �ur de l 'ouest qui est plus epais que les autres.

Ce monument presente dans sa stTucture d'in
teressantes innovations.
Ce sont d'abord a l ' i nterieur les arcs qui enca
dl'ent les calottes

sur pendentifs et

qui

posent

sm les consoţes en pielTe profiloos tout comme
a Stelea et comme dans les eglises de la :Nloldavie
et non pas en brique oomme dans certains eglises
valaques de cette epoque.
U;s caeh'es des feneh'es sont de la meme in
spi ration e t tres semblables a 'ceux de Stel00. Ce

pendant la porte d'entree est d un style tout d i f

ferent. L'encaelrement est elecore el'un riche rin
ceau sculpte et modele en ronde bosse. Avec l a
porte de Cotroceni et quelques autres portes d 'e
glises

bâties

par

les

premiers exemples d.e
l ' usage se generalisera

Cantacuzene,
semblables
plus

tard.

ce

sont

les

rinoeaux dont
Ils

sont dus,

tJ.:es probablement, au ciseau ' d'un . sculpte"ur ita
lien . ou dalmate.

assurer plus ele lumi ere.

Le pronaos est carre et
sur

pendentifs

aux

chapiteaux

proportions
pierr,e

cesse· '. Marie ' ont ·· la meme ' forme .que .ee lles · de

pose

sculptes.

Le porche ouvert

voute d'une
sur

des

Le clocher a

a.ux arcades

calotte

pieelroits
disparu.

multi lobees,

de

basses, posant sur des colonnes

de

aux

chapite);tux

en

forme

de

corbeille

fleurie a dej a. l 'aspect des porches du XVI I I-eme

siecle. Ces chapi teaux rappelent ceux du porche
de Cozia qui est de
d'un

et qui est aL1.Ssi l 'oeuvre

1700

Cantacuzene.

Les voiHes n'ont pas encore ici l 'unite d'or

donnanoe qu'on leul' verra au X V I I I -eme siecle.

Dans le naos l 'on voit de part et d,'autre ele l.!a.
coupole, des nervures saillantes, et des doubleaux

qui renforcent la voulB ; ils paraissent etre d'in
spi ra.tion moldave, peut-etre serbe, car, c hose cu
l'ieuse, l'un de ces doubleaux pose sur eles oon
soles

comme

dans

les

eglises

molelaves

tandis

q ue l ' a utre pose sur des p ieelroits comme dans
l 'al1cienne architecture de la Serbi . Le pronaos
est calTe et

la calottC} a

pendentifs

qui

la re

couvre pose aux angles sur q uatre piedl'oits aux
chapiteaux sail1ants formant consoles. C'est une
disposition

intermediaire entre

les

p iedroits

de

j adis et les consoles qui vont les remplacer rle
sOl"mais. Le porche est voâte de deux calottes tres
hautes

Les oolonnes du porche de l'eglise de la prin

q ui

a

pendentifs

a console. C'est ici

qui

posent

sur

des

arcs

le porche du XVI I I -eme siecle

dans . sofl . expression la plus complete. Ces . voutes..
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L'ANCIENNE ARCHJTECTURE RELIGIEUSE .OE LA VALACHIE

sont admirablement decorees ele peintures a la
freque.
Les fenetres aux arcs trilobes et encadrees
d'un rinceau scnlpte sont couronnees cl'une corni ·he; cel1e-ci pose clirecl m ·nt sur le ·adr,
di!lj)Osition caracteristique a11 XVIII-eme s iecl ,
en opposition avec Ies corniches du XVII-eme
qui sont placees plus haut et separees cln catlre.
L'on voit a la partie inferieur.s de la fenotre
une tete d'ange ailee sculptee en relief.
A la porte el c n lil·o ~ rl - <:0!~; '.,.li s' q ui
t
d'une comro:i lion 1T~'H origi 1uth• si n 11 ci 1111 styl
treR plu, nou. pou von. voi r un n ktl>lrm "nL d de compositionn classique, avec son tti:chi trnv ,
sa frise et sa corniche, puis un cartoucho tln.n
le geme ele ceux que l'on voit dans l'architecture
de la Rcnn.i sRtl lH:.
d 'R animraux fn.lltastiques et
m' me des ficturP.~ 1H1ma..i1.lc !4 :;c:ulpteos,_ qui ' taient j ucqu 'alorr; cumplt' temenl i uconnus dans l architecture de la Va1achie.
Mais malgre tous ces elements classiques, cette
[l l'l "' n'e.st gn 'nn rofl i tr\s indir > t
t Gloigne
d la Rena.ifka.nc -• iLa.llenne, car l'int(;n:pretation
parti u.li '>re <l< la H cdp 111·e lui donn 'tlll as1e •b
t.oul, orionial.

1\ifich 1

(\nnt·acu~<~n

trnisit Bncore le g1'fmd
?11.onasthe. (le, Ri Iii nitu,-, 'ara.t ei. .·on e.qli
(lediee cL l. Jean. li fut t rn1inc> en 1697. (Fier. 197 .
L interieur <rn c t. 1· mnn1uahl0 plw l'T<Yan
el s proporti n of· ltb ri ·h ' S. <l.c .l a d 'corati n.
Les arcades en accolade et Ies colonnes aux chapitaux ouvrages rappelent certaines formes Dalma.t s du t mps de la clomination Venitienne. (Fig.

1,

l'Oll.

~02).

La petite eglise de F1/fl1,deni pres de Bukoorst
fut bâtie pur Michel Canta.cuzt>ne en 1699. Le
plan au nao: trefle, au pro naos recta.ngulairo
clispose en la,1·!!.·eur et au porcho ouvert de Iorm
can&e, ainsi que ses proportions trapues lui donnent u11 cnra,ct.f-rn particnlier; nwis ce (iui la
distinir11t ' s11 rtou l, c'est la. clecoi:::ition exteri ure
composee ele panneaux en stuc aux ornements
en relief. C'.e fragile revetement ne 8'est conserve que sur la fagacle du sud et celle c:1e l'ouest.
Il represente, encaclres dans des vam1eaux, des
vases it fleurs, des meclaillons ornes, des cypres
et meme Ull pubis d'nsp:wl j 1'C8ljll'H i,a tique.
Le porche :·~Lile ar ·:-1:d ,s t.rilobe. . au x colonnes
a chapiteaux decores de feuilles d'aca.nthe en
forme de volutes, cl'a.llure italienne 0t aux cannelures en spirale est d'un effet fres recherche.
La petite eglise dn mo1nasti:i-e de Sinaia est
<le la. meme annee. Elle fut bâtie par le fondateur ele la precedente, a ].a q uelle elle ressemble
du rnste sons certains rapports. La composition et
Ies proportions en sont similaires; cependant le
plan de Sinaia est unique en son gem-e en VaJachie, car il a exterieurement la forme de la
croix latine aux bras rectangul1aires. Le naos
par contre est circulaire, ce qui est encore un

cas unique. Le pronaos et le porche rappelent les
dispositions et les formes de Fundeni. (Fig. 222).
Le monastere de Sinaia s'est en partie conserve jusqu'[t nos jours. L'on y V<>Jt des cellules
basses et voutees, puis une chapelle avec des
voutes a lunettes. Cette forme de voUte parait
avoir ete introduite en Valachie par des constructeurs italiens; en la retrouve dans Ies autres
monasteres de cette epoque, <t Cotroceni, ii Horez, it Vacaresti, etc. (Fig. 222, 224, 226).
L'eglise de Filipest-i est une fondation de Thomas Cantaeuzene, l'un des neveux du prince Serban. Elle date de 1688. Son plan se distingue
des autres monuments de l'epoque par la forme du porcim qui est polygonale. Celui-ci est
vo-C1te d'une calotte a penetrations qui pose sur
des colonnes. Au dessus du porche une loggia
sert de docher. Cette partie de !'edifice pourrait
etre rajoutee et il est possible qu'a }'origine le
le clocher ait ete construit audessus du pronaos
comme c'etait alors la coutume. L'esca.lier d'acces
se trouve clissimule dans l'interieur du mur. Les
proportions elancee8 de }'edifice et celles de la
~oupole du naos sont deja celles du XVIII-e.rn~
siecle. A l'interieur de cette eglise se trouvent
des fresques interessantes. L'on y voit Ies portraits de tous Ies mernbres ele la famille des
Cantacuzene ainsi que ceux des Bassarabes. (Fig.
229, 231, 234).
En resume, l'architecture du XVII-eme siecle
est celle d'une epoque de transition. Ella peut
se diviser en trois parties. Celles-ci constituant
Ies trois etapes qui aboutissent a l'eclosion de la
nouvelle ecole valaque du XVIII-eme siecle.
La premiere etape est consecutive aux efforts
des architedei:; roumaini:; de la premiere moitie
du siecle vers l'unification des differentes tendances ele l'epoque. Elle nous clonne la selection des plans que l'on constata sous le regne du
prince :\Iathie11 Bassarabe ; c'est aJors qui l'on
abanclonne le plan byzantin en forme ele croix
ciont St. Demetre ele Craiova est le dernier exemplaire; c'est alors aussi que se transforme le
plan serbe clont lei; pieclroits tendent a dispandtre
tandis que les consoles prennent peu a peu leur
place sous Ies arcs qui encadrent les v0Ut13s. C'est
alors c.mcore qu'appara.issent les eglises a clocher. Celui-ci, nous l'avons vu, s'adaptB aussi bien
au plan rectangnlairn cl'aborcl Lj ue plus tard au
plan trefle.
La seconcle etape comprend l'evolution et la
transformation ele la structurn tles vof1tes des
eglises; elle se foit plus lentement: La voute
en berceau et la voute en a.re de cloître tendent
a disparaître, t.anclis qu'au contr:arire l'emploi de
la voute spherique sur pendent.ifs se generalise.
Les calottes profondes, ele forme hemispherique
sont tres usitees; elles sont en genera.I encadrees cl'arm; sur Ies quatre câtes. Ces arcs s'appuient soit sm· des pierlroitR eouronnes de clrnpi-
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teaux evases, soit et de plus, en plus sur des
consoles qui remplacent peu a peu les piedroits.
La troisieme etape est celle de I'evolution des
formes clecoratives. L'eclectisme des Cantacuzene
parait avoir joue ici le principal râle, car ce sont
Ies .premiers qui aient fait appeI a des scuipoouts
italiens ou daimates. Ils empioyerent aussi des decorateurs venus de Constantinople ou d'Orient. Mais ce
n'est que sous le regne du prince Constantin Bran-
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covan lorsque s'affirmera une nouvelle generation
d'artistes, celle des maîtres roumains formes sous
la direction des etrangers appeles par les Cantacuzene, que la seiection se Îera aussi dans cette
branche de l'art sous la puissanoo impulsion du
prince lui meme. C'est dans Ies premieres annoos
du XVIII-eme siecie que parait devoir se placer
l'eclosion de la nouvelle ecole cl'architecture valaque.

XVI

L a decoration d e s monu ments du X V I I - em e siecle

I n fluences melangees.

:A'VI I -eme

meme que les di fferents elements moldaves, ante

s iecle, subit comme a toutes les epoq ues de tran

rieurement decrits, mais ils ne depassent pas le

L a deooration

des

monuments du

Pendant la pre

seuil du XVI I I -eme siec le . Citons les portes des

miere moi t i e du siecle,_ c'est l'ancienne tradition

eglise se de Gura l\lotrului, de Verbila et de 1'e

sition, des influences diverses.

glise de T i rgo v iste connue

qui domine encore ; c'est la sculpture meplate de
entrelacs au faible relief ;

pres

les contrastes de lu

d'ombre sont eno ore

m iere et

obtenus pa,r

Sous le regne

(1632-54)

du prince

l'on voit encore

dances disparates.
tifs d eoo ratifs

e me

se

d'abord assez

italo-venitienne,
,_

que

l'on en voit a l'iconosta s-e de la chapelle du mo

de

na-stere

Bistritza

D"autre pad en
l ' eg lise

Val ac hie,

datoo

de

1 57, 193, 2 50, 253).

l'egl ise

sculptoo
de

princiere

du

sanc

Tirgo vi ste

ainsi

sont d'origine persane et

Ici les motifs

turque. Des panneux ple ins omes de fleurs styli
sees aux con tours recherches et aux courbures ele
gantes,

des

co uronnes
des

colonettes

cannelees

chapiteaux

de

montants

termines

aux

par

spirale

en

des

et

fouillees ..

formes
boules

imitant

Basile

des pelotes formees de cordes n-essoos et rappelant

a Tirgoviste, capitale de la

certains motifs de steles funeraires musulmanes.

elevee

Lupu de Moldavie

1654.
la conshuction de

est

apres

1645

Stelea

de

qui

egli se.

compo,
tels

mo

a Mathieu Bassarabe que l'on

deooration en piene
de

du

derniere s an

que celle de la tribune princ iere de cette meme

des mo

d'inspiliation

de rinceaux habilement entrelaces

la

tuaire

dessiner des ten

rares

encore

C 'est
doit

Bassaraoo

St.

de Plumbuita

qui datent des

nres du XVI I-eme siecle. (Fig.

siecle.

Ce sont,_ d'une part

classique et d'influence
s es

-

Mathieu

de Horez

le nom de

des eglises

de Bucarest et celles

nastere

des

plans inclines opposes les uns aux auhes, tels que

nous les avons constate s au XVI

sous

Vendredi, les fenetres de l ' egli se

l'Orient, ce sont les formes geo m etriques ou les

par

le

prince

l'architec

Enfin les pierres funeraires du pr ince l\1athieu

ture et dans la decoration, certaines formes nou

Bassarabe, de sa femme la princesse Helene et

l'on

s introduire

voit

dans

'

velles dont l'origine peut etre trouvee dans l'art
gothique et qui passerent de la dans l 'art mol
dave.

(Cf.

PI.

X XI I I ) .

Dans la dec oration en pierre c e sont des pro 

fils v i gou reux compos e s de boudins paral leles se

pares par des cavets profonds. Ces profils sont

situes dans des plans qui se trouvent en ren'ait
les uns par rapport

aun-es, ce

aux

qui accuse

enco re les oppositions puissantes d'ombre et de

lurriiere caracteristiques de l 'art got h ique. Il faut
noter

ici

Moldavie

passant de

qu en
'

en

Vala

chie, ces profils sont ramenes sur le meme plan
et

perdent ainsi

en

ce

partie

caractere.

( Fio·.

de leur

d' A rnota

des

portes

et

des

fenetr-es,

les

boudins ou baguettes en relie f s 'enn ec oupent aux
'

angles et leurs bases sont decorees de rosaces en
forme de fleurs a petales modelees et non plus

geome trigues

comme

j adis.

Des

co miches

pro

filees surmontent en general les cadres des fene

tres et des appuis du meme gem'e deCOl'8nt leul'
padie

in f erieu r-e.

Ces

lea se rehouveront

formes

j u sq u

'

il

la

inspirees

fin

de

Ste

du siecle, de

aun es

il

'

au monastere,

l 'eglise

prinCiel-e

de

et inspi re des formes de la Renaissance avec des
a volutes et des

cartouches

motifs

ou

r appele plus les arts de l'Orient. ( Fig.

rien ne

258, 260).

C'est pendant le dernier quart du s i ecle que

l'on

voit

se

repandre

r inceaux

les

scuptes

en

ronde bosse puis les chapiteau x a volutes d'angle,

inspu 'e s

d ' I talie ;

plus

tard

encore

ce

sont

les

chapiteaux il feuilles d',acanthe au relie f vigou
reux, les guirlandes et les frises decorees d ans
le meme geure. ( Fig.
Cette

cadres

les

et

l a premiere

situees

Tirgoviste, sont d'un carractere encore different

156, 209).
Aux

fils ,

decoration

194, 201, 207, 215).

toute

nouvelle

et

inconnue

j usque la dans l'art de la Vlalachie apparait d ' a
bo rd dans certains monuments des Cantacuzene :
au monast61-e de

a

B u c a rest

tacuzene

Cotro cen i ,

fondations

(1678-1688)

et de Funrleni

du

a l 'egl ise Doamnei
prince Serban Can

puis aux eglises de Coltzea

a Bucarest ,

a l'egl ise du mona

stere de S ina i a et a celle de Rimnic
,

Sa rat

e18o

vees par Michel Canta.cuzene, f re re du preceden t,

qui fut un nOITa,teur en arc h i tec ture. ( Fig.
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227, 247).

LE XVII-eME SIeCLE

Ce revirement radical des principes decol'atifs

ration

45

nettement

orientale

au debut

du

siecle.

qui regissaient j usque la, la sculpture et l'01'11e 

Puis, les formes classiques de la Renaissance, les

ment, abolltit au nouveau style valaque du XVI I I

rinceaux aux feuilles et aux fleurs mspirees plus

eme siec le que le prince Constantin Brancovan
porta a son expres sion la plus complete .
L a decoration sculptee du bois suit la meme
evolution :

Qllelques

portes

d 'eglise,

des

sieges

prmciers et episcopaux a baldaqum, des stalles
d 'eglise et des candelabres sculpres sont d'inspi-

directement

de

la

nature

apparaissent

vers

le

miIi eu du siecle. Le modele remplace peu a peu
les procedes ele l a deooration orientale. C€rtams
candelabres sont elirectement inspires ele l ' Italie
comme ceux de Verbila et de Vieroşi.
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XVII
La premi ere moitie du XVI II-e m e sie c l e . Le prince Con stantin Bra ncovan .
La n o u ve!le Ecole va l aque .

C'est avec l'avenement au trone de la Valachie
du prince Constantin Brancovan en 1688 que l'on
voit se dessiner avec plus de precision le caractem
nouveau de l'architecture, mais ce n'est que vers
les premieres annoos du XVI I I-eme siecle qu'elle
acquiert son expression complete.
Pendant les dernieres annees du XVII -eme
siecle l'on voit s'achever d 'abord l 'elimination des
quelques elements decoratifs moldaves que l'on
devait fi, l'influence de Stelea ainsi que celle des
dernieres reminiscences orientales du XVI-eme
siecle. Ensuite c'est l'assimilation des formes de
l'art ita.lien que la munificell,ce et la fantaisie
des Canta.c uzene avait introduites dans l 'art de
la Valachie.
Le prince Constantin Branoovan, grâce it l ' im
pulsion qu'il sut donner aux arts, grâce aux soins
qu'il prodigua it la formation des corporations
d 'artistes roumains, des architectes, des sculp
teurs, des peintres, des decorateurs, des orfevres et grâce au grand nombre de monuments,
eglises, monasteres et palais qu'il fit edifier, reus
sit fi, porter it son maximum d 'eclat l'architec
ture de la Valachie du XVI I I -eme siecle.
Ses fondations se distinguent en effet par leur
belle oomposition architecturale, par l'elegance de
leurs proportions et par la riche decoration de
la pierre sc ulpt8e et du mobilier en bois ainsi
que parr l 'eclat des peintures et des ornements
tant religieux que profanes.
Nous retrouverons au XVI I I-�me siecle la plu
part des types de plans anterieurement connus,
it part le plan en croix et le plan serbe qui
ont disparu au siecle precedent. Certains de ces
types sont plus recherches et par consequent
p lus nombreaux.
Ce sont d'abord les plans trefles it une seule
plans trefles it deux,. trois et quatre
coupoles sont assez rares. Wra is ce sont surtout
les eglises it clocher qui sont les plus usitees.

coupole ; les

A cause de leurs proportions elancoos, l'aspect
de ces eglises est assez different de celui du
siecle precedent, car la coupole du pantochrator
q u i s'eleve sur le naos et le clocher qui sur
monte le pronaos y sont de formes et de
dimensions il, peu pres egales. Nous avons
vu qu'il n'en etait pas de meme au XV II-eme
siecle it Cornet ou bien it Cernetz par exemple.

L'eglise il, clocher du XVII I-eme siecle de
vient ainsi le type classique de cette epoque. Un
certain nombre des monuments que nous de�
crirons datent des dernieres annees du XVI I-eme
siecle mais par leul' style ils se rattachent au
XVI I I-eme. (Cf. PI. XVII I).
Le plan rectangulaire ne se voit plus guere
que dans quelques chapelles de monasteres et
dans les eglises rustiques des villages. Les pa
mcclesions se distinguent par leurs proportions
elegantes et par leur silhouette elancee. I ls sont
en general rehausses au dessus d'un soubasse
ment eleve.
Citons le lJamcclesion du monaste1'e de Horez
qui est de 1694. Il est situe it un niveau eleve
et il domine les bâtiments du mon:astere de sa
silhouette admirable. Le plan se oompose d 'un
naos carre, surmonte d'une elegante coupole et
encadre_ d'une part par le sanctuaim eu hemicycle
et de l'autre par un porche ouvert it arcades po
sant sur des colOlmes en pierre. L'interieur est
richement decore de peintures. (Fig. 183, 185, 187).
La cl wpelle mortuai1'e du meme monastere
est de 1696. Son plan est presque sembblable
iL celui du paracclesion mais ses proportions basses
et sa situation il ras de tel're, au milieu du cimeti'
ere, lui doune un caractere tout d ifferent.
L' e1'mitage des Saint Apotres au meme mo
nastere de Horez est de 1698. Son plan se di
stingue pal' sa parfaite oomposition ; le naos est
carre et calle entre quatre piedroits aux angles ;
l e sanctuaire est trilobe e t le pronaosdispose en
larg-eur est separe du naos pal' tl'ois arcades po�
sees sur des colonnes. Un petit porche carre
forme baldaquin au dessus de la porte d'antree.
L'architecture se distingue par sa sobriete et
la juste proportion de ses parties. L'interieur est
remarquable par le belle harmonie de couleurs
des fresques. L'on ne peut deoouvril' ici aucun
defaut, aucune hesitation ni dans le trace du
plan, ni dans la structure, ni dans la composi
tion architecturale. (Fig. 184, 186, 188).
Le pa1'a-<Jclesio"n de la jJfet'l'opole de Buca1'est

est un elegant petit edifice eleve sur un soubas
sement qui le met en valeur. Il fut oommence au
XVI I-eme siecle ainsi que le palais metropolitain
dont il fait partie, mais il ne fut termine que
vers 1730. L'on y trouve les caracteres des deux
epoques; l'architecture, les arcades aeveugles sont

http://patrimoniu.gov.ro

LE XVIII-EME SIEcLE

elu XVI I-e tanelis que la decoration, les cadres

des fenetres et 1'8>8 rosaces ajomees indiquent le
XVI I I-eme.

Une hauoo

coupole

de

propo�tions

Remarq uons les colonnes aux spirales fleuries

et aux chapiteaux it volutes ; les piedestaux aux
riches rosaces et le bandeau sculpte.

elegantes figure sur les documents plus anciens
eIIe

mais

n'existe

plus

aujourd'hui.

(Fig.

272,

275, 276).

47

Remarquons encore le ca.dre de la porte aux
rinceaux it tulipes, les fenetres aux cadres fine
ment decores. Remarquons aussi le porche avec

L' eglise de Gostesti Piet1'eni est �tne ch!1pelle

sa frise peinte a la fresque, ses

medaillons ou

ele village sans coupoles apparentes de l'e-xterieur,

sont representes des figures de saints et la riche

aux voMes simples et bien composees, au porche

composition des peintures decoratives qui recou

ouvert it arcades etroi1:es,

it

la toiture de bar

deaux, it pente rapide. E lle date de
St.

L 'eglise

Nicolas

(Fig.

1701.
a

d'Olanesti

266).

vrent entierement les

fa,gades

champ des arcatures.

les memes

( F i g.

sauf toutefois

Cette petite eglise parait etre la p remiere en

elispositions avec des proportions plus importanoos.

date parmi celles qui

Elle est de

rement de fresques ; nous velTons que dans

La

(Fig.

1718.

d't�

chapelle

267, 2.69, 271).

m o naste1'e

d' A ninoasa,

le

367, 377).

sont recouvertes exterieu
la

au

seconde moi tie du siecle cette parure des eglises

jourel'hui ruinee, se distingue des precedentes par

devient la regIe generale. L'on emploie aussi, mais

son decor aux arcatures de formes orientales en

plus

en accolade et par sa structura aux arcs posant

nous l 'avons consta.te it l'eglise de Fundeni . De

sur des consoles saillantes. Ce sont les caracte
res

qui

se

generalisent

Elle fut bâtie en

au

XVII I -ema

(Fig.

1 723.

siecle.

273, 277).

1715.

C'est le plan

it

tambour.

Le

clocher

qui

s'etait

e

croule a ete reconstitue par la Commission des
Monuments historiques. L 'exterieur, aux deux re
gistres

d'arcatures,

au larga

bandeau en forme

de

Sinaia,

de

R imnic

�te entierement decorees
NIalheureusement

dans

Sarat

amaient

le meme geme.

il ne nous en est presque

rien reste.

des plus rares it cette epoque. Le naos est sans
coupole

1:elle que

du Spathaire WIichel Cantacuzene, les eglises de

rectangu

laire it clocher. E lle est sans porche, disposition

la decoration en stuc

l'avis de l'architecte G. Mandrea les fondantions
Coltzea,

L'eglise de Pat1'oaia, qui fut bâtie par un Can

tacuZEll1e ,_ est de

rarement,

Parmi

les

eglises

au

groupe, c itons encore

plan

l' eglise

de Govom qui fut bâtie en

petit monument it

une

trefle
du

1711.

seule

du

meme

rnonaste1'e de

C'est un elegant

coupole.

Le

plan

est d'une simplicite clasique : Uue VOllte a pen

de torsade, est d'un effet monumental. La ca

dentif encadroo d'arcs sans consoles recouvre cha

dre ele la porte

ctm des oompartiments de l'eglise. Le decor ex

d'entree avec ses rinceaux

sculptes

est caracteristique du XVI I I -eme sÎecle. (Fig.
L' eglise

Doicesti est

de

possooe eh plus

341).

du meme type ; elle

un porche aux

arcades

terieur est des plus simples. Le crepi it la chaux
en recouvre toutes les padies.

trilo

Le bandeau et la oorniche en sont les seuls

Mes posant sur des colonnes aux c hapiteaux eva

Ol'l1ements :

ses qui rapellent ceux de Coltzea. La construc

If.a<jades. ill porche it al'cades en plein cintre po

tion en fut commencee par le prince Constan...

.sant sur des c-olonnes en pierre de proportions

tin

B rancovan

en

1696

et

1:erminee

apres

sa

mort. L 'on y voit de belles sculptul'es ajourees aux
petites fenetres qui eclairent les voutes. (Fig.
L' eglise

de

fut bâtie en

Stav1'opoleos,

1724

sit'n ee

279).

it Bucarest,

par un eveque grec. E l le fut

rest.auree et ·agrandie par l'adjonction des absides
laterales vers
core une fois

1 730; enfin
en 1900 par

cu qui reconstruisit

coupole.

decoration

exterieure

sur

les'

basses est decore de queques pe intures assez rus
tiques.

Les cadres

en

p ien-e des

fenetres

ont

des arcs it festons et sont entoures d'une decora

tion it la fresque ; celle-ci decore aussi le bandeau

et les 'archivoltes des arcades du porche. Les sur
faces planes et sans arcatures des fa<jades pom
de fresques. (Fig.

( F ig.

elements

'arca,des
la

p anneaux

l'architecte Jean Min

la coupole, qu'un tremble

Certains

comme les

ni

aient indiquer qu'elles fment it 1 'origine decorees

en

291, 293).
de

l'archi

accolade

rapprochent

et

des

Les
qui

Le plan est celui des eglises trMlees it une
seule

a rcatures

elle fut restauree en

ment de terre avait detruite.

tecture,

ni

la

mo

eglises au

373),
plan

trefle

it

deux

coupoles

sont extremement rares en general, sont it

cette epoque de deux types differents dont l'un,
gue nous trouvons au monastere d'Antim it Buca
rest,_ se rattache au plan moldave de Stelea, tandis
que

l'autre,

celui

du

monastere

de

Horez,

se

numents de la seconde moitie du siecle. E l le est,

rat.ache par sa forme au plan valaque it quatre

en effet, presqu'entierement recouverte en dehors

coupeles, au pronaos elargi et s 'inspire de l'eglise

habilement exe

de l'Evech6 de Curtea de Arges. ( PI. X I X, XXVI).

par des

peintures it la fresque,

cut.6es et d'un coloris des plus brillants. La pierre

L' eglise du rn o 1wste1'e d ' Antim, situee it Bucar

sculptee des cololliles du porche et des balustrades

rest, fut bâtie en

ajourees qui les relient entre eIles,. celle des cadres

lachie,

Antim

1715

d' Ivir,

par le iVIetropolite de Va�
originaire du

Caucase.

Il

qui entourent les fenetres et la po r te d'entree,

vint du Mont-Athos en Valachie sous le l'egne du

peuvent

p rince Const.antin Bra.ncovan. Son monastere, l'un

compter

parmi

I 'epoque. (Fig. 2I.}ă).

les

plus

parfaites

de

d!i*l plus remarquables de l' epoq ue,.
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L'ANCIENNE ARGHlTECTURE RELIGIEUSE DE LA VALACH IE

que sous le regne d,u prince Stephane, le deruier

se rapproche dejil. d u-style des }:>o r1:es du

d� Cantacuzene qui regna en Vala�hie. (Fig.

siecle.

360).

Le plan parait s'inspirer de celui de Stelea.

XVI II-eme

L'a-l� en aecola:de qui la couronne .est

decore d-'ecussons aux armes de la Valachie d 'un

� s fa c;.ades decorees des deux registJ:es de pan
neaux traditionnel s et le bandeau horizontal sont

core et a l 'aigle bicephale de Byzance de l'autre

de belles proportions elancees et richement orne
menrees : Les cadres des fenetres et de la porte

cadree

sont largement sculptes ; de beau x rinceaux ha
Ce ne sont ici

bilement executes les entourent.

câte. L'inscription qui surmonte la por1:e est en
d'un

r inceau

parseme

de

tetes

d 'a-nges

ailees.
L'interieur

donne

lIDe

helle

impession

d 'en

semble avec son riche iconostase dore, son poly

que des linteaux en ligne d roite t1'es sobres et

candilon

sans a,rcs. Des 1'osaces ajourees o1'nent le regitre

oeufs d'autruche d ans leurs montures doroos. Les

superieur des fa�ades. Le porche est completement

peintures

ouvert

ses

sur

trois

colonnes a,ux

ses

cOtes et

de

bronze 'auque l
El,

mura.les

effet decoratif_

la

sont

suspend us

fresque

sont

des

d 'un

be l

sur des piedes

Le m o naste1'e de H01-ez est cedainement l 'un

taux omes de grandes rosaces sculptees. C'est le

des monuments les plus remarquables de la Va

riches chapiteaux sant mont8es

seul monument ou l 'on trouve cette disposition.

lachie. Situa dans un vallon solitai re, entoure de

Le monastere d' A ntim a eM en partie detruit.

forets, i l se distingue autant pal' sa helle ordon

Les padies qui nous en restent,_ avec leurs petits

nance, que pa l' son pittoresque.

portiques El, arcades, leurs salles vofrt&es et leur

e n re,

cellules nous permettent de j u ger de la balle 311'
chitecture

de

l 'ensemble

L' eglise

eentre

de

laquelle

s'eleve

l eglise,

est

a arcades posant

entouree d ' un double portique

en

sur des colonnes de pierre. Des escaliers exteri

294, 296, 362, 364).

eurs aboutissent a l'etage principal it d 'elegants

quoique une partie

ait completement disparu. ( Fig.

au

La cour inreri

d7.t 7n O naste1'e de H01'ez fut bâtie par

le prince Constantin Brancovan en

1692.

Le plan

nous est connu. C'est en principe celui de l 'eglise

petits porcbes ,au plan can'e formant loggias. Le

paraclesion

domine

l'ensemble

de

son

e legalite

silbouette . De helles salles aux voMes it pel1den

de l ' Eveche de Curtea de Arges auquel on aurait

tifs portant sur de puissan1:es colonnes sculptees

ajoute un portique ouvert tout en supprimant les

composent les appartements de l ' " archondaria" e t
sont destines aux hâte s . Les ' cellules mOl1asti

deux petites coupoles des angles. (Fig.

203).

L e naos allonge se compose des trois travees d u
plan serhe ; il e s t eouronne d' une haute coupole.
_

L 'on y voit en plus deux absidioles allongees dun

câte et de l'auhe du sanctuaire.

Le pronaos tres large comporte une seconde
coupole

de

dimensions

un

peu

moindres.

E l le

pose en partie sur deux colonnes et en partie sur'
le

m ur

intermediaire qui separe le naos d u pro-'

ques

toutes

vofrtees

et

s'a.lignant

tout

autour,

sont desservies par deux galeries El, arcades super

posees.

L'architecture, ou

domine exclusivement

rare en plein cint-re, se distingue par son unite
et pai' sa sobriete da bon golit. ·( F ig.
\ L' eglise de

236, 241).

el Ril1micu Vâlcea

tO'ltS 'ies Saints

est un plan trMle iL t1'ois coupoles ; la seule de
ce type, croyons nous, au

XVII I -eme

siecle. E lle

naos et qui n'est perce que d' une s'eu le porte de

est de dimensions assez considerab1es et ses PTO

comillunication

portions exthieures sont

ciens. (Fig.

comlme

dans

les

plans plus an

hauteur ;

205, 207).

C'est en principe la meme disposition que celle
de Cobia ; les douze colonnes de Curtea de L�rges,
de Cotroceni ou de la Metropole de Bucarest se
reduisant ici a deux.
est

Le beau porche de Horez

semblable, comme disposition iL

deux dernieres eglises.

C8UX

de ces

Une coupe nous montre

la structure serbe du naos avec ses piedrots ma-is

cepen<ia,nt

imposants.

un

l ' i nterieur

Socoteanu en

( Fig.

1 764.

297, 299, 301 ).

remarquons
fenetres

aussi

les

recourbees en

toul1811es

O1ents des demieres annees du X V I I-eme siecle.
Les fa�d8

sont recouvertes du crepi habituel

/

et

aux

inspirees

,de

l 'eglise de l ' E vecM de Curtea de Arges.
Le monwnen tal

11W11Q.ste1'e de

N ico1a.s

simultal1ement dans certains monu

secondaires

spirales

et aux voutes du porche.
nmcontrent

plus

Remarq uons le beau porche et ses colonnes ;

pres de Bucarest, fut bâti en

deux procedes se

en est des

E l le fut' bâtie par l'eveque Gregoire

aussi les arcs posant sur des consoles au prona,o s
Ces

peu trop tirees en

Văcă1'esti; si tue

1722

par le prince

Mavrocordato qui succeda au dernier des

Cantacuzene. ( Fig.

361, 363, 365).

Son eglise est l 'une des plus vas1:es de la Va
lacbie. Le plan nous est connu : c'est El, peu de

SOb1'e018nt decore, selon le procede traditionnel :

chose pres celui de l'eglise de l'EvecM de Curtea

les arcatures et les panneaux iL boudins sont se

de Argeş,_ celui .de la- Metropole ele Bukarest et de

pares par le bandeau horizontal. Ce bandeau est
une guirlande ou plutât Ul1e torsade en stuc ornee

Cotroceni, ,celui de Horez.
C'est une eglise it quatre coupoles qui se ·dis

de feuillages et el1caclree par deux frises en dents

tingue

de scie. (Fig.

dentes. Remarquons la forme du pronaos dont la

253, 255, 262, 264).

cependant sur roda-ins

points

des

prece

Les cadres des fenetres sont les memes qu'a

coupole - pose sur q uatre hautes coloţmes isolă?s

Stelea mais la porte de l'e-glise en marbre blane

comme dans les pl�ns_ byzantins en forme de croix.

est- l'ichement - dOOotee d'un rinooal

.ill

relief qui

_

Remarquons aussi la disposition des .petit�s
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LE XVIII-EME SIEcLE
symetrig ues de la fa<;ade princ i pa le g Lll sont

pole

situees non pas

audessus

du

pronaos malS

aux

49

eglises de la premiere moitie du XV I I I-eme siecle.
C 'est ici le plan trMle a. clocher, au naos allonge et
s n rmonte d ' une haute coupole, an pronaos elargi

angles elu porche.
Remarguons encore les cadres des fenetres qui

et au clocher elance, rivalisant avac la coupole du

sont arrondies en plein cintre. L 'eglise d u mona

naos ; au porche iL arcades et a c o lonnes de pierre.

stere de Văcăresti se distingue aussi par l'ample ur

C 'est le type nouveau devenu le plus classique de

ele ses propOl"tions inte rieures et par la ric hesse

ce X V I I I -eme s iecle.

et

Les

meni par ses proportions elevees et sa silhouette

g uatre graneles colonnes d u pronaos sont entiere

elegante mais encore par sa structure impeccable

ment recouvertes de gui rlandes sculptees en spi

d ont on pent

ra le. Leurs chapiteaux rappelent ] 'ordre corinthien

VO(lteS a pendent i fs partout encadrees par des arcs

la profusion

de

la

sculpture

en

pierre.

Il se distingue non senle

et composite. Cette abondance de sculpture e t de

Iormant comme des nervures et

elecorations devient parfois excessive dans certains

c011801es.

mOlluments de cette epoque.

( F i o·.

L 'on y

posant sur des

voit encore de nombreaux e11-

corbellements qui ne

376).

Le monastere de Văcăresti est l ' un des p l us

y voit les

j ug-er de ] ' i nterieu r . L ' o n

sont q u 'un

auh·e geme de

c011soles horizontales e t conti nues. Celles-ci don

grands de la Valac hie . I l se composait de plusieurs

ilent

cours rectangulaires ; au centre de l a cour princi

proportions de l a legerte. Des fresques aux cou

pale se trouve l 'egl ise et tout autour les differentes

leurs

chaudes

parsemees

d'or,

h a bita,tions et les cellules monastiq ues. Le parec

lill

clesion est situe sur le cote Est eLe la grande cou r ;

mars et des vofttes. ( F ig.

il

se trouve eleve a u dessus d 'un

sou bassement

iL ses

iL l ' interieur de l'eglise de l 'elegance et

se detachant S Ul"

fond sombre, recouvrent toute la surface des

303, 305, 307).
00

La decoration exterieure de

monument pa

c orrespondant au rez de c haussee des a utres bâti

rait

ments.

peut j uger aujourd 'hui par les quelques vestiges

( Fig.

361).

Le parecclesion communiquait p a r d e s portiq ues
il arcades avec les deux principaux pavillions, celui

o u logeait le superieur d u couvent (staretzia) d ' un

avoir ete des

deteriores

et

presque

de

l'ouest.

Cette

rinceaux,

daria) de l'autre cote. L 'on voit encore aux angles

f ines peintes

des

bâtiments

de

la

com

principale

les

vastes

par des tourelles servant iL la ventilation.
Les

tites

de

fleurs

g uoigu 'elle
d ' avant

I ls sont de dimensions tres variaples
seul

moine

situe en

pleine fon'lt a. Cioclovina pres de Tismana, j usqu'au

l 'on

retrouve

feuillages

etait

ceHe

et

de

composee de

branches

tres

a la fresque e t d ' un semis de pe

ela,ns

la

gel1l·e

oriental

mais

dont

a Bradesti les

les bonnes traditions du commencement d u siecle

b mux et cedains d'entre eux se sont, e n partie,
un

decoration

L a piene sculptee s u it encore

m onaste1·es du XV l l l -hn e siecle sont nom

l'ermitage pour

que

la couleur a disparu.

conserves.
depuis

effaces

encore sur la fa<;ade du cote du s ud et sur

cote et celui qui etait resen7e aux hotes (arhon ..

c u i sines voi1tees en trompes d'angle et s urelevees

plus riches, antant q u 'o n en

ne

1 7 50.

soit

plus

Les cadres

a la hauteur de celle
des fenetres, entoures

sur les quatre cotes d ' un rinceau iL fleurs sculp-.
tees

en

relief

et

d'un

dessin

assez

IDOU,

sont

mon umental monastere de Văcăresti. A Polovraci

eonl"onnes

d'une

les bâtiments du cloî tre sont auj o u rd 'hui enCOre

posant

le ca,cl ro meme et non plus comme au

au

complet.

S W"patele

A

l 'eglise

et

nne

padie

des cell nles ont conserve le ur caractere. A Ani
noasa les ruines imposantes qui nous restent nous
permettent

de

j uger

de

l 'ensemble

monumenta.l

S U I "·

corniche

decoree

de

palmettes

X V I I -eme siecle a une certaine distance au des

sns.

La cadre de la porte d'entree ainsi q ne les

petites fenetres e n piene ajouree d u registre su
perieur sont de cette meIDe facture assez CQnven

la

de j adis. Un certain nombre d 'entre ces monaste

t ionelle et depourvue d e personali te. C'est pOUl"

res ont cependant ete considerablement transfor

sculpture le commencement de

mes e t defigures au X I X-eme siecle par les moines

n'ira g u 'en s 'accentuant avec le temps. Nous ver

grecs.

(PI.

L 'eglise
hoyard
Quoigue

l"e

At

rons

XXXI).
de

Bmdesti

roumain

fut

Constantin

datant d e l a

bâtie

par

le

grand

Brădescu

en

175l.

seconde

moitie

du siecle,

monu ment se rattache par la purete d u style

pal · ses

:1.rcades c l assiq ues en p l ein cintre,

3· UX

du

p iena

reste

par

la

sculptee tend,

suite
dans

du XV I I I-eme siecle e t d u
p l acee de plus en plus
a ussi

bien

a u:\:

q ue

les

l'emploi

de

13J

eglises de l a fin

X I X- em e

,

iL etre rem

par la decoration pei nte

colon l1es

du

porche

dres des portes et des fenetres.
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la decadence g ui

q u 'aux

ca

XVII I
Le seconde moiti e du X V l l I-eme siecle e t les pri n c e s Phamariotes.
la mort

Apres

pri n oo Constantin B ranco

du

ele.'

L ' eglise
it

SCl'inls

van, decapite pal' les Turcs en 17 1 4, nous entrons

du

dans l'epog ue des prinoos

dessus elu naos .

miers

en

date

etaient

du Phanar.

apparentes

Les pre

aux

gl'ands

type

quement

el'Olanesti est

.Â1·c/wmges

a

clocher sans coupole

tambOLl r au

Ses peintmes exterieures, rusti

executees

et

d'un

coloris

harmonieux,

boyards roumains, tels les :JIavI'ocordato les Ghika

la classent parmi les monuments de l'art popu

les R.acovitza . Ils 8taient ele longue date 8tablis elans

l a i r<8. E lle date ele 1820. ( F i g. 280, 282, 284).

les princ ipautes
predecesseurs,

A l'instar ele lems

roumaines.

ils

fonelerent

de

beallx

monaste

res et ele beUes eglises qll'ils fu:ent bâtir par les
arch itectes

roumau1s

il

formes

I'ecole

d 'art

La tradition a nc ie m1e se conserve ainsi sans
et

les

plans

ainsi

que

[eurs

dis

positions restent les memes . Les eglises au plan
it docher,

hefle

Braclesti,

elu type ele

sont les

plus frequentes elans la seconc1e moi tie du siecle.
Les proportions tendent it clevenir to u jours plus
hautes

et la

s 'etend
des

progressi vement

aux

it

fagades, d'abord

s fenetres et

aux

et

archivoltes

aux

plus t-ard encore

la

fresgue

differentes

parLes

la corniche, au bancleau

et aux cadres d
puis

it

decor,ation exterieure

des portes, ensuite

des

tympans

au

champ

chapelle

struite en

ele

leul' preelecesseur, le prince Constantu1 Brancovan.
interruption

La

de

village

de

Mihaesti

est

du

meme type et elu meme caractere. Elle fut con�
et peinta it l 'exterieur en 1804.

1756

L ' eglise de P1'eajba pres de Craiova fut bâ t ie

en

1778

par

les
a

rectang ula,i re

boyarels

c locher.

Jianu.

Le

C 'est

naos

est

d 'une calotte sans couoole a tambollL

le

plan

recouvert

Le clocher

a ete rebâti an X I X-eme siecle. Ce qui elistingue
ce

monument,

e 'est

porche

son

surl110nte

el' une

galerie aux arcs tJ:i lobes q ni servait peut etre a
la elefense ele l'eglise. ( F ig. 285, 289, 290).
L' eglise ele l'e1'111 itage

de Balmn- lbCi

est ele 1 7 52 .

E l l e est s ituee n o n loin de Bucarest a u fonel des
boi s .

it

une eglise

Cest

et pe L i t c:omplier parmi

clocher au

plan trefle

les plus interessa.ntes de

arcatures,

cette e p OquB . Quoique contemporaine ele Braelesti

arcatures

et ele plan s'8mblable, elle en d iffha cepenelant

des

et des panneaux qni s'ornent 'de f i gures de Saints

au

Si les monuments des prinee::> ) 1a vroeordato,
it Văcăresti , ooux du prince Gregoire Ghika, it

p remiere

Pantelimon pres ele Bncarest, font encore entie

plein c inhe classique, tandis que Balamuci tient

I'ement partie ele I'ecole el'art du pru100 Cnstan

p lutât

tin Branco ran, ooux q ui f u rent el ves p lus tard ,

arcs il pointe en forma d 'accolaele, que l 'on trouve

pendant

aussi bien a nx a.rcades du

et de personnages b ibliques .

la

seconde

moitie

s urto ut

et

pendant

le dernier quart elu s iecle, emprnntent certaines
formes

elecoratives

it

l'orient

ottoman .

Ce

sont

alors les arcs en aeco l aele et it festons de for

point de

X�--VII).

B ra,cl es ti ,

1l0LIS

moitie

de

la

de Byzance. S i la el ecoration y gagne parfois nne

richesse el 'un caractere q uel q ne
par

co nt re

y

peu exo

perel

car

la

proportion disparait parfois sous la profusion des
o m.ements.

A la fin
lachie

elu

prend

un

, iecle l'architecture
caractere

de

peinte q u i

el

Va

plus rustique et

p r ocedes eleviennent plus ruelimentaires.

elecoration

la

plus e n

ses

la
plus e n fa ii
C'est

les hai s ; l a sculptu re liend it elisparaitre et c 'est

'�lors

l 'epoque

la

plus

florissanlie de

\ail'e, du folk lore roumain.

Nous n

epogue pOtir ne pas

repet

l'art popu
c i tJerons g ur

q uelg uel:i m O l l ume l l ts plus eara.ctar· i s t i q Lles ele cette
nou s

a von s

seconde

�l

se rattache

vu,

siecle

par

moitie

ses

du

arcacles

siecle

par

porche q u 'aux
fagades.

la
au
ses

arca-'

( F ig. 308).

vert les fagades, a presque d isparu avec le temps
elees,

l'arc b i tectme

'

(PI .

decoration peinte qui parait avoir , l'ecou-;

La

et aussi avec

ee rtaine

l

du

tures def! deux registres des

mes variees gui lBmplaceront l'arc e n plein c int re

tigue,

vue d u caractere architectural.

si

bien

les reparations q ni se sont succe
qu'il

e ·t

devenu

j uger auj ourd ' h u i . (Fig.
piene

La

sculptee

impossible

el 'en

304, 306, 308).

des

colonnes

du

porche

et de l'interieur, les caelres des fenetres et ele la

pode

el'enhee

y

sont

el'un

ornements y sont employe
l 'on
l:ette

voit

parfois

dans

beau

style

et

les

sans l'exageration que

d'autres

monuments

de

epoque .

L ' a rchitectme interieure y est d 'une fort belle
composition, 1 '011 y voit plnsieurs etages el 'encor
bellements

succesi fs, de.

arcs de

belles propor

tions et el'une gnlDd· legerte posant sur des
t.:onsoles ; I 'ensemb le 611 est SU l p re nan t d 'eleganee.
Des pei n t.l I res d ' u n hril lant effet decoratif aug-

http://patrimoniu.gov.ro

'

LE XV I I I -EME SI ECLE
m ent e n t ellcore

306 ) .

Les egl i ses du
muci
siecfe

bien

1 ':'I\10I1S d i t ,
eette

tYP3

nombreuses

sont
si

hea utk de

];:\

( Fi Q.· .

de Braelesti

e t d e Bala

a la. fi n du X V l I I - eme

q u e 1 1es consti t uent, comme Dons
type ha b i tueJ devenu c la ss i q n e it

L 'on

n

trouve

coo.

auss i

bien

dans

et f i nes, sembala,bles ent re

eux comme forme
comme climensions, s i bien gue oes egl ises
peuvent au premier abord etre prises pour des
egli ses a, cleux coupoles. E n y regarclant de plus

et

'

le

epo q ue.

I ·o rd o n n anl' e .

51

pres 1 'on s ' aper(joit cependant gue l a tou relle gui

contient un escalier en spirale et gu'on leur voit
du c6te du nord est la

p re uve gue la coupole du

v i l les que dans les bou rga.d<Gs et meme dans
les v i llages . E l les se dit i ngue nt par 1 urs pr�

P1'011308 est bi en u n cloche1'.

portions

Bucarest, puis l e gl i se
ele l ' Annonciation a R im n icu V âl ce a et enfin
l 'e g l i se (] ' rlab� comme eg li se ele vi 1 1es (Pl. X X X) .
N o u s e xa mineron s les egli se s de vi l lages au
par ag r a ph e su i v a nt .

l es

ration

fines et e J a ncoos et aussi

pei. nte a

la

exterieur .

Comme

B radest i ,

la

fresqu'" qui
nous

coupole

du

l'avons
n ao s

pronaos ..:ont tous les deux

par la

deco

l ec l at
deja oonstate ,1

en releve
et

le

'

clocher

du

ele p l'Oportions elan-

C itons

parmi

les

(PI .

egli se s

de

XXVI I ,

Eleuthere et St. Stefan a
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X X I X).

type,

oe

SaÎnt
'

.

XIX

L ' o rt p o pu l o i r e d e l a f i n d u X V I I I - e m e s i ecle e t d u X I X eme .

L 'architecture qui debute au commencement
ce siecle avec les somptueuses Iondations re
ligieuses eles princes roumains et des granels elig
nitaires de l' Eglise et ele l'Etat, puis continue
avec les riches eglises que les corporations el'ar
sans et ele negociants dedient a leurs patrons et
que 1'0n houve dans les principales villes de la
Valacb ie, se termine a la fin elu siecle par un
renouveau de l'art populaire. Ce mouvement s 'e
tend it, tout le pays ; il gagne les bourgades et
aURsi la campagne ou s 'elevent des eglises de
\Tillage inspirees de l'exemple des vi lies mais ou
le peuple sait mettre une note qui est bien a
lui, donnant a oot art populaire un caractere
national hes particulier.
11 est de ces eglises villageoises q ui sont par
faites. Ce qui en fait le principal attrait, c est
le sentiment eles proportions, le caractere rustique
et naif de la peinture et des sujets religieux
qui en decorent les fagades, en meme temps que
le sens decoratif delicat q ui preside a l 'ornemen
tation. Leur silbouette agreabIe, le coloris delicat
ele la, peinture, les figures de saints aureoles
disposees en hise sous la cornicbe, l'aSlJect accu
eillant du porche voute joint a la lumiere discrete
de l'interieur, aux voutes basses recouvartes de
fresques assombries par le temps, tout donne
dans ces humble8 sanctuaires une forte impresion
de recueil lement. (PI. X XV I I I , X X I X).
Cit-ons les eglises de Scauieru, de S ubeşti, de
Coţofeni, de Doumeşti et l 'ermitage de Jghiabul.
Cet art populaire si piUoresque se conserve
dans les campagnes j usqu'au milieu du X I X
eme siecle et au dela, grâce a la vie patriar
cale du paysan roumain et a la force de la
tradition, tandis que dans les villes, les influen
ces etrangeres se font jour plus tot et contri
bl.1ent it y hâter la fin de l 'ancien art roumain.
La plupart de ces eglises de campagne raviennent
au plan rectangulaire qui, nouS l'avons constate,
etait devenu une exception au debut du XVI I I 
eme siecle. En plus ce sont presque toutes des
des eglises a clocher.
Pal'll1i les l ' a I'es exemplei' d 'eglises sans e l nde

chel' citons cel les des villages de Oostesti et de
Oalinesti situees dans le district montagneux de
Vâ lcea. Le naos est recouvert d'une simple ca
lotte it pendentifs et la silbouette de ces cha
pelles rustiques ne se dessine que par leul' toi
ture elevee et par le porcbe ouvert a ux arcades
arrondies ou restonnees, decore de fresques.
Parmi les eglises it clocher les unes n'ont pa'l
de coupoles it tambour au dessu s du naos et
alors c 'est le clocher qui donne la silhouette au
monument, tandis que d'autres ont en plus du
clocher une hauta coupole a u dessus du naos,
ce qui les fait ressemb1er au premier abord a
des eglises a deux coupoles, d'autant plus que
l'escalier qui accede au clocher n'est pas tou
j ours visible du dehors mais se trouve. parfois
derobe it l ' interieur du mur. (PI. X X I X).
Dans le premier groupe citons les eglises de
et de Pănşeşti Maglâşi q ui se distinguent
par leur silhouette p ittoresque et lem decoration
peinte qui est des plus harmonieuses.
Ohiciora

Dans le second groupe nous pouvons citer la
petite eglise cl'D1'şani, puis celles de B1'ezoaiele,
de Piet1'oşiţa, de Mălclă 1'eşti et de Za vicleni qui
sont ele dimensions plus grandes. Celles-ci se
el istinguent par leurs proportions agreables et par
les peintures qui les recouvrent presqu'entiere.
ment. (PI. :X X I X, XXX).

A la. fin du siecle les sujets et les personna
ges pei])ts <1 la fresque dans les arcatures et les
panneaux des fa�ades sont parfois appliq ues it
meme le mur et non plus dans des niches o u des
modaillona en retl'a,it. (Fig. 332, 334, 340)'.
Ces sujets se composent de figures de saints
ou de persolll1ages bibliques, de sybilles et de
phiJ.osophes ou d'autres figures aUegoriques qui
forment une theorie pittoresq ue tout le long des
murs, sous la cornicbe et dans l'ombre que f.ait
la saillie du toit.
Tous ces monuments rustiques sont pourvus
d'un porcbe ouvert a arcades et it colOlmes, tout
decOl'e de f resq ues dont l 'aspect est des plus at
t ravants.
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La d e coration des eglises d u XVI l I - e m e s i e c l e .
L a deeoration des eglises du XVI I I -eme siecle
connut une l'iehe floraison grâee a. la munifi
eenee et aux soins des derniers prinees roumains
et des grands dignitaires.
Ensuite les premiers prinees Phanariotes conti
nuerent la tradition et uti l iserent pour leurs fonda
tions les artistes l'oumains formes pal' le urs prede
cesseurs. Un art .. populaire tres vigo ureaux eOI1tribue encore a. accentuer le caractere artistique
t res vivant de cette epoque. Au debut du siecle,
ce sont, comme nous l'avons deja constate, 00)'
taines formes venitienl1'es du moyen âge et de
la Renaissance qui foul'llissent les elements de
l'ol'nementation nouvelle. Elles s'assimilent ra
pidement et p rennent un caractere a part, grâce
it la technique orientale qui ne perd pas ses
droits. (PI. XXXII).
Dans l a deeoration d e l a piene l'on voit l a
feuille d'acanthe a u x formes molles e t arrondies,
aux fibres pal'alleles, le chapiteau mi-corinthien
et mi-composite aux feuilles symetriques, puis
des rinceaux aux fleurs de tulipes, au calice epa-.
noui et aux petales largement ouvertes Ces mo
tifs sont traites en ronda bosse mais l 'execution
se rapproche encore des procedes orientaux.
La deeoration en stue est parfois employee
dans les fa<;ades, aux cadres des fenetres, oomme
l'on en voit a S urpatele ; au bandeau horizontal
qui prend la forme d' une guirlande fleu rie ou bien
d'une torsade et dont on trouve des exemplaire s
a Horez et it Stavropoleos.

A I'egl ise de Fundeni pres de Bucarest la
decoration en stuc aux formes et aux procedes
orientatlX reCOUHent entierement les fa.<;ades ainsi
que nous l'avons montre plus haut. ( F ig. 227).
Mais la decoration en stuc etait employee SUl'
tout dans les interieurs. Les ruines du chateau de
Potlogi, bâti pal' le prinee Constantin Brancovan,
nous en foul'l1issent un xemple.
Dans la decoration du bois, ce sont les icono
stases, les sieges episcopaux, les stalles et en
general le mobilier cl'eglise qui s'est - le mieux
'
conserve. Le sty ie est le meme que pour la
p iene. Les elements vegetaux, les branches aux
feuilles et aux fleurs modelees recouvrent de leurs
riehes entrelaes toutes les surfaoes des paIll1eaux,
des frises et des montants. ( Fig. 373, 375).
)1ais le decoration exterieure des eglises est
en general et surtout dans la seconde moitie d u
siecle, constituee par la fresque. La premiere en
date de ces decorations et la plus importante
parmi eelles qui se sont conservees j usqu'a nous
est celle de Stavropoleos, la petite eglise situee it
Bucarest, que nous avons decrite plus haut. Vers
la fin du siecle ce gem'e de decoration en se repan
dant, devient plus rustique. Il gagne aussi les
eglises de villages. Nous en avons decrit quel
ques unes. Le procede en est rustique et nali
mais le charme eu est reel. La tl'adition s'en est
conservee dans certaines regions du pays j usqu'a
nos jours .
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LE X I V -eme SI ECLE

LES ORIGINES. L'I

L'A NCIENNE A RHITECTURE

FLUENCE DES BALKANS

LE� EGLISES AU PLA
RECTA GULAIRE A U E SEULE NEF
ET A LA VODTE EN BERCEAU SANS COUPOLE.

CHAPELLE A TURNU SEVERI
vers 1 300.

EGLISE DE SAN-NICOARA
A CURTEA DE ARGEŞ
vers 1 350

c.J
I

tii
1

o

�

2.

3

4

S

6

,

8

9

-1 0

\111
11""\11111\111\ ' I , I I I I l ' I
Fig.

Fig. 2.

1.

M�

Fig. 3,

-

L-..l..---,I-l-.L
I ----'.---11

5 M .·

Plan de I'Eglise de Sau-Nicoara
a Curtea de Argeş

Plan de la chapelle de Turnu Severin

- Vue actuelle des ruines de la chap�!le

de Turnu-Severin

Fig. 4

http://patrimoniu.gov.ro

- Derail de la fac;ade Est de

San Nicoara

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLANCHE 1

Appareil byzantin de moellon alternant avec des chaines de briques apparentes. Larges joints de mortier.
Voute en Berceau renforcee de nervures ou de doubleaux.
Elements decoratifs. Petites arcades aveugles en plein cintre en briques a-pparentes.

Fig. 6. - Vue interieure de San Nicoara

Fig. 5. - Vue generale de San Nicoara.

Fig. 7. - Far;:ade Est de San Nicoara

-Fig. 8. - Far;adc laterale

I

L . _ _ _ • _ _ _ _ OI
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,
I
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Fig. 1 0_ - Coupe longitudinalc
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LE X I V-eme S I ECLE
L' AN CIENNE A RCHlTECTURE

LES OR IGINES, L ' INFLUENCE DES BALKANS

LES EGLISES AU PLAN TREFLE A UNE SEULE NEF ET A LA VO OTE EN BERCEAU SANS COUPOLE,
PETITES ABSIDES LATERALES BASSES.

EGLISE DU MONASTERE DE COTMEANA 1 389.
( L'avant corps est du XVI l I -eme siecle ) .

Fig.

1 1.

-

Plan horizontal

Fig, 1 4.

http://patrimoniu.gov.ro

-

Detail de decoration

PLA N C H E I l

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

Ma�onnerie de briques apparentes de 4 il 5 centimetres d 'epaisseur avec larges joints de mortier.
Arcades aveugles en plein cintre, longues et etroites, tout le 10ng des fa<;ades. Pas de socle.
Elements decoratifs : Jeux de briques aux arcades et il la corniche.
Decor de disques en terre cuite emaillee de deux couleurs. Croix de briques aux timpans. Cf. Tirnov. Mesembria. etc.

Fig. 1 7. - Vue du Sud-Est.
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Fig. 1 5. - Fac;ade Est

Fig. l ll.
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.fJerspective interieure

LE X IV-eme S I ECLE
L' A NCIENNE A R CHITECT U RE

LES ORIGINES. L'INFLUENCE DE LA SERBIE.

LES EGLISES AU PLAN TREFLE DE LA MORAVA SERBE :NAOS A TROIS TRAVEES, A COUPOLE CENTRALE MON
TEE SUR UN TAMBOUR ET POSANT SUR QUATRE PIEDROITS SAILLANTS.
PRONAOS VARIABLE PARFOIS SURMONTE D'UNE TOUR-CLOCHER DE FORME SPECIALE A LA SERBIE.
EGLISE DU MONASTERE DE VODITZA
vers 1 370
Plan inspire de Krouchevatz. Remarquer les
dimensions exigiies des piedroits qui prouvera
ient peut etre que le naos n'avait pas de coupole elevee.

EGLISE DE KROUCHEVATZ
vers 1 370
Type de la Moreva serbe

Fig. 19. - Plan

Fi\l. 22. - Plan

Fig. 20. - Vue

Fig. 23.

-

Vue

I
Fig. 2 1 .

-

Coupe per pective

Fig. 24.

http://patrimoniu.gov.ro

-

Pierre taillee retrouvee â Voditza

PLA N C H E I I I

R ELI GIEUSE DE LA V ALACHIE
Mac;onnerie en briques apparentes, alternant avee dela pierre.
Frontons surmontant les absides qui sont voîitees en demi-ealottes s'emboitant dans J'are du fronton.
Bandeau en pierre de taille. Jeux de briques. Fleurons en terre euite emaillee. Pierre seulptee. Ornements meplats.

EGLISE DU MONASTERE DE TISMANA
vers 1 370
Type de plan valaque au pronaos en largeur
et au naos inspire du plan serbe de la Morava

EGLISE DE PRISLOP
vers 1 370
Plan inspire de Krouehevatz

Fig. 25.

1

Fig. 215.

Plan

-

Plan hypothetique de J'origine

Vue de
Fig. 29.
J'eglise .en 1 834
-

Fig. 26.

-

miHz cTjpt

Coupe
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LE X I V-eme S I ECLE
L' A N CIENNE A RCHITECTURE

LES OR IGINES. L'INFLUENCE DE LA SERBIE.

L ES EGLISES AU PLAN TREFLE DE L A MORAVA SERBE : AOS A TROIS TRAVEES ET A COUPOLE CENTRALE
MO TEE SUR UN TAMBOUR CARRE POSANT SUR QUATRES PIEDROITS.
PRONA OS SURMONTE D'U E TOUR CLOCHER.

I

!

Fig. 3 1 .

-

Plan horizontal

i
i
1
I

Fig . 33.

-

Plan de la tolture

Tambour carrc-

Fig. 32.

-

Coupes

Fig. 34.
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-

Perspective

P LA N C H E I V

RELIG IEUSE DE LA V A LA CHIE

Mac; onnerie en brique apparente alternant avec dt' l a pierre d e taille aux bandeaux. aux archivoltes. aux cadres des fenerres.
Fron to ns en arc de cercle ; demi-calotttes audessus des absides. Jeux de briques.
Pierre sculptee il technique meplate ; entrelacs geometriques et fleurs stylisees. Rosaces ajourees.
Ornements de terre cuite en forme de petits fleurons â quatre petales aux archivolte .

- r

EGLISE CENTRALE DU MONASTf:RE DE COZIA

-

1 386

Fig. 35.
Cadre de fenetre.
La moitie d'en haut est du
X IV.pme siecle.
-

Fig. 36.

-

Vue generale de l'eglise ou Monastere de Cozia

http://patrimoniu.gov.ro
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LE X I V -eme S I ECLE
L' ANCIENNE A R CHITECTURE

LES ORIGINES. L'INFLUENCE DE BYZANCE.

LES EGLISES AU PLAN EN CROIX GRECQUE A UNE ET A TROIS NEFS.
CROISEE DE DEUX VOUTES EN BERCEAU AVEC COUPOLE CENTRALE A
TAMBOUR, SUR PENDE TIFS.

Eglise â une seu le nef : Naos en forme
de croix. Pronaos reduit. Trois coupoles
dont J'une au centre et deux autres plus
petites sur le pronaos.
L'EGLI S E DE N ICOPOLI
BULGARIE

.

i . . . . . ..

.

·!· · ··i

1 f LL-----J
. . . ...

� _ __ • _ _ _ _ . _

'1.

1

Eglise â trois nefs ddnt J'une centrale
plus large et plus haute. Trois coupoles
dont J'une centrale posant sur quatre
piliers isoles. Sanctuaire en demicercle
flanque de deux absidioles plus basses.

L;

;_

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

5

/)

+"11111\111\ \
Fig. 37.

�

Fig. 38.

-

-

Plan

:

... ... . J'

L'EGLISE ST. N ICOLAS DE
CURTEA DE ARGEŞ
1 350--80

.&

I

FiO· -10.

-

Vue generale de St.

,. < .

Fa<;ade laterale

Fig. 4 1 .
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Coupe perspective

icolas

P LA N C H E V
��

RELIGIEUSE DE LA VALACHIE

==

==
==
==
==
�
�
==
==,
==
==
==
== ==
==
==
==
�
�

Mac;onnerie de moellons alternant avec des chaines de briques apparentes.
Frontons en demi-cercle. Corniches en dents de scie. Fenetres en arc plein cintre.

1 -

Fig. 42.

-

Fig. 43.

Plan de St. Nicolas

-

\
--.;:'':::- l"" � '
<
d(�
-

_ ..

Fig. 46.

Fig . 45.

-

Perspective
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Fig. 44.

Coupe transversale

___

-

" _ _

_. _

-

r

Plan des toitures

_

/

Detail du fronton

hg. 47.

_ .'

....:._� .�

LE xv -eme S I EC LE
L' ANCIENNE A RCHITECTU R E

LES OR IGINES. UNFLUE

LE PLAN DES CATHOLlKO S D E L·ATHOS. NAOS E N CROIX GRECQUE AVEC
PAS DE PRONAOS. PORCHE TRES DEVELOPPE OUVERT SUR TROIS COTES.

DES A BSIDES LATERALES.

L'EGLISE DU MONASTERE DE S
Vers 1 450
\5\8
-

'. '��:,.... '.\'!'-

I--

_
_
'_
I .�

«

_
_
_

Fig. 48.

I

-

Plan
Fig . -19.

1,

, 1

-

Vue generale

lr--i---I---j--+--l-

Ig. 50.

-

Releve C:u porche
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P LA N C H E V I

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

Mac;:onnerie exclusivement e n brique parfaitement fabriquee e t d e differentes formes. E n boudin. e n talon. e n douchine. etc.
Beaux jeux de briques.

Fig. 5 1 .

-

Fig. 53.

Details de la fac;:ade est.

-

Vue

::
.:
'.

i�

Fig. 52.-Plan des colonnes du porche

=-

Fig. 5.,
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.ongitudinale

LE X l V �eme 1:<.,'1'
L E S OR1G1

LE X V -eme S I ECLE

L' A N CIENNE A R CHITECTURE

E S . LA DECORAT10N.

LA DECORAT10N DES EGLISES : PIERRE, 801S, FRESQUE.
PieTre tombale ă Curtea de Argeş.

Fig. 57. - Vue laterale

Fig 5 . - Vue perspective

Fig. 55. - Porte de Cotmeana

F:g. 59.

Fig . 56.

-

Pierres sculptees a Cozia

\

-

Plan

rig. 60.

http://patrimoniu.gov.ro

P LA N C H E V I I

RELIGIEUSE DE LA V ALACI-ll E

Fig. 6 1 .

-

Tombeau du fondateur a St.

Nicola� de C. de Argeş

Fig. 63.

-

Porte de Snagov

Fig. 62. -Fresque du donatcur il
Curtea de Argeş

Fig. 04.

PÎl:: rres sculph�es ă Cozia

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. b5.

Le XVI-eme SI ECLE
LA FORMATIO

L' ANCIENNE A RCHITECT U RE

DE L'ANCIENNE tCOLE VALAQUE.

LES tGLISES AU PLAN TREFLt ET AU NAOS SERBE A UNE SEULE COUPOLE.
AU PRONAOS CARRE vourt EN BERCEAU ET SANS PORCHE.
L'INFLUENCE DE LA SERBIE.
Ma�onnerie rustique en moellons et chai
nes de briques apparentes ; pas de decoration.
L'tGLISE DE BRADETU
vers

Ma�onnerie en pierre taillee. Ornamen
tation sculptee dans le genre oriental.
L'tGLISE DE LOPUCHNIA EN SERBIE
vers 1 500

1 400

Fig. 66. - Plan

Fig. 69. - Plan

Fig. 67. - Coupe

Fig. 70.

-

Fig. 7 1 . - Vue

http://patrimoniu.gov.ro

Coupe

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

P LA N C H E V I I I
Mac;onnerie en briques apparentes sim
ples. Petites arcades aveugles courtes et
espacee� formant frise sou� la corniche.
Pas de decoration.

Mac;onnerie en moellons. Jeux de bri
ques. Coupole aux arca des byzantines
formant festons sous le toit. Colonnettes
engagees aux angles.
L'f:GLISE DE L'ERMITAGE
O'OSTROV

L'f:GLISE DE ST ANEŞTI
1 537

1 520

Fig. 72. - Plan

"

Fig. 75. - Plan

Fig. 7b. - Coupe

Fig. 73. - Coupe

"
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" ;",
'i .'

,

,

'

..,

I - ---r

.. '.'--... -.-_'"
.�

...--�' ." .-; "

../.. . .- --_.-

._

--

Fig .. 77. - Fac;ade reconstituee

Fig . 71. - Vue
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LE XVI-eme SI ECLE
L' A NCIENNE A R CHITECTURE

LA FORMATION DE L'ANCIENNE ECOLE VALAQUE.

LES EGLISES AU NAOS SERBE ET AU PRO AOS VALAQUE DE CONFORMA
TION NOUVELLE. TROIS COUPOLES SUR TAMBOUR ELEVE. ABSIDES LATE:
RALES VOUTEES EN DEMICALOTTES S ' EMBOITANT DANS LE SOUBASSE
MENT DE LA COUPOLE

I

���.����\�� �����
Fig. 78. - Plan

Fig. 79.

-

Fig. 8 1 , 82, 83. - Coupes

http://patrimoniu.gov.ro

Fac;:ade principale

Fig. 80. - Detail

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LA N C H E IX

Ma<;onnerie en pierre de taille finement sculptee. Decoration orientale au relief meplat.
L'EGLISE DU MONASTERE DE Cl EALU
1 502

Fig. 81.

Fig. 85.

-

Detail des coupoles

-

Vue

Fig. 86.

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 87. - Detail de sculpture.

LE XVI-eme S I ECLE
L'ANCIENNE A R CHITEC TU RE

LA FORMATION DE L'ANCIENNE ECOLE VALAQUE,

�����

==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

LES EGLISES AU PLAN TREFLE AU NAOS SERBE ET AU PRONAOS VALAQUE
D.E,VELOPPE EN LARGEUR. QUATRE COU POLES SUR TAMBOUR ELEVE.
ABSIDES LATERALES vOQTEES EN DEJMI-CALOTTES S'EMBOITANT DANS
LE SOUBASSEMENT DE LA COUPOLE.

--1-

i

i:

... -�.-

Fig. 89. - Perspective
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Fig. 88.

-

Plan

Fig. 90.

Fig. 9 1 .

-

Detail de fe

-

Fig. 92.
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Detail des arcatures

-

Detail de sculpture

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

P LA N C H E X

Mac;onnerie en pierre de tailk finement sClIlptee. Decor oriental â relief me!11at.
L'EGLISE DE LEVECHE DE CURTEA DE ARGEŞ
1 508

Fig. 91. - Detail de
Colonne

Fig. 93.

Fig. 95. - Detail
de Colonne

-

VlIC

>1

1

Fig. 96, 97, SI 1.>.
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:ails de la corniche

E XVI-eme SI ECLE

A. FORMATION DE L'ANCIENNE ECOLE VALAQUE

L' A NCIENNE A RHITECTURE

RECTANGULAIRE A UNE ET TROIS N EFS.
A TROIS NEFS, A UNE OU A PLUSIEURS
OUPOLES ET A FRONTONS EN DEMI-CERCLE.

�S EGLISES AU PLA

� PLAN EN CROIX GREQUE

Le plan en croi x dissymetrique de la
Serbie byzantine il une seule coupole.
Mac;onnerie en brique apparente.
L'EGLISE DE HARTIEŞTI 1 523.

Le plan il une seule nel. voutee en ber
ceau et sans coupole.
Mac;onnerie en moellons rustiques.
LA CHAPELLE DU MONASTERE
DE B ISTRITZA. 1 507.
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Fig. 1 02.
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-
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Fig. 1 03.

Fig. 1 00.
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Fac;ade laterale

Vue
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Fig. 1 0 1 .
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-

Coupe

Fig. 1 04. - Coupe transversale
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P LA N C H E X I

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE
L E PLAN EN CROIX SYMETRIQUE D E B'YZA

CE.

Pronaos reduit, parche ouvert de forme
rectangulaire de conformation valaque.
Mac;onnerie en brique aujourd'huis crepie
L ' EGLISE PRINCle:RE DE
TĂRGOVIŞTE, 1 583.

Pronaos reduit. Porche carre ouvert et
tres developpe inspire de Snagov.
Mac;onnerie en brique apparente.
L'ANCIENNE METROPOLE DE
TĂRGOVIŞTE 1 5 1 7

Fig. 1 08.

Fig. 1 05.

_ .. .

.

.

.
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�

}

.

,

. .'

�

1 .,

Fig. 1 06.

-

Fig. 1 07.

Plan

Plan

-

.

-

'-"

Fig. 1 09.

Fac;ade laterale

-

Fig. 1 1 0.

Vue generale.
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-

Vue

Coupe

E X V I -eme S I ECLE
L' A NCIENNE ARHITEC T U RE

'ANCIENNE ECOLE V ALAQUE

�S EGLISES AU PLA
TREFLE A UNE SEULE COUPOLE SUR TAMBOUR,
AOS SERBE AUX TROIS TRAVEES OU BIE
B YZA TIN SUR PLA
CAR R E,
LARGEUR ,
�ONAOS CARRE OU BIEN ALLONGE OU E
Avec arcades aveugles allongees sans
I\.S DE PORCHE SAUF DE RARES EXCEPTIONS.
bandeau horizontal. Jeux de briques,
Sans arcades aveugles
LA CHAPELLE DU MONASTERE
L'EGLISE DE L'ER MITAGE DE
DE COZIA 1 542.
VALEA 1 535.
L'EGLISE O'OLTENI 1 562
r

-

Fig. 1 1 4. - Plan de Cozia

L,,,l , i..,J
Fig, I I I ,

-

t

Vue de Valea

Fig, 1 1 5.
Fig. 1 1 2.

-

-

Coupe de Cozia

Oetail de Cozia

I
-.....�t..a
.
E. A"'.LĂ
Fig. 1 1 3. - Oetail d'Olteni

Fig. 1 1 6,
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-

Vue de Cozia

j

RELIGIEUSE DE LA V A LA CHIE

PLA N C H E X I I

Mac;onnerie d e briques apparentes et d e crepi, disposes e n bandes horizontales alternees.
Briques verticales posees deux par deux entre les chaines.
Arcades aveugle·s en plein cintre, disposees sur un ou bien sur deux registres superposes et separes par un bandeau horizon tal.
Avec arcades aveugles ou panneaux
disposes en deux registres superposes se
pares par un bandeau horizontal il j eux
de briques. Socle profile.
L'EGL ISE DU MONASTERE DE
CALUru 1 588

Idem avec jeux de briques plus varies.
Colonnettes de briques apparentes en
gagees entre les arcades.

L'EGLISE DE MONASTERE DE
MARCUTZA 1 593

Fig. 1 1 7.

-

Plan de Căluiu
I

L...J , L" 1
,
..

,

Fig. 1 20.

-

Detail de Marcutza

\

I -

1,I

Fig. 1 1 8.

-

Coupe de Căluiu
Fig. 1 2 1 .

Fig. 1 1 9.

-

Fig. 1 22 .

Vue de Căluiu

http://patrimoniu.gov.ro

-

-

Ddail de Căluiu

Detail de Căluiu

LE XVI-eme S I ECLE
L'A

L' A NCIENNE A RHITECTURE

CIENNE ECOLE VALAQUE

LES EGLISES AU PLAN TREFLE A TROIS ET A QUATRE COUPOLES.
REMI ISCENSES DU NAOS SERBE, PRONAOS REDUIT OU BIE
CARRE OU
ALLO GE OU BIEN E
LARGEUR.
PAS DE PORCHE SAUF DE RARES EXCEPTIONS.
ARHITECTURE DE MEME CARACTERE QU'A CALUIU ET A M ARCUTZA.
Trois coupoles dont deux audessus de�
absidiales du sanctuaire.

Trois coupoles dont deux sur le pronaos.
aos de forme mitigee. Sanctuaire flan
que d'absidioles basses.
L'EGLISE DU MO ASTERE DE
BUCOV ATZ 1 570

Fig. 1 23.

-

L'EGLISE DE MICHEL LE BRAVE
A BUCAREST 1 594

Plan
Fig. 1 26.

[]

Fig. 1 24. - Coupe

Pig, 1 25.

-

fig. 1 27.

Vue

.....--..

lOJ TI]

i l· �

Coupe

Fig. 1 28.
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Plan

-

-

Vue

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLANCH E XIII

Trois coupoles dont deux au dessus du pronaos.

Quatre coupoles. Plan inspire de celui

( Plan inspire de Dealu ) .

de I'Eveche de Curtea de Argeş.

L'f:GLISE DU MONASTCRE DE
TUTANA 1 589.

Fac;:ades en briques emaillees vertes de
trois nuances.
L'f:GLISE DE COBrA 1 572.

l
ii

i,l i:,

ti.::·.-. _:::: ::�

Fig. 1 32.

Fig. 1 29.
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Plan

Plan
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Fig. 1 30.

-

Fac;:ade

Fig. 1 33.

-

Vue

t,
1§:

ii
't�

Fig, 1 3 1 . - Detail de la fac;:ade de J'eglise de Michel le Brave
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1 34.

-

Representati on de J'cglise
sur la por te.

LE XVI �eme S I ECLE
L'A

L' ANCIENNE ARHITECTURE

I N FLUENCE DE L'OR IENT

CIENNE ECOLE VALAQUE

======

LA DECORATION DES EGL I SES,
Sculpture en relief meplat.
Figures geometriques, entrelacs, etc.

Fig. 1 35.

Fig. 1 36,

-

Porte de l'eglise princierc

de Târgovişte

Fig. 1 39.

-

-

Inscription â l'eglise de Cobia 1 572

Fig. 1 37.

Por te de J'eglise de
Tismana 1 516

-

'

Pierre tombale du
â Curtea de Arge!

Fig. J 10.

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 1 38.

-

Por te de J'eglise princ'E�rc
de Târqoviştc

Croix commemoratives J 587

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

PLAN C H E X I V

F i g . 1 4 1 , 1 42 , 1 4 3.

Fig

1 44.

-

-

Details a Curtea d e Argeş

Bases de croix â J'ancienne Metropole de Târgoviş te

Fig. 1 46.

-

1517

Voutes peintcs â t"eglisc princicre de Târgovişte

http://patrimoniu.gov.ro

1 508

Fig. 1 45 .

-

/ 47.

;1

-

Porte de J'eglise de Cobia

1 572

Detail â Curtea de Argeş

1 508

LE XVI I -eme S I ECLE
INFLUENCES DIVERSE
.��S.
�

EPOQUE DE TRANSITIO

L' A N CIENNE A R CHITE CT UR E

===�����������

==
==
==

NAISSANCE D'UN TYPE NOUVEAU . L"I�:GLISE A CLOCH ER

, T --

I
I

. ·,
P

-

,
r
<

.

'

,
�
'

�• .

,

.

.

,

'

\-

'0

-

-

-

L'EGLISE DE CALINEŞTI 1 636
parait en etre la premiere en date,

•

RCL\,\lCUL BIS�R1Cn ' CÂLlN�STI .
PR�H«lA .

._

__
_

_

'I
' ---,-,
' .-.C..--,-,---,

_
_
_
�

Fig. 1 48.

-

Plan

--

--

------

Fig, 1 5D,

Fig. 1 49.

-

Vue

Fig. 1 5 1 .
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-

-

Coupe

Fac;ade laterale

PLA N C H E XV

RELIGIEUSE DE LA VA LACHIE
L'INFLUENCE DE LA MOLDAVIE.
EDIFICATION EN 1 645 DE L'EGLISE DE STELEA A TÂRGOVISTE.
.
PAR BASILE LUPU PRINCE DE MOLDAVIE.
Introduction dans l'arhitecture valaque de plusieurs elements neuveaux : Le contrefort exterieur.
Les cadres de fenetres en ,pierre sculptee dans le genre gothique.
Le bandeau, en forme de torsade moldave.
Les voutes moldaces. Les arcs posant sur des consoles.

� I-'.":�- - -'-----'---'--

==�-

Fig. 1 52.

-

Fig. 1 51.

Fig. 1 56.

-

Perte moldave

Fig. 1 53.

Plan

-

Vue

Fig. 1 55.

Fig. 1 57. - Fenetre moldave
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-

-

Coupe

Perspective de la voute Moldave

Fig

1 58.

-

Torsade molcave

LE XVI I-eme SI E C LE
�'EPOQUE DE TRANSITION

L'ANCIENNE A RHITECTUR E

INFLUENCE DE LA MOLDAVIE

�����

==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

,'EGLl S E AU PLAN TREFLE, SANS COUPOLES, SUR TAMBOUR
)U BIEN A UNE, DEUX, TROIS OU QUATRE COUPOLES.
Eglise a une seule coupole sur tambour.
Naos serbe. Pronaos reduiur. Porche ra
joute. Arcs sur consoles.

Eglise sans coupoles sur tambour,
contreforts exterieurs.
L'EGLISE DE BALTENI 1 626 - 1 650

�

EGLISE DU MONASTERE
d'ARNOTA 1 633- 1 650

Fig. 1 62 . - Plan
.

.. , !

:O • • -t••• ==�

I

I
l'

-HII'
'-'--,
' - 1·1' --.

-

__
_

�----- -- --

Fig. 1 59.

-

Plan

l '

� '�
- ='=
----=
""�
1 '-�
-'_"�'�
====�=
"

Fig. 1 60. - Coupe

Fig. 1 6 1 .

-

I

F ig . 1 63.

-

Coupe

Fig. 1 61'. - Vue

Vue
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P LA N C H E XVI

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE
M,j�onnerie et decor en general inspires de J'ancienne ecole valaq uc.

Eglise il trois et il quatre coupoles sur tambour.
Naos inspire de la Serbie. Pronaos elargi.

Naos serbe. Pronaos carre il pieds-droits. Porche rajoute.
Eglise il deux coupules sur tambour. ( Plan inspire de Stelea ) .

Porche rajoute.
EGL I SE DU MONASTf:RE DE
CALDARUŞANI 1 638
MONASTf:RE DE RADU VODĂ A
BUCAREST 1 6 1 5
detruite, puiz reconstrui te.

EGLISE D E L'ERMITAGE DE
FLĂMANDA

vers 1 630 ,

1'1g. 1 65. Plan
: '

l e . . . . . . ....;

. . .- - '

",i
:i

- - - ---"'..

Fig. 1 68. - I: 'Jan ae Caldaruşani

't
t ,::::;,j
'I
.!.
. ;;:
. ;:;;.,;t
.J.=t::::::dL
::::L.:
I ==::L=:bId1bj
j° f"\ -

rig. ! 65.

-

Coupe

Fig. 1 69.

Fig . 1 67.

-

Fig . 1 70.

Vue
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-

-

Plan de Radu 'lodă

Coupe de Rildu V od ă il Bucarest.

--LE XVII-eme S I ECLE
=:"'EPOQUE DE TRA SITION.

L'ANCIENNE A R CHITECTUR E

INFLUENCE DE LA. MOLDAVI E.

��========================���

=ES EGLISES AU PLAN RECTANGULAIRE : SANS COUPOLE SUR TAMBOUR OU B I EN AVEC CLOCHER SUR LE
:=::? R ONAOS MAIS SANS COUPOLE N I S TAMBOUR AU DE!)SUS DU NAOS
EGLISES A CLOCHER
AU DESSUS DU PRONAOS.
Naos et pronacs sans coupole sur tambour.
Cadres de fenHres moldaves. VoGtes sur consoles.

Naos sans ccupole sur tambour.
Contreforts exterieurs,

SP. N ICOLAS DE TARGOVIŞTE
( ver� 1 650)

Fig. In

-

.
/

o, ;;;,'

i;;;.L.± ;J ! i ! i ' i i , Î ! i=4·...

- -- - - -- - - . - - - - - -

-

/

EGLISE DE GOLEŞTI 1 646

Plan
.
...
.

Fig. 1 72 .
....

.

.

Plan

.::.�

. (

'

-

j i

.

" -- - -

--

- - --

-_

. - _.

-

-- -- - -- - -- . - - - - - . _- --_.�,

-

--

:

Fig. 1 73. - Coupe

f

Fig . 1 74.

1

--.-- _ _ _ _
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Coupe.
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P L A N C H E XVII

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

Ma�onnerie au decor en general inspire de l'ancien Ecole valaquc e l d e ses jeux d e briques, mais recouverls par l e crepi.

Naos il voute Moldave. Contreforts exterieurs.
Cadres de fenetres inspires de la MoJdavic: .
Voutes sur consoles.

Derniere eg lise au plan en forme de croix greq ue.
Contreforts cxtcricu rs.

EGLISE DES SAINTE EMPEREUtRS A TÂRGOVIŞTE
vers 1 650

Fig. 1 77.

Plan

ST. DEMETRE DE CRAIOVA
1 652

Fig. 1 78.

Fig. 1 79. Vue interieure

-

Vue

F i g . 1 80.
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-

Vue

LE XVII-eme S IECLE
L A RENAISSANCE ROUMAINE. L'INFLUEN CE DE LA MOLDAVIE.

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LES EGLISES AU PLAN RECTANGULAIRE : AVEC UNE COUPOLE SUR TAMBOUR OU AVEC CLOCHER SUR LE
PRONAOS, MAIS SANS COUPOLE SUR TAMBOUR AU DESSUS DU NAOS. EN GENERAL PORCHE SUR PILIERS OU
COLONNES.
Les paracle sions et chapeJles de monasteres il coupole elancee. Fenetres moldaves.

LE PARACLESION DU MONAS
TERE DE HOREZ 1 694

.�.

.{o;"ol'urL
.tfR:i!UA"'Tf

lfCt HM'

.J1·JliS(J!iti'I.
'fI><HiLilL( ,

:b:l1f,1\l��:

Jtl]l{t;Ji':;��,;
1i[

I l }

Fig. 1 83.

Fig. 1 85.

1

-

-

i )

! %. 'V�--

Plan

Coupe
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Fig. 1 84.

-

Plan

Fig. 1 86.

-

Coupe

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLAN C H E XVI I I

MAC;ONNERIE EN GENERAL CREPlE. FRESQUES EXTERIEURS SUR CERTAINS POINTS.
P I ERRE SCULPTEE PAR ENDROITS.
Les eglises ă clocher a u dessus du pronaos. Naos e t pronaos carres avec piedroits dans les angeles.
Voiites il. consoles.
Contreforts exterieurs.
Porche ouvert.
Voiite's sans consoles.
Fenetres moldaves.
L'EGLI� E DE BARBULEŢ 1 660
L'EGLISE DOAMNEI A BUKAREST
1 683

Fig. 1 89.

-

Plan

-....

\

Fig. 1 9 1 .

fig. 1 93, 1 94.

-

_

Fig. 1 92. - Coupe

Vue

Fenetre moldave et porte ă rinceaux en rondebosseă I'eglise Doamnei
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Fig. 1 95 . - Vue du porche

LA RENAISSANCE ROUMAINE.
L'INFLUENCE DE LA MOLDAVIE DANS L · ARCHITECTU RE.
L,INFLUENCE ITALO-VEN ITIENNE DANS LE DECOR.

L' A N CIENNE A RCHITECTURE

f:ES EGLISES AU PLAN TREFLE : SANS COUPOLE SUR TAMBOUR ; A UNE SEULE COUPOLE SUR TAMBOUR ;
A DEUX COUPOLES ; A TROIS COUPOLES.
PORCHE SUR PILIERS OU COLONNES.

Eglise sans coupole sur tambour.
Mac;onnerie de I'ancien style, cn'pie
apres coup.

Eglise â une seu le coupole sur tambour.
Decor en pierre sculptee d'inspiration
italo-venitienne.

L'EGLISE DU MONASTERE DE
PLAT AREŞTI 1 646.

L'EGLISE tOU MONASTERE DE
ST. JEAN A R IM NICU-SARAT

Fig. 1 96. - Plan

F:g. 1 97. - Plan

Fig. 1 98. - Coupe

Fig. 1 99.
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-

Coupe

pLAN C H E X I X

RELIGIEUSE DE LA V A LA CHIE

MACONNERIE E N BRIQUES CRnPIE A L · EXTERIEUR. DECORATION E:N P\ERRE SCULPTEE D'INFLUENCE ITALO
VENITIENNE. DECOR EXTERIEUR PARTIEL DE PEINTURES D6CORATIVES A LA FRESQUE.
Eglise il trois coupoles.
Profils de briques de J'ancienne ecole,
mais ma<;onnerie crepie.
Portes et fenetres moldaves.

nglise a deux coupoles, naos serbe, pro
naos elargi, porche.
Decor en pierre sculptee d'inspiration
melangee : orientale et italo-venitienne,
fenetres moldaves.
L'EGLISE DU MONASTERE DE
HOREZ 1 692

Fig. 203.

--

L'EGLISE DU MONASTERE OF
GURA MOTRULUI 1 653

Plan de Horez

Fig. 201-. - Plan

\.
".

�

·l[lO-\.
1

,, :.....-.
1
' .

,

'-'-'-'-.,.-'!--.w..,�'-'-'-''"-.L;7,
,,Ll-'-7-.,,,-';:-;--:;:...!..L.J
!.L LL,.w._,.}
.'/'�
//.<'
..
/
/
/-

Fig. 205. - Coupe

.
1'. "
,

Fig. 206. - Coupe

Fig . 207. - Vue de J'entree avec porcheaux chapiteaux inspires du

Fig. 208-209.
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Vue du porche et vue de la port.. moldave

L'INFLUENCE DE LA MOLDAVIE.
LES I N FLUENCES ITALO-VENITIENNES ET
DANS LA Df:CORATION.

ORIENTALES

L' A NCIENNE A RCHITECTURE
LES f:GLISES AU PLAN TREFLE

f:GLISES A QUATRE COUPOLES
Naos ă reminiscences serbe. Pronaos elargi. Grand porche sur colonnes. Ma�onnerie crepie.
Decor en

Bandeau moldave. Voiites sur consoles.
LA METROPOLE DE BUKAREST
1 655

pierre

sculptee

d'influences diverses.

L'EGLISE DU MONASTERE DE
COTROCENI 1 679

Fig. 2 1 0. - Plan

Fig. 2 1 1 . - Plan

Fig. 2 1 3. - Coupe

Fig. 2 1 2.

-

Coupe

Fig. 2 1 4.

-

Vue

Fig. 2 1 5. - Por te
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RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLAN C H E X X

A QUATRE COUPOLES SUR TAMBOUR, O U B I EN A CLOCHER A U DESS U S DU PRONAOS.
Dernier exemple el'eglise du style de
J'ancienne Ecole valaque aux jeux de
briques.
L'EGLISE DE L'ERMITAGE DE
CORNET 1 661

EGLISES A CLOCHER
Influences orientales.
L'EGLISE DE CERNETZ 1 672

l?:�._- �.�Il..- , ,, . . .

.

.

' ,,-.

[b�2J

Fig. 2 1 7. - Plan
Fig. 2 1 6.

Plan

or

- ----r---

" I �- 1 ' ; 1
W�Ti
I

' ,

Fig. 2 1 9_ - Coupe

Fig. 2 1 8. - Vue generale

-

- -,, "

I

I

1

F

Fig. 22 1 . - Vue

Fig. 220. - Vue
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LA R ENAISSANCE ROUMAlNiE.
L" INPLUENCE ITALO-vE1N ITIENNE.
L'INFLUENCE DE L'ORIENT DANS LE DECOR.

L' A NCIENNE A R CHITECTURE

LES EGLISES AU PLAN TREFLE A GLOCHERS AUX PLANS VARIEs.
L'EGLISE EN CROIX LATINE
Naos circulaire. Porche.

Porche a voGte ovo"idale. Decoration en
stuc d'insipration orientale.

L'EGLISE DU MONASTERE DE
SINAIA 1 699

�� -,,
:: -

Fig. 223. - Plan

t 2'
r(
L----1 _
ro'

L'EGL ISE DE FUNDENI-DOAMNEI
1 699

, 01

�
���
Fig. 222.

-

Plan
,"

..

-.;1)-----,
.;:'� t:� _rs

Jr,'�_I ....

Fig. 225. - Coupe

Fig. 224. - Coupe

Fig. 226. - Vue

Fig. 227.
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Detail de la decoration en stuc de la fac;ade.

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLA N C H E XXI
Naos avec une haute coupole.
Porche polygonal surmonte d'une loggia
servant du clocher. Fenetres mcldaves.

Naos sans coupole sur tambour.
Arcs doubleaux saillants. Arcades polylobees.
8andeau moldave.
Fenetres au decor â rinceaux sculptes.
Tetes d'anges en relief.
EGLISE DU MONASTERE DE
COLTZEA A BUKAREST
avant 1 700

EGLISE DE FILIPEŞTI 1 688

Fig . 229.

-

Plan

.�-------�

Fig. 230.

Fig. 232.

-

-

Fig. 2 3 1 .

Coupe

Detail du porche

Fig. 233.

-

Detail dela fenetre
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-

·1

Coupe

Fig. 234.

-

V'te

L' A N CIENNE A R CHITECTURE

LE X V I l - eme S I ECLE
LES MONASTERES ET LEURS CLOCHERS

LE MONASTERE DE

LE MONASTERE DE COMANA

Fig. 235.

-

HOREZ

1 697-94

Le cloître - Debut du siecle

Fig. 236.

-

Plan

. - ; r .IB 1

r� � .''

Fig 237.

Fig. 240.

-

-

Le Belvedere vers 1 700

Fig. 238-239.

Cloître du Monastere de Horez 1 692-94

Fig. 2 4 1 .
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-

-

f r..,r
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Coupes

Clocher du Monastere de Horez 1 694

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

P LAN C H E X X I I

CLO('HER DE CODRENI

CLOCHER D U MONASTERE D E CÂMPU-LUN G

I

�- - - - - - -- -i�
-

-

- - - - - -1
,

- ,-F=-==�rl==:::::;J:��
I
I
I
I
I

!oi II
�
"'f I
I

Fig. 242.

-

Plan

Fig. 243.

Fig. 244.

-

-

Vue - vers 1 650

Fa�ade
Fig. 245.

Fi\!. 246. - Clocher du Monastere de
Brancoveni vers 1 650

Fig. 247. - Colonne cannelee ornee de
feuilles d'acanthe au Monastere de Co-
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-

Clocher de Brebu 1 650

Belvedere au monastere de
Fi\!. 248.
Dintrun Lemn vers 1 700
-

LE XVII -eme SI ECLE
LA DECORATION

L' A NCIENNE A R CHITECTURE

DES EGLISES

I NFLUENCE MOLDAV E

INFLUENCE ORIENTALE

� _ . ___ _Q.Ll_ - - - --...J

Fig. 250. - Fenetre
de l'eglise ae
Plumbuita 1 647
Fig. 249. - Porte de l'eglise de Gura
Motrului 1 653

Fig. 253. - Bandeau et fenetre au
Monastere de Horez 1 692.

-ig. 255.

-

Chapiteau il Hore: 1 694

Fig. 2 5 1 . - Decoration
en pierre ă. l' eglise
prindere de Târgovişte vers 1 650.

Siege episcopal
Fig. 252.
ă. l'eglise princiere de
Târgovişte vers 1 650
_.

Fig . 254. - Balustrade a l'eglise princiere de Târgovişte vers 1 650

Fig. 256. - Base de colonne â Comana
(\·ers 1 700 )

http://patrimoniu.gov.ro

Fiq. 257. - Croix de pierre

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LAN C H E XXI I I

INFLUENCE

INFLUENCE DE LA RENA I S � ANGE

Fig. 258.

-

ITALO-VENITIENNE

Pierre tombale de Mathieu Bassarabe apres 1 651

Fig. 260.

Fig. 259.

-

Fig. 261 .

-

Porte d'iconostase au Monastere de Bistritza 1 651

Pierre tombale .de la princesse Helene,
epouse de Mathieu Bassarabe

-

Fragment de porte il reglise des Sta Empereurs il
Târgovişte vers 1 650

Pierre tombale de la fille du prince
F:g . 262.
Constantin Brancovan il Horez vers 1 700
-

Fig. 263.

-

Inscription commemorative il Comana 1 703

Detai! d'une porte
Fig. 264.
au monastere de Horez 1 692

http://patrimoniu.gov.ro

-

Fragment d'un
Fig. 265.
pupitre d'eglise
-

LE XVII I-eme S I ECLE
LA NOUVELLE ECOLE VALAQUE.
CHAPELLES ET PARACCLESIONS.

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LE PLAN R ECTANGULAIRE : SANS COUPOLE SUR TAMBOUR OU BIEN AVEC UNE COUPOLE AU DESSUS DU
NAOS. PORCHE A COLONNES.
L'EGLISE S1'. N ICOLAS D'OLANEŞTI
1718

L'EGLISE DE COSTEŞTI-PIETRENI
1 70 1
-

c

Fig. 266.

-

Fig. 267.

Plan

Fig. 269.

Fig. 268. - Coupe

Fig. 270.

.

-

Vue

Fig. 27 1 .
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-

-

Vue

-

Plan

Coupe

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LAN C H E XXIV

MACONNER I E EN BRIQUE CREPIE CONSERVANT LES PROFILS ET ELEMENTS DE L'ANCIE NE ECOLE.
LE PARACGLESION DE LA
METROPOLE DE BUKAREST
1 660-1 730

LA CHAPELLE

DU MONASTERE D'ANIN OAS A 1 723

Fig. 273-274. - Coupes

Fi�. 272. - Plan

Fig. 277. - Vue

Fig. 275. - Coupe

- ....
- -

jS
- �

33

-r�g

"'l�-r..
���

Fig. 278.
Detail du paracclesion de
Ia Metropole de Bukarest
_.

Fi n. 276. - Vue
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LE XVI I I -eme S I ECLE

L' A N CIENNE A RCHITECTURE

LA NOUVELLE ECOLE VALAQUE.
LE PLA

AOS SANS COUPOLE SUR TAM BOUR ET CLOCHER AU DESSUS DU PRONAOS,
PORCHE A COLONNES.

RECTANGULAIRE.

L'EGLISE DE DOICEŞTI

,�-,

. _ i-ti... i-j-'j ·j-':''I''i-i ... .. -

Fig. 279.

-

L'EGLISE DES S-TS. ARCHANGES A OLĂNEŞTI 1 820

1 698- 1 7 1 6

" -l.

,.. .

Fig. 280.

Plan

-

Plan

nuVM RISeKIttI KmQVgHe�Tl
DI� DOICGOTI JlJIJ.D�M�OVITRo-
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A
5
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Fig. 28 1 .

-

Fig. 283.

Coupe

-

Fig

Vue

282.

-

Coupe

Fig. 284.
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Vue

!

!

! i!

At) "'"

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE
PEI

PLA N C H E XXV

TURES EXTERlEURES A LA FRESQUE.
L'EGLISE DE PREAJBA 1 778

L'EGLISE DE M IHĂEŞTI 1 756

-'----,-::"'-k.In !

��0Cl lfJ
Fig. 285.

-

Plan

,�

Fig. 289.

-

-

'

� tf:u

Fig. 286. - P;an

I

Fig. 287.

-,--;� ,
CI

-

l'o�

lo

� ooo I

Fig. 288.

Coupe

-

Coupe

Fig. 290,

Vue
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LE XVI I l -eme SI ECLE

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LA NOUVELLE ECOLE VALAQUE.
LE PLAN TREFLE

A U E. DEUX, TRCIS OU QUATRE COUPOLES SUR TAMBOUR.
L ' EGLISE DU MONASruRE
O'ANTIM A BUCAREST 1 7 1 5

L'EGLISE DE STAVROPOLEOS A
BUCAREST 1 724

Fig. 292. - PJ;m

Fig. 29 1 . - Plan

Fig. 294. - Coupe

Fig. 293. - Coupe

Fig. 295. - Vue

Fig. 296.
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-

Detail de fa�ade

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

PLAN C H E XXVI

PEI TURE� EXTERIEURES A LA FRESQUE OU B I EN R ICHE DECORATION EN P I ERRE SCULPTEe.
L'EGLISE DU MONASTERE DE
V ÂCĂREŞTI Â 1 722

L'EGLISE DE TOUS LES SAI TS
A RÂMNICUL-VÂLCEA 1 747
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Fil1. 297. - Plan

Fil1. 298. - Plan
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Fig. 300.

Fig. 299. - Coupe

Fig. 30 1 .

- Vue

Fig. 302.
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LE XVI l I-eme SI ECLE

L' A NCIENNE A RCHITECTURE

LA NOUVELLE EGOLE V ALAQUE.
LE PLAN TREFLE. NAOS AVEG GOUPOLE SUR TAMBOUR.

PRONAOS SURMONTE D'UN CLOGHER POLYGONAL. PORCHE A COLONNES.
L'EGLISE DE BRADEŞTI 1 75 1

L'EGLISE DE L'EMITAGE DE BALAMUCI 1 7 5 1

Fig. 304.

Fig. 303. - Plan
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Fig. 305.

Fig. 307.
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Fig. 306.

Coupe

Fill. 308.

Vue
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RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

P LAN C H E XXVII

PEINTURES EXTERIEURES Â LA FRESQUE. DECORATI ONS EN PIERRE SCULPTEE.
LE TYPE LE PLUS REPANDU PENDANT LA SECONDE M O ITIE DU S IECLE.
L'EGLI SE DE L'ANNON.C IATION

L'EGLISE DE ST. ELEUTHERE Â
BUCAREST 1 749

Fig. 309.

�

-

Â RÂMNICUL-VÂLCEA 1 747

Fig. 3 1 0.

Plan

-

Plan

...
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Fig. 3 1 1 .

-

Rig. 3 1 2.

Coupe

Fia. 3 1 3.

-

-

Coupe

Fig. 3 1 4.

Vue
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LE XVI I I�eme S I ECLE

L' A NCIENNE A R CHITECTURE

L'ARCHlTECTURE POPULAIRE,

LES f:GLISES AU PLAN RECTANGlrLAIRE. SA S COUPOLE SUR TAMBOUR

1 CLOCHER.

PEINTLERES RUSTIQUES.
f: GLISE DE L'ERMITAGE DE

JGHIABUL 1 300

EGLISE DE CALINEŞTI VALCEA

Fig. 3 1 5. - Vue
Fig. 3 1 6.

Fig. 3 1 7. - Eglise de Cotzofeni

Fig. 3 1 9.

-

-

Vue

Fig. 3 1 8.

Eglise de Şubeşti

-

Vue

Fig. 320. - Eglise de Scăueni
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Fig. 326. - Vue.
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LE XVI l I -eme S I ECLE

L' ANCIENNE A RCHITECTURE

L'ARCHl TECTURE POPULAIRE.

LE PLAN RECTANGULAIRE A CLOCHER AU DESSUS DU PRONAOS. PORCHE A COLONNES.
PEINTURES RUSTIQUES.

NAOS SANS COUPOLE SUR TAMBOUR.
EGLISE DE CHICIORA 1 788
EGLISE DE PĂUŞEŞTI MAGLAŞI 1 828

F ig. 328.
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Fig. 329.

Plan
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Fig. 331 .
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Coupe

Fig. 330.

Fig. 332.
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Coupe

http://patrimoniu.gov.ro

-

.J.

i!

Coupe

-'10 ....

IJ7ETGt

_

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLAN C H E X X I X

NAOS A VEC COUPOLE S U R TAMBOUR.
EGLISE DE ZĂVIDENI 1 8 1 5

EGLISE DE M ĂLDĂREŞTI 1 79 1
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Fig. 336. - Plan

Fig. 335. - Plan

Fig. 337.

�

Fig. 338. - Coupe

Fac;ade
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L' A NCIENNE ARCHITECTURE

L'ARCH lTECTURE POPULAIRE.
LE PLAN TREFLE AVEC CLOCHER AU DESSUS DU PRO AOS.

LE NAOS SANS COUPOLE SUR TAMBOLIR
EGLISE D E BREZOAILE 1 756

EGLISE DE PĂTROAIA 1 7 1 5
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Fig. 34 1 .

Fig. 343.

-

-

Plan

Fig. 342. - Plan

Fig. 34'i.

Coupe

Fig. 345,

-

Vue

Fig. 346,
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Ccupe

Vue du porche

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

PLA N C H E XXX

MONUMENTS PLUS DIRECTEMENT INSPIRES DE L A

OUVELLE ECOLE VALAQUE.

LE NAOS AVEC COUPOLE SUR TAMBOUR.
EGLISE D'URSANI 1 805

EGLISE DE PIETROSITZA 1 767

Fig. 348.

Fig. 347. - Plan

-

Plan

Fig. 350.

FiQ. 349. - Vuc

FiQ. 35 1 . - COllpe

-

VlIe

Fig. 352, - Porte de Patroia
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T.E XVI I I - eme S I ECLE
LES MONASTERES ET LEURS CLOCHERS.

L'ERMITAGE DE CICLOVINA 1 7 1 5

Fig. 353-354. - Plan e t fa<;ade

Fi!). 355.

-

Plan

LE MONASttRE DE POLOVRACI
LE MONASTERE DE SUR PATELE

Fig. 356. - Vue exterieure

Fi!). 357. - Vue

Fig. 358. - Vue interieure

Fig. 359.
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Clocher du Monastered'Aninoasa 1 730

RELIGIEUSE DE LA V A LACHIE

LE MONASTERE D'ANTIM 1 7 1 5

Fig. 360.

-

P L A N C H E XXXI

LE MONASTERE DE VAACAREŞTI 1 722

Fig. 36 i .

Plan

-

Fig. 363.

Fig. 362

Fig. 364.

-

-

Plan

-

Coupe

Vue

Fig. 365.

Voute
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Clocher

L' ANCIENNE A RCHITECTURE

"lE X V I I I -eme SI ECLE
LA DECOR!... TIO

DES EGLISES.

INFL�ENCE ITALO-vENITIENNE ET ORIENTALE.

Fig. 366. - Porte il. BRANCOVENI 1 700.

Fig. 367. - Fenetre a Stavropoleos 1 724

Fig. 368. - Porte a Marcutza 1 730

Fig. 369.

ft

-

fi 9· Şl 1 1

Fi · 370. - Porte a Scăuenj 1 796
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Fenetre a Marcutza 1 730

-

Fenetrea Greci 1 754

RELIGIEUSE DE LA V ALACHIE

Fig. 372.

-

P LA N C H E XXXII

Tomheau ă Tărgoviştc 1 7 1 0

Fig. 373.

Fig. 371.

-

-

Balustrade â Târgovişte 1 7 1 5

Fig. 375.

FiQ. 376.

-

I conostase ă Govora 1 7 1 1

Colonne sculptee ă Vacareşti 1 722

Fig. 377.
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Mobilier d'eglise ă Tismana
1 710

Decoration peinte â Stavropoleos 1 721
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CE ESTE VECHEA N OASTRĂ ARTĂ ?
- CONFERINŢA LA CURSURILE DIN VĂLENII-DE- MUNTE (13 August 1 939)

M uIt regretatul nostru Preşedi nte destinase
textul conferin ţei sale d i n 1 3 A ugust 1 93 9
Buletinului Comisiunii. N e facem o pioasă
datorie să îndepli nim azi dori nţa de atunci
a Profesorului N. Iorga şi să încep em cu
această conferinţă publicarea Buletinului
sub noua lui formă. Conferin ţa fusese î nsă
î nsoţită de proi ecţii, reprezentân d monumen
tele la care se făcea aluzie. A c este monu
me nte sunt î nsă atât d e cunoscute lectorilor
noştri, î ncât credem i nutil de a le mai
reproduce.

Iubiti ascultători, iată ce sens are această
conferintă - care va fi stenografiată si pe
care Co �isiunea Monumentelor Istor ice o
să caute să o răspândească, pe cât e cu
putinţă mai mult, pretutindeni, - fiindcă
sensul ei este un scop care vă priveşte
şi pe d-voastră, de sigur, dar care priveşte
în acelaşi timp pe toată lumea ; prin ur
mare este un lucru de utilitate generală,
practică.
La ce tinde conferinta aceasta ? Acesta
este cel dintâi lucru p � care trebuie să
vi-l spun. Intâi, această conferinţă trebuie
să vă arate că noi avem o artă a noastră
care s'a aşezat în domeniul religios, pe
vremea aceea lucrul de căpetenie, dar se
leagă şi cu arhitectura profană, prin ur 
mare cu casa pentru călugări, cu casa dom
nească, adause pe lângă mână stiri şi bise
rici. Numai mai târziu, în secolul al XVII-lea
şi mai ales în al XVIII-lea, au ajuns par
ticularii să-si facă niste zidiri de locuinte
de proporţii mai ma�i, în care să se gă 
sească şi elemente de frumos, adaptate
cuminte la nevoile ţării.

de N

IORGA

Astfel această artă este religioasă, dar, o
bucată de vreme, prin aceasta cuprinde
tot câmpul frumosului.
Se va vedea că arta aceasta a existat
aici, adică, la început, în cele două ţări
unite la 1 859 şi după aceea a rod it şi asupra
Ardealului şi părţilor vecine, Maramureşul
singur având şi o artă deosebită, întinsă
şi în părţi ardelene, care a fost semnalată,
în timpul din urmă, mai ales de d. Coriolan
Petranu. A fost poate exagerată de d. Pe
tranu, care i-a acordat un drept de origi
nalitate pe care o poate pretinde numai în
oarecare măsură. Tendinţa aceasta de a
ridica pe cât se poate mai mult această
artă, am zice, locală, este vrednică de toată
lauda, dar de sigur că nu se poate supăra
nimeni, când se reduce originalitatea aceasta
la margeni neatacabile, fiindcă s'ar găsi
totdeauna oameni cari să ni atragă atenţia
asupra motivelor pentru care, fără îndoială,
teoria poate fi atacată şi este mai bine,
decât să ne înveţe alţii despre ale noastre,
ca dela noi înşine să răstrângem câmpul
nostru într'un domeniu sigur.
E o paranteză, pe care o doream mai
scurtă. Revin la sensul conferintei.
Despre arta cu caracter religiO S care
. înseamnă, pentru mai multe secole, arta în
general, nu trebuie să credem că este a
noastră în întregime, şi mai puţin că
este o creaţiune a noastră. Tot aşa, de
altfel, şi pentru arta populară. De aceea,
în cutare publicaţie a mea, eu vorbesc
despre arta populară în România. Oricând
este vorba de artă, în Italia, în Franţa, în
Germania, în Anglia, e mult mai prudent
să se spună că este vor ba de istoria artei
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generale în fiecare din rările acestea, decât
să se creadă că un pop ; r sau altul a creat
un tip de artă fără a fi primit nici o influenţă.
Dar influenţele au fost respinse de unii,
fiindcă li. se pare că atacă o originalitate,
care se poate manifesta şi altfel : pri n
J

si ntesă.

Căci, fiind vorba de arta dela noi, noi
avem un merit foarte mare - şi care poate
fi şi mai departe folositor în viaţa socie,
tăţii noastre - meritul că, de oriunde am
primit ceva, - şi am primit de pretutin,
deni, cu plăcere, cu recunoştinţă, cu măr,
turisire, proclamând făţiş prin cercetările
noastre cum că am împrumutat - pe toate
l e,am adaptat,
ţine şi care este
tarea simţului
frumosul ui la

î ntr'o si ntesă care ne apar,
lucrul de căpeten i e î n desvol,
de frumos şi al realizărilor
noi.

Un scop al conferinţei este acesta : să
vă convingă despre aceasta pe d,voastră
în întâiul rând, iar apoi şi d,voastră în
legăturile cu alţii, să li împărtăşiţi lucru,
riIe cari vor fi explicate aici, ca să se poată
încorpora la ştiinţa pe care fiecare cetă,
ţean român trebuie s'o aibe despre ceea ce
se găseşte în marginile ţării lui.
Dar este şi un alt scop. La noi, de o
bucată de vreme pierdem simţul de a face
lucrurile potrivite şi nimerite. Aceasta la
un popor care a avut în gradul cel mai
înalt instinctul frumosului, la unul în care
orice tăran stie să,si aseze casa în legătură
cu natura, după pun�tele cardinale, vân,
turile, influenţele de cald şi de frig, într'o
ţară unde ţăranul ştie, nu numai cum să,şi
aşeze casa ci, în acelaşi timp, şi ce ele'
mente să întrebuinţeze pentru a clădi, iar
toate acestea să se prezinte în oarecare
proporţie, pentrucă în artă proporţia este
l ucrul de căpetenie.

Î mi aduc aminte de exclamatia de admi,
ratie a unuia dintre scriitorii c ;ri au înteles
m� i bine poporul nostru, prietenul mi �u d.
Brătescu,Yoineşti, când a venit aici şi s'a.
uitat în dreapta şi în stânga la casele acestea
dela . Văleni şi a spus : « E de mirare cum
aveau oamenii aceştia un fel de canon,
un fel de legiuire a frumosului, fără să fi
cetit o carte, fără să fi făcut o oră de clasă
teoretică, dar ştiind să nimerească lucru,
rile » . Fiindcă toate casele acestea sunt ni,
merite, pe când cele făcute de noi, nouăzeci
si nouă la sută din cele făcute de arhitectii
,

,

nostri
- o spun cu părere de rău - sunt
'
luc ruri care pot fi frumoase, încăpătoare,
dar nu sunt nimerite. Iar lucrul de căpe,
tenie în materie de artă ca si în materie
de literatură, de morală, de bună purtare
este a nemeri , fiindcă unele lucruri foarte
bune în unele împrejurări, sunt proaste în
alte împrejurări. Simţul acesta îl pierdem,
şi nu atât prin călătorii în străinătate,
fiindcă nu toţi le pot face, nici prin cărţi,
căci se ceteşte foarte puţin - a ajuns de
trebuie să dai cuiva un fel de recompensă
natională ca să cetească - ci cred că o
bu� ă parte din această vină o are şcoala.
Şcoala este, din nenorocire, o contin uă
î nvă tătură de urît. Totul este urît în scoală.
Urîtă curtea şcolii, care · nu are g;ădină,
nu are livadă, ci e o simplă bătătură.
Urîtă însăşi clădirea şcolii, - şi la şcolile
primare, şi la celelalte, şi chiar şi la
Universităţi. �ste urîtă, de exemplu, la
şcolile primare lipsa completă de cerdac,
atât de frumos şi care,i şi un mijloc de a
scoate copiii la aer, pe când, în loc, sunt
numai ziduri în bătaia vânturilor, supt
arşiţa soarelui, clădiri care realizează acest
ideal în rău că sunt foarte călduroase vara
si
, foarte reci iarna.
Odăile însăşi sunt foarte rău împărţite.
Şi în Ardeal, supt vechiul regim, se făcea
în edificiile publice, o scară strâmbă, care
strica însăsi privelistea
clădirii. Cea mai
'
frumoasă ;cară este vechea scară italiană,
dela care pleacă galerii, de pe care se poate
vedea partea centrală adâncită, precum din
aceasta se vede dantela frumoasă a galeriilor.
Apoi, în loc să vină lumina direct asupra
claselor, se aşează culoare pentru circulaţie
care nu sunt decât adăposturile tuturor cu'
rentelor, de unde se culeg bolile în acelaşi
timp când se fură lumina copiilor.
Clasa are mobilele cele mai urîte. Nici un
tâmplar inteligent, talentat, nu le,ar face.
În mijloc, catedra este un Iădoi, şi nu înţeleg
pentru ce se mai păstrează acest lădoi,
care nici n'are folos. Pe vremea mea folosul
era acesta : doar acela că adăpostea « căciu,
lile » celor « opriţi » ori se punea înăuntru
o sfoară mergând până în fundul clasei
de unde trăgându'Ee sfoara, golul catedrei
bubuia.
Icoanele sunt cele mai detestabile care
se pot închipui, un adevărat mijloc de a
desvăţa pe copii de pietate. Căci precum
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religie fără frumos nu este, tot aşa şi în
frumos este o religie. Tablourile istorice,
de pe vremea lui Haret, cu eroi verticali şi
paraleli, sunt colorate în aşa fel, încât o
femeie care stie să coasă o iie sau un covor ar
striga de ind ignare. Tablourile acestea nu fac
decât să deprindă pe copil cu desgustul con�
tra tablourilor. Cum e înfăţişat Suveranul
sau Mostenitorul
Tronului nu mai vorbim.
'
Nu se vede în şcoli o floare la fereastră,
un element asupra căruia ochii copilului
să se îndrepte cu plăcere.
Tot aşa, palatele autorităţilor noastre
sunt clădite fără socoteală. Nu sunt nici
practice, nici estetice. Răposatul Regele
Carol a vizitat odată, mi se pare în Do�
rohoi, palatul Primăriei sau al Prefecturei.
L�au făcut autoritătile de acolo să suie o
mulţime de trept� într' o clădire foarte
îngustă . şi foarte înaltă. Regele Carol, care
era un om de mare bun simt si aducea
cunostinta unei arhitecturi cum�d din Ger�
mani � d � pe la 1 860, a întrebat : « Locul
din faţă al cui e ? » I s'a răspuns că este al
Primăriei. Dar locul din fund ? « Al Primă�
nev>. « Dar locul din stânga ? » . « Al Pri�
măriei » . « Şi locul din dreapta ? » « Al Pri�
măriei » . Iar regele îndreptându�se către
autorităti : « Dacă locul din fată este al
Primări�i, dacă locul din fund e�te al Pri�
măriei, dacă locul din drepta este al Pri�
măriei şi locul din stânga tot al Primăriei,
atunci de ce aşa şi nu aşa ? Merge cineva
la o Primărie, la o Prefectură, la o Judecă�
torie, la un Tribunal, este aceeaşi urîciune.
Şcoala învaţă deci urîciunea ; urîciunea
se învaţă şi în clădirile publice.
Din partea lor, oameni.i bogaţi cari con�
struiesc sunt de obicei cei mai lipsiţi de
gust. Unii ţărani înstăriţi fac aici pe vaka
Teleajenului lucruri oribile. Ar trebui dără�
mate cu târnăcopul. O vale întreagă se
strică supt ochii noştri.
. Tot asa
' stricăm în Ardeal caracterul
oraşelor. În Braşov s'a ridicat un hotel
care este o batjocoră al bunului simţ.
Văzându�l pe frumoasa veche Promenadă,
îţi vine să urli.. Ar trebui să se facă o aso�
ciaţie a cetăţenilor pentru a�l evita în cale
sau pentru a duce chiar la dărâmarea lui.
În Universul de azi, un om foarte cu�
minte, d. Radu Rosetti, tipăreşte un foi�
leton în care arată cum se batjocoreşte
Braşovul şi cu altfel de clădiri.

Dar nu numai în materie de clădire
găsim această urîciune ; interiorul este tot
asa
, ca la �scoli.
Preoţii ari au teologia sunt foarte adesea
ori în materie de frumos mult mai slabi
decât preoţii bătrâni, de tradiţie, preoţii
netunşi, cu plete şi cu barbă aşa cum cere
datina seculară a poporului nostru, în care
nu se pomeneşte de preoţi cu bărbuţă sau,
cum am văzut în Ardeal, preoţii complet
raşi şi pe cap. În felul acesta vom ajunge
să avem preoţi cu favorite mai mici sau
mai lungi, dând figurii înfăţişarea unui pui
fript. Ce fac preoţii noştri cu biserica lor
- trebuie s'o spun cu durere - ·vine de
acolo că nu sunt călăuziţi. Este, de sigur,
şi vina lor, dar nu au nici căIăuzirea.
Lucruri frumoase le aruncă în pod pe sama
prafului şi a carilor, cumpărând în schimb
proaste lucruri evreeşti. Este la Bucureşti
firma Bloch pe care în zădar Comisiunea
noastră a făcut totul pentru a�l impiedica
dela un comerţ neîngăd\lit. Atâta argintărie
se vinde Evreilor acestora şi în locul argintu�
lui curat se cumpără un compus din argint
cu alamă, cu elemente de ornamentaţie
hidoase. Cunosc şi preoţi cari au ras ve�
chile icoane, lăsând lemnul numai, pentru ca
deasupra să zugrăvească vre�un biet om
fără pregătire. În Ardeal a lucrat astfel un
Bulgar, Cabadaiev şi sunt biserici ca aceea
dela Ocna Sibiului, care au ieşit, complet
stricate de dânsul cu binecuvântarea arhie�
reilor noştri. Căci unii episcopi - afară
doar de părintele .Tit Simedrea dela Hotin�
Bălti - sunt străini de orice n otiune de
artă şi admit . asemenea caricat�rizări a
vechii arte.
Pe când fresca, pictura pe tencuială udă,
face asa încât colorile intră înăuntru si o
fac ind estructibilă, de atâtea ori ea a fost
muruită cu uleiu, ca şi aici, la mânăstirea
din Văleni, şi suntem nevoiţi, Comisiunea,
să cheltuim mulţi bani, până şi la suta
de mii de lei, ca să facem să reapară vechea
pictură, aşa cum am făcut la Râmnicul�
Sărat, la Urlaţi şi aiurea. Necontenit, unde
bănuim o frescă bună dedesupt, j ertfim
pentru ca această frescă să învie.
De altfel simţul frumosului l�am pierdut
până şi în domeniul vorbirii şi în acel al
scrisului. Nu mai stim să vorbim. La exa�
menele dela Univ� rsitate, marea mea ne�
plăcere este când asupra unui subiect pe
!...
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care l,am dat cuiva ca să,1 desvolte, cuiva principial, care este reducerea la forme
care va fi totuşi licenţiat, văd că nu poate geometrice. Floarea ca floare, omul, un
s'o facă. Pedagogia a omorît putinţa de a animal, o fiinţă vie, aşa cum se vede în
expune clar şi bine un subiect. Iată, anul natură, pe toate acestea arta noastră nu le
acesta, şi lucrările făcute de fetele care vor admite. Le supune la o operaţie, natural
să intre în Scoala mea de misionare. Eu foarte importantă, o operaţiune matema,
'
le voi primi, dar lucrările sunt supt orice tică, prin care lucrurile din afară sunt uma,
nivel foarte rele. Este vinovată de sigur, nizate, pentru ca stilizate, fiind de gândirea
şcoala pregătitoare pentru învăţători şi în, abstractă, să dea forme care există apoi
prin ele însele. Se creează, prin urmare, o
vătătoare.
Candidatele de aici atâta stiu
'
'
să spuie despre rostul social şi moral că l i ni e î n ne;o ntenită producţie artistică, şi ea
este bine ca omul să fie paşnic în societate, poate să dea forme de o varietate ne,
binefăcător, să asculte de autoritate. Idei sfârşită.
banale de acestea, şi într' o formă care este
Principiul acesta se aplică la noi cu un
o b atjo·coră a limbii româneşti. O limbă simţ deosebit al proporţiei şi al armoniei,
de manual, de cancelarie, care nu samănă care domină totul. Noi ni închipuim adesea
cu limba vie, vioaie, variată, colorată, armo, că o clădire mai mare este superioară unei
clădiri mai mici. Dar cea mai frumoasă
nioasă care este limba românească.
locuinţă din Italia este poate casa lui.
După aceste explicaţii, care voit sunt Andrea Palladio din Vicenţa, un pătrat�
având pe laturi câteva foişoare de arcade
lungi, venim la subiectul însuşi.
Arta noastră porneşte dela anume obi, - luminoase şi aerate. Poate să pună cineva
ceiuri milenare, în materie de frumos, ale alături casa lui Palladio cu cele mai măreţe
poporului nostru. Elementele care vin pe construcţii din New,York, dar orice om
urmă se prezintă întâi aşa cum era la cei de bun simţ, având instinctul acesta al
dela cari am împrumutat. Apoi vine redu, frumosului, va prefera opera arhitectului
cerea lor la traditiile milenare ale artei noa, din veacul al XVI,lea fată de toate clădi,
stre populare, c ;re este de origine preisto, rile americane ale tehni cienilor cari nu
rică, tracică, abstractă, geometrică, aşa cum sunt arhitecţi, ci ingineri în timpurile
se vede pe ii, pe covoare, în sculpturile noastre.
Întâi, reducerea la forme geometrice.
în lemn ale ciobanilor nostri. E o artă care
numără mai multe mii de �ni şi se păstrează Al doilea, cum spuneam, proporţie în ce
până astăzi - desi despretuită, desi con' priveşte măsura. Al treilea, poporul acesta
curată de arta del� oraşe, deşi, ca e�emplu, al nostru are un simţ deosebit pentru
în Bucovina femeile vând pe nimic costu, coloare.
mele lor vechi, care li se par a fi o ruşine,
Natura noastră este colorată. Pajiştile,
totuşi se păstrează în adâncuri şi poate să câmpiile de hrană, munţii cu învelişul lor
de păduri au, în diferitele timpuri ale
fie readusă la suprafaţă.
Comisiunea se gândeşte acum la o sta, anului, o coloare deosebită şi cu nesfârşite
tistică a portului popular ca să se vadă nuante. Toate acestea dau notiunea fru,
unde s'a păstrat, cât s'a păstrat, cum s'a mosu'lui acelor cari se formeaz ă în această
păstrat, şi ce măsuri se pot lua pentru a o asezare, si în domeniul cromaticii, cu ochii
transmite mai departe, introducându,se şi c � borîţi 'asupra acestui pământ. Cromatica
un drept de preernţiune în favO area Sta, artei noastre este deci al treilea element.
tului, dreptul de întâietate la cumpărarea
acestor lucruri care se vând tuturor Evreilor
Trec la monumentele înseşi.
şi altor străini şi apoi se întrebuinţează de
Ce s'a făcut î n timpurile d i n care n'avem
către cumpărători, în cea mai mare parte, monumente ? Fiindcă, până în secolul al
în nişte condiţii de aşa fel, încât le dete, X IV,lea, monumentele ni lipsesc. Inchi,
riorează si în niciun chip nu sânt la înălti, puirea pe care şi,a făcut,o un profesor
mea fru �osului pe care obiectele acest�a dela Iaşi, care acum nu mai este în viaţă,
îl întrupează.
că la Argeş, Biserica Domnească este din
Arta populară, cuprinde, am spus, în ea, secolul al X I II,lea e total imposibilă. El
afară de elementul frumosului, un element îşi făcuse această închipuire pentru că aflase
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pe marginea veşmintelor unor sfinţi din
altar niste litere. Dar literele servesc ca
mijloc d e împodobire şi în Apus, şi n u
a u alt înteles. Când mănâncă cineva o
supă cu li tere - nu înseamnă că acel care
se hrăneşte ia în lingură o poemă sau un
capitol dintr'o povestire ! Literele acestea
sunt puse şi acolo numai ca o curiozitate
plăcută.
De fapt, neavând monumente decât din
partea a doua a secolului al XIV,lea, până
atunci, noi am avut casa ţăranului nostru,
care este si acum asa cum a fost acum
o mie, do � ă de ani, până în epoca preisto,
rică. Unele elemente s'au putut adăogi,
mai mult din Orient, de ·exemplu cer,
dacurile care au un caracter oriental, dar
baza e aceeasi. Bine înteles nu este vorba
de casa noastră dela ş �s, unde satele sunt
alcătuite de oameni fără o asezare mai
veche, ci de locuinţa regiunilor ' deluroase.
Ascultătorii cursurilor acestora au văzut
în Văleni, unde nu s'a produs decât pe
alocuri o modernizare, regretabilă, acest
tip, care era deplin fixat încă de pe când
nu era poporul românesc pe acest pământ,
ci numai înaintasii lui Tracii.
Şi religia cere �n lăcaş acoperit, căci în
ea este o taină care nu poate să fie săvâr,
sită
în aer liber.
,
Regele Ferdinand, care era de o înaltă
cultură si de un simt delicat în ce priveste
toate lu� rurile, când ' a fost vorba de În� o,
ronare şi i se spusese că aceasta se poate
face, la Alba,Iulia şi în aer liber, a răspuns :
« Nu, eu mă cunun prin Coroana aceasta
cu Ţara şi nu este om care să primească ca
să se facă această slujbă fără un acoperiş
de asupra capului său. Mie îmi trebuie o
biserică )} . Şi s'a făcut biserica din Alba,
Iulia, care repetă Biserica Domnească din
Târgovişte şi cred că noi, - Comisiunea
noastră, care a ales acest tip, am lucrat,o
destul de bine, când multumită
unui mare
'
inginer, răposatul Tiberiu Eremia, s'a putut
ridica această lucrare în împrejurări de o
grabă americană şi, totuşi, biserica trăieşte,
fără ca din graba aceasta să se resimtă.
Prima biserică a noastră a fost fără în,
doială de lemn. Ea nu putea să aibă ele,

mente de cromatică, fiindcă picturile apar
mai târziu numai, deşi femeile noastre sunt
mari pictoriţe cu acul. Prin urmare, foarte
probabil, bisericile acestea nu erau zugră,
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vite nici înăuntru, mCI m afară. Dar ele
a u avut două din elementele hotărîtoare ale
arhitecturii noastre săteşti : prispa şi a co,
p eri şuL
Prispa aceasta dă o impresie de soliditate
clădirii. Ea nu iese ca din pământ, ci clă,
direa se sprijină pe o bază mai largă. Nu
mai spun de rostul prispei în viaţa ţăra,
nului. Acolo primeşte el, acolo vorbeşte
cu lumea, acolo doarme atât cât îi îngăduie
clima. Acoperişul e aplecat. Pe atunci nu
erau ulucile de tinichea cari se pun la strea,
sină să arunce apa, pentru ca să nu se
� mezească însăşi clădirea. Acoperişul ţinea
locul acestor mijloace tehnice ale tinichi,
giilor moderni. Acoperişul acesta, mare,
scobit, cu streaşină largă, este şi el un ele,
ment de căpetenie.
Nimic mai absurd decât ca, în clima
noastră, cu zăpezi grozave, cu ploi pră,
păstioase, să se facă terase deasupra clă,
dirii. Ar merita arhitecţii cari le preferă
să fie condamnaţi a petrece câteva săptă,
mâni acolo pe terasă - câteva săptămâni
vara, câteva săptămâni iarna, ca să vadă
cât este de bine. In Spania e cu totul
altceva. În clima aceea uscată, acolo sus
este salonul de primire şi, tot acolo, când
e vorba de luat aer, se aşează cineva.
Bisericile acestea vechi din România au
dispărut, fiindcă în locul lor s'au făcut
biserici de zid - şi obiceiul era că şi peste
biserica de zid se mai făcea o alta. La Co,
misiune ştim că deseori se descopere
cuprinsul clădirii întâi în mijlocul bisericii
mai largi care a înconjurat,o. Este chiar o
discuţiune, pe care a ridicat,o d. Sacerdo,
ţeanu cu privire la Biserica Domnească
din Argeş, pe care o crede mai veche, dar
în proporţii restrânse. Dar, fireşte, nu e
vorba de teoria acelui profesor ieşan, Ta,
frali, cu literele de pe marginea veştmin,
telor, ci de recunoasterea unei clădiri mai
vechi pe care a î�locuit,o a lui Vodă
Băsărabă.
În Ardeal, unde n'au fost ca la noi,
boieri, sau dacă au fost, au trecut la
clasa superioară străină, aşa încât s'au cato,
licizat şi s'au confundat în lumea maghiară,
în Ardeal, unde Biserica nu. era organizată
aşa de solid ca la noi, şi n'au fost Domni
străluciţi ca la noi, satele au rămas cu
bisericile de lemn, cum, ici şi colo, au mai
rămas şi pela noi. Şi va trebui ca noi,
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Comisiunea, să facem o statistică a biseri
cilor din lemn din Vechiul Regat, aşa cum
a făcut-o d. Petranu pentru bisericile de
dincolo.
Bisericile acestea au, în Ardeal, dela o
bucată de vreme, un turn foarte în al . El
lipseşte dincoace, unde este streaşina largă,
prispa destul de întinsă. In părţile mără-

zitat-o acum în urmă fi Ilfov, o lipsă de
atenţie m'a făcut să cad pe spate, fiindcă
la fiecare moment întâlneşti o grindă care-ţi
taie drumul. Dar, dincolo, biserica are un
turn înalt, frumos, lucrul de căpetenie
este turnul.
Acum, o întrebare. Turnul acesta, cu
linii destul de complicate - şi acolo sus,
pentru ca acela care trage clo
poţelul, căci un clopot mare
nu poate fi aşezat acolo, să
poată vedea şi lumea care vine
la biserică - este si
' un cerdăcuţ. Ne întrebăm dacă turnul
acesta înseamnă o creatie a
noastră, cu totul străină d � arta
Saşilor, sau de foarte puţină
artă pe care o au, - afară de
locuitorii din Secuime, - Ma
ghiarii din Ardeal ? Ardealul
românesc ar putea el privi cu
mândrie, dela înăltimea tur
n.ului sau la impunătoarele bi
serici de piatră dela noi ?
S'a găsit o explicaţie ; d.
Coriolan Petral'.u este elevul
un.ui mare c:.rheolog, pen.tru evul
mediu, d. Strzygowski, care a
creat o întreagă şcoală. D.
Strzygowski este de părere că
c.rta de căpetenie pe lume este
cea de lemn si
' vorbeste cu
despreţ de arta în mar �1oră Ll
Grecilor : « Ce este aceasta pe
lâf1_gă ce făcuse arta în lemn ?
Si de aici o teorie de derivatie
� unor arheologi maghiari c � ri
preferă arta de pâslă a cortului.
Dar, iată, cu sistemul acesta
ajunge cineva la absurd, căutând
să servească aspiraţii naţionale
către originalitate.
Cred că, pentru turnul acesta
Românii n'au făcut altceva
decât să imite în lemn, - singurul ma
terial pe care-l aveau la dispoziţie, turnurile cari se întâlnesc mai ales la Saşi,
unde sunt biserici fortificate, ca aceea
dela Râşnov, un.de lumea se retrăgea ca
într'o cetate, cu ziduri apărătoare, şi bise
rica avea deci turnul acesta de unde se
vedea venind duşmanul şi de unde se putea
începe răspingerea lui. Ceva analog se în
tâlneşte la Sân-Nicoară, adecă la Sfântul
»

Fig. 1 .

-

Sân- icoară, Curtea de Argeş

murăsene si ardelene biserica poate să fie
făcut ă din ' vergi, unse cu lut, aşa încât se
pierde corpul bisericii între acoperiş şi
prispă, dar turnul domină. Aici, în apro
pierea noastră, am fost în timpul din urmă
la biserica din Poseşti, unde e îngropat un
ctitor supt o piatră frumos săpată, dar
biserica e aşa de joasă că are cineva sigu
ranţa unui cucuiu, dacă nu-şi potriveşte
bine aplecarea. Ş i în alta, pe care am vi-
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Nicolae din Argeş, unde biserica are un i�au adaus turnul. Ca să vedeti că este
turn formidabil, din care o parte a căzut, aşa , o să vă aduc înainte, în pr;iecţiune,
dar ce a rămas e încă destul de impunător. o biserică din Norvegia, şi una din Anglia,
Avem deaface deci si acolo , cu o biserică� care au turnul făcut tot aşa ca la noi,
cetate, cu o biserică fortificată. ( Fig. 1 ) . - lipseşte doar cerdăcuţul de sus, - aceasta
Şi nu numai acolo . L a Câmpulung, unde pentru ca să se vadă că oriunde a fost o
s ' a făcut în timpul din urmă un lucru nevoie de apărare şi un element de lemn
atroce, după focul izbucnit la o şcoală sta la îndemâna oamenilor, s ' a făcut tot
lângă Biserica Domnească, vechea mână� asa.
' Partea întâia a conferintei acesteia va
·stire şi focul s'a întins la casele vecine,
iar un foarte important om politic , a cărui merge până la clădirea în piatră din Mun�
putere electorală este în judeţul Argeş tenia, din jumătatea a doua a secolului al
- nu�i spun numele, dar se ştie cine a XIV �lea, şi de acolo, dela Biserica Dom�
fost mai puternic, sub raportul politicii de nească din Argeş şi dela Sân Nicoară,
partid, în Argeş - s'a
apucat - era un gu�
vern liberal la pu�
tere - şi a dat ordin
a se reface clădirile pe
sama Statului, fiindcă
focul a venit dela mâ�
năstire, şi aceasta era
pretenţia locuitorilor
si astfel în locul că�
�uţelor celor foarte
mici, li s'au făcut case
cu două rânduri, peE�
tru asigurarea votului ,
case acoperite cu . ţi�
glă roşie, stricându�se
tot caracterul vechii
clădiri a mânăstirii,
care era înco!'.jurată
înainte de acele case
modeste ; turnul clo�
potniţei e formida�
Fig. 2.
Biserica Negru-Vodă din Câmpulung (Muscel)
bil, ca şi la Sân Ni�
coară. ( F ig. 2 ).
Apoi în marginea Craiovei este o foarte vom trece la alt capitol care va fi caracte�
frumoasă biserică, refăcută acum în urmă rizat pe urmă .
Adaog atâta, în această privinţă că, d i n
de Comisiune. În treacăt, nu�şi dă sama
acoperi
ş el însuşi s e poate face o delicată
lumea ce facem noi cu mijloace mici,
pentru ca în schimb să culegern. criticile operă de artă, foarte interesant, dela Ină�
neroade ale oricărui gazetăraş, care ni teşti sau în oraşul Râmnicul �Vâlcea, unde
face morală nouă, cari avem co!'.stiinta că o bisericuţă ajunsă proprietate particulară, e
am făcut ceva mai mult decât dat�ria 'noa� frumoasă prin jocul de acoperisuri. ( Fig. 1 0 ).
În case vechi de zid se ajur:ge la un efect
stră, la Balta Verde , zidire din secolul
. al XVI�lea, şi acolo la Jitianu, un turn plăcut prin Îlltroducerea între rândul de
sus şi cel de jos a unei a doua streaşine.
înalt domină tot sesul.
Prin urmare, este evident, că el emente Astfel la o cârciumă de aici din Văleni,
din biserica fortificată săsească au trecut la si am făcut asa si la Museul local de artă
"
noi. Ţăranii noştri în Ardeal, cari n'aveau �eligioasă.
obişnuinţa lucrului în piatră, au transfor�
O observaţie cu privire la cromatică.
mat numai clădirea veche prin aceea că V'am spus că vechile biserici nu aveau
' •.

-
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picturi, fiindcă lipseau zugravii, cari pe
urmă au venit din străinătate : n' aveau
picturi înăuntru, cu atât mai puţin în exte�
rior, cum este cazul bisericii dela Voronet
şi al celei dela Suceviţa, care s'au păstrat
până în zilele noastre. Dar în cutare casă
ţărănească din Bucovina lângă Humor, în�
tâlnim prin grija unei femei, faţa de către
uliţă acoperită cu elemente florale : se poate
întâmpla ca elemente de acestea de zugră�
veală să fi fost aduse prin însăşi priveliştea

siguranţă, pe când vechii stăpânitori sârbi
ca şi cei Bulgari şi Greci împiedecau prin
luptele lor comertul : când cu totul altfel
a venit autoritate ; Împăratului turcesc.
Domnii nostri au simtit
' deci nevoia de
a avea clădiri in piatră în Muntenia, fiindcă
în Moldova, afară de una care se găseşte
în vechea capitală a Moldovei, la Siret
- a doua după Baia, care era « cetatea
Moldovei » , apoi şi se va trece la Suceava unde poate fi şi o influenţă de dincolo de
munţi, căci elementul săsesc
s ' a întins, prin Baia, până şi
în părţile Siretului, aşa încât
cercetătorii saşi, în loc să dis�
cute tot vechile diplome ale
aşezării neamului lor în Ardeal,
ar face mai bine să studieze ase�
'
... zările ţărăneşti dela Baia, cu
caractenstICe figuri germane,
precum sunt şi cele dela Sasca,
arătând
o aşezare săsească acolo
,
- n avem nImIC asemenea lna�
inte de 1400.
Dar Domnii munteni, cari
aveau în vecinătate după fostul
Imperiu bizantin, o bucată de
vreme Statele sub�bizantine,
bulgar şi sârbesc, care strălu�
ciau prin lumin a bizantină dela
spatele lor, au clădit din că�
rămidă şi piatră cu meşteri
străini. Era, prin urmare, o
influenţă de jos, acea influenţă
bizantină, si
' mai era si o in�
fluenţă de sus, aceea dela Saşi,
singurele influenţe posibile.
Pe baza aceasta, în perioada
împTum utul ui neasimilat s'a fă�
cut Biserica Domnească dela Ar�
geş . Are o formă basilicală bj zan�
tină foarte redusă şi foarte săracă. E făcută
în formă de cruce, dar fără să aibă la aripa
dreaptă şi la aripa stângă a crucii puternica
ieşire în afară, şi fără să fie, sus balustrada
unde sedeau femeile . Elementele solide de
arhite � tură se reduc la cât se poate de puţin.
Pilaştri modeşti împart clădirea în trei.
Dar marea frumuseţe, care o face vred�
nică de a fi cercetată de oameni de pretu�
tindeni este în pictură : în frescele acelea
minunate, datorite unor meşteri greci şi
slavi, cari trăiau în aceeaşi comunitate de
artă. Ele sunt mai bine păstrate decât la
.

Fig. 3.

-

Biserica mânăstirii Tismana (Gorj) .

Bisericii Domneşti, zugrăvită şi ea pe din
afară, dar se poate întâmplă, iarăşi, ca la
originea acestei zugrăveli înseşi să fie un
elemeD.t popular, ca acela care se întâlneşte
de obicei pe covoarele ţărăneşti.
După arhitectura de lemn, care se gă �
seste în forme modeste din ce în ce mai
ra ; , când s ' a întemeiat Domnia, aceasta
a avut ambiţii mari. Domnii aceştia aveau,
în adevăr, un caracter împărătesc, negustorii
străini treceau, acu vadurile Dunării, din�
colo de care Turcii introdusese ordine şi
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M istra, î n Pelopones, c u celebrele fresce
care nu se păstrează pretutindeni în între�
gime, pe când noi avem aceste frumoase
fresce din veacul al X IV �lea prin minunea
că s'a întins asupra lor în secolul al XVI�lea
o tencuială pentru un nou strat aco�
perit îndată şi el de un al treilea, modern.
Ar fi trebuit să se aibă grija de a lua foto�
grafii după tot ce s'a distrus. Lecomte de
Nouy voise să dărâme totul, dar răposatul
Cerchez a avut grij a de a conserva clădirea

Fig. 4.

-
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de purpură, presărat cu alte- mărgantare,
crinul Angevinilor, al casei d' Anjou dom�
n itoare în Ungaria. La mijloc prins cu o
cingătoare în care se vede perfect păstrată
placa înfăţişând pe un cavaler şi pe o
doamnă cu motivul lebedei, în legătură cu
o anumită legendă din evul mediu. Mor�
mântuI este încă vizibil, dar Comisiunea
noastră va trebui să�1 închidă, ca să nu fie
expus profanării prin curiozitatea oricărui
om fără sentiment de pietate, nici religioasă

Biserica Episcopală din Argeş.

şi cu ea aceste fresce pe care e o datorie
naţională a Românilor să le vadă fie�
care.
Drumul la Argeş nu este doar greu .
Odinioară studenţii germani, după ce�şi
mântui au învăţăturile, cumpărau un băţ
de drum şi străbăteau Germania pe jos.
Aşa s'a format în mare parte sentimentul
naţional german din epoca romantică. Acolo
la Argeş este mormântul lui Băsărabă,
Domnul cel dintâi al tării
libere si mândre,
'
Înmormântat înăuntru şi�l putem ' vedea în �
treg, picioarele singure fiind descărnate, pe
când fata este usor de recunoscut. Poartă
o diade �ă de m ărgăritare, iar pe veşmântul

nici istorică. Obiectele de aur sunt însă
la Muzeul de artă- religioasă.
Ţin să adaug că, după d. Drăghiceanu,
mortul dela Argeş este Radu� Vodă de mai
târziu, nepotul lui Basarab. Eu menţin
părerea mea că este Basarab, Băsărabă,
pentru că pe peretele stâng al bisericii se
vede o sgârietură descoperită tot de d�sa,
c are spune că Basarab a fost adus acolo
dela Câmpulung şi îngropat, ceea ce în�
seamnă că biserica era zidită de roşu, căci
altfel n'ar fi inscripţia aceasta. Dar atunci
cine este ctitorul ? Cel care o face de cără�
midă, nu cel care o zugrăveşte. Prin urmare,
nu poate fi decât Basarab, a cărui aducere
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acolo este sgâriată pe păretele din stânga.
Cu cât mai uşor de înţeles sunt lucrurile,
lumea le înţelege mai puţin.
Dela Biserica Domnească si dela Sân
Nicoară s'a trecut dincoace d� Olt, - căci
dincolo, cum vom vedea, e altă artă, - la
două tipuri noi care nu se leagă nici cu
una nici cu cealaltă din înaintase si nici
între ele. Este cazul bisericilor de impru�
mut, a formulelor de artă împrumutate,
care n'au continuitate. S'a ajuns, în Argeş

Fig. 5 .

-

România : a unui « comite », şeful mumCI'
palităţii privilegiate dela 1 300, « judeţul »
Laurenţiu, de Câmpulung. Dar biserica
lui nu mai are caracterul dela început, deşi
i�au rămas oarecari rămăşiţe catolice de pe
vremuri, ca Sfântul Nicolae înfăţişat pe
clopotniţă în chip catolic. Ori cum, la
1 300 a fost această biserică străină, care
dăinueşte până azi, cu toate prefacerile şi
încadrările gotice, trecute la o biserică
a noastră.

Biserica din Baia.

chiar, la biserica lui Vodă�Neagoe, Biserica
Episcopală, care a fost refăcută foarte rău,
afară de soliditatea materialelor. E vorba
de alt Basarab, acest Neagoe, care a luat
numele strămoşului. Dar biserica pe care
a făcut�o acolo, urmându,se cu mitropolia
din Târgovişte, acelaşi stil, însă nu este
în legătură cu Biserica Domnească, nu re�
prezintă o continuare a ei. Dar până la
biserica lui Neagoe, Domnii au trebuit să
treacă pe la Câmpulung.
Câmpulungul a fost un oraş descălecat
de dincolo de munti. Erau acolo locuitori,
- Saşi şi Maghiari : - catolici. În Câmpu,
lung se află cea mai veche inscripţie din

Dela Argeş la răsărit, trecând peste o
linie de muscele, Domnia aj unge la Câm�
pulung, centrul unei succesiuni de sate
legate între el, aşa cum este şi astăzi în
Munţii Apuseni, în Vrancea, sau la Chioj�
duri, pe Bâsce. Şi şi�a făcut biserică înainte
de a se fi isprăvit zugrăvirile Bisericii
Domneşti din Argeş.
Biserica este total transformată. D . Dră�
ghiceanu, care din Câmpulung a căutat
acolo un mort ca acela dela ' Argeş, n'a
găsit nimic, fiindcă de două ori clădirea
s'a prăbuşit. Dar este acolo piatra de mor'
mânt al lui Nicolae Alexandru, urmaşul
lui Basarab.
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În Târgovişte unde a coborît apoi Dom
nia - pe dealul cu viile, biserica « Sfân
tului Nicolae din vii » , a fost făcută de
Radu-ceI-Mare, înaintaşul lui Neagoe, mi
nunată biserică din cea mai bună piatră,
din marmoră, cum spunem noi, foarte
solidă, în forme împrumutate şi ele dela
lumea balcanică sârbească, de caracter dal
matin în sculptură.
Trebuie să ne întoarcem însă în urmă,
ca să vedem cum din aceasi Serbie ne-a
venit pentru Oltenia, o altă ' influenţă tot
sârbească. Pe lângă biserica, azi total rui
nată, dela Vodiţa, am avut acolo bise
rica dela Cozia, o foarte frumoasă crea
tiune a lui Mircea. Si arhitectura
şi pictura sunt de ca;acter sâr besc
în legătură cu cea mai apropiată
desvoltare a unei arhitecturi sâr
besti mult mai vechi si mai mă
ret'e - coborîndu-se până în secolul
al 'XII I-lea - decât arhitectura dela
noi. Pe lângă lucruri adaose dela
Neagoe la Brâncoveanu, este în
pronaos vechea pictură pe fond
albastru în mici pătrate care e
dela sfârsitul secolului al XVI-lea.
Mircea, pe care l-am reînmormân
tat noi, Comisiunea , cu toată so
lemnitatea trebuitoare a dat ctito
riei sale şi ornamente sculpturale la
ferestrele, unde, cadrul ve chiu fiind
stricat jos, Brâncoveanu a adaos
sculpturile sale în flori de caracter
oriental, cu vulturii sârbeşti bicefali.
Aceeasi arhitectură a fost si la Tismana,
complet ' refăcută la 1 550, un:de ne trudim
să găsim forma veche, fără a :fi reuşit deplin.
Arhitectura oltenească-sârbească este deo
sebită de arhitectura munteană după cum
şi covoarele olteneşti, influenţate de Sârbi,
sunt cu totul deosebite de ale Muntenilor.
Această tară era deosebită de Muntenia în
toate ro�turile ei. ( Fig. 3).
P e urmă arhitectura aceasta a trecut
Oltul la Cotmeana, prefăcută şi supt Brân
coveanu şi supt Fanarioţi. La Biserica
Episcopală, Neagoe, care ţinea o Sârboaică,
din neamul Brancovici, n'a adus arhitectura
medievală în cărămidă a Sârbilor, ci o altă
arhitectură sârbească asemănătoare cu cea
dela Studeniţa, o arhitectură de piatră
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cu sculpturi, cum o făcuse, de altfel, ş i
Radu la Dealul. ( Fig. 4).
Prin urmare, avem acuma arhitectura de
tip Studeniţa, nu .de tip Craguievaţ în
aceste două clădiri, Dealul şi Biserica Episco
pală din Argeş. Pictura însă are un caracter
deosebit apusean j Lecomte du Nouy care
a prefăcut zidirea, a desfăcut măcar vechea
frescă, pe care o avem la Muzeul de Artă
Religioasă, această pictură de pe la 1 526 1•
În felul acesta am ajuns în Muntenia
până în secolul al XVI-lea. Să vedem
acuma ce au făcut Moldovenii, cari, ei, au
creat o sinteză care se desfăsură cu o con
tinuă logică potrivit cu car�cterul moldo-

Fig. 6.

-

Biserica M ănăstirii Probata jud. Baia.

venesc con secvent şi răbdător, care nu se
încântă de strălucirea împrumuturilor, ci
clădeşte pentru un şir de generaţii pe aceiaşi
linie si în artă ca si în literatura unui
Emin�scu, ca şi în p�litica unui Kogăln i
ceanu. Foc potolit şi veşnic, pe când în
alte părţi ale României sunt şi focuri stră
lucitoare, dar nestatornice.
Elementele arhitecturii noastre pleacă de
la satul milenar, rătăceşte prin Bizanţ, Ser
bia, prin arta gotică, iar când se creează
tipul definitiv, pela 1 600 şi ceva, adaptat la
con diţiunile vieţii noastre sociale, se în
toarce la sat.
Oricare din bisericile lui Ştefan-cel-Mare,
căci ale lui Alexandru-cel-Bun nu mai
• Vezi Victor Br·ătulescu, Frescele din biseriea lui Neagoe
de la Argeş. Bu cureşti 1 942.
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au forma veche, cu coperişul, prispa şi
cromatica artei .populare, prezintă, solid
sprijin ită pe contra�forturi, ca în Ardeal
şi Polonia, firidele în două rânduri, dar
fără ciubucul muntean, iar la punctul de
întâlnire al arcelor înfipte în ziduri, discuri
de smalţ cu stema Moldovei sau felurite

F ig. 7 .

-

TELOR ISTORICE

în turnul din afară. S 'au adaus elemente
gotice. Din arhitectura gotică vine în ade�
văr împodobirea ferestrelor mici cu orna�
mente în linii drepte, care se taie a celor
mari cu linii în arc sfărâmat. În interior,
fireste biserica este pur bizantină, dar nu
are �imic a face nici cu Biserica Domnească,

Biserica Sf. Dumitru, Suceava.

alte figuri, care se aşează câte trei de colori
deosebite, formând un triunghiu, amestec
de colori care este de un efect admirabil.
Acelasi lucru, de altfel si la turnul de sus.
În ce priveşte acoperişul : care era la început
altfel, s ' a discutat dacă el se cobora
aşa de mult spre baza turnului, care ră�
mânea oarecum îngropată, - clopotele sunt

nici cu biserica lui Neagoe, ci este o sinteză
Locală perfect a daptată la nevoil e d imei si
'
ale cuLtuL ui.

Aşa se continuă în epoca lui Petru Rareş
şi a urmaşilor lui , până la 1 600, cu totul alt�
ceva decât biserica munteană. (Fig. 5, 6, 7).

Dar de a i ci pL eacă în cea mai mare
parte arta generaLă româ nească, o artă
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de unire. Noi am făcut Unirea la 1 859,
dar unirea artistică şi literară o făcuserăm
încă din secolul al XVI-lea si de aceea
Unirea de mai târziu a fost aş � de solidă,
după cum şi Unirea cu Ardealul supt forma
culturală şi artistică era făcută de pe vremea
lui Brâncoveanu şi de aceea Unirea defi
nitivă este aşezată pe baze atât de solide.
Biserica moldovenească la început avea
numai coloarea materialului, cărămida rosie
smălţuită, dar, dela o bucată de vre � e,
- probabil printr'un arhitect îndrăzneţ, ea a fost zugrăvită şi în afară, aşa cum este

Fig. 8.

--
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râmat, trilobat. Dela o bucată de vreme
s'a făcut acolo o revoluţie, datorită epocei
lui Brâncoveanu, mai ales unui om foarte
învăţat, Constantin Stolnicul Cantacuzino,
care fusese prin Veneţia şi avea noţiuni
de sculptură occidentală. Ea apare în capi
teluri ca si încadrarea usilor si a ferestrelor.
O sculpt �ră pe care M old � va n'a cunos
cut-o.
Prin urmare, si nteza care se fă cuse pe ntru
toate tări L e românesti si
' î n Ard eaL, prin
frumo �sa biserică � lu i Brâncoveanu din
Făgăraş, începe a avea deose biri : Moldova

Biserica mânăscirii Voroneţ.

la Voroneţ. Cea dintâi biserică zugravltă
în Moldova este aceasta dela Voronet, iar
cea din urmă a lui Ieremia Movil ă , la
Suceviţa. (Fig. 8 şi 9).
Pe urmă Moldova revine la traditia
' veche
fără elemente de colori deosebite în con
strucţie. Ea a suferit două transformări
nenorocite : nu mai are coloare, iar turnul
se lipeşte, în secolul al XVIII-lea, de bise
nca, ca în Bucovina pe vremea Mariei
Teresei, aşa cum o găsim în Dorohoi şi
Botoşan-Î.
Aceste elemente au trecut la Munteni,
cari preferă pridvorul pe stâlpi deschis.
Trece şi încadrarea dup ă norme gotice,
cu linii întretăiate dar nu şi cu arcul sfă-

părăseşte coloarea şi adoptă turnul lipit
de clădire, iar Muntenia se complace în
această bogăţie a sculpturii, care ţine până
pe la 1 730. Dela un timp, florile din această
împodobire de biserică vin din Orient :
laleaua, desvoltată larg din Persia care a exer
citat o influenţă şi asupra Turcilor. Avem
exemplare strălucite ale acestei sculpturi de
import, la Hurez şi Văcăreşti. Nu numai
capitelurile, dar şi corpul coloanei este
sculptat, iar elementele de împodobire se
întind şi la câte un pridvor, la o' scară, ale
caselor domneşti. Dar pentru aceasta tre
buiau mijloace bogate şi domnii lungi. Cu
totul altfel va fi pe vremea Fanariotilor.
'
(Fig. 1 0).
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Dar, alături de clădire, de sculptură şi
pictură există si alte elemente care servesc
cultului. Pe l ângă obiectele în metal si
icoanele care cer o prezintare aparte, su�t
cărţile de slujbă, împodobite cu miniaturi
foarte frumoase. Dela o vreme, ele repro�
duc de multe ori figuri şi linii care aparţin
artei răsăritene. D. Victor Brătulescu si�a
trecut doctoratul cu un foarte frumos stud iu
cu privire la originea manuscriselor din
Muzeul pe care�l conduce.

Fig 9.
. •

-

Această artă se întinde dela sfârsitul
secolului al XIV �lea până în anii de � tri�
căciune a gustului de pe la jumătatea seco�
lului trecut, din care stricăciune nu ni�am
revenit nici până azi.
Ce iese din această lungă expunere, care
era necesară ? O îndoită datorie, - şi pentru
aceasta am făcut conferinţa - o datorie de
a păstra cu scumpătate tot ce a rămas.
Este averea ţării, averea neamului. Se poate
întâmpla să fie oameni neînţelegători sau

Mânăstirea Suceviţa.

că în aceste fără gust, se poate întâmpla ca obiecte de
Trebuie să recunoastem
'
manuscrise, de după 1 600 , cal e sunt co� mare preţ să ajungă la particulari cari nu
mandate, noi nu avem tot meritul nos� le înţeleg şi le transformă sau le aruncă.
Ceea ce s'a putut păstra împotriva răutăţii
tru.
Lucrările în metal se făceau la început vremurilor şi a lipsei de înţelegere a oame�
în Ardeal, - candele şi alte obiecte. Pe nilor este de aşa mare preţ, încât rostul
vremea lui Brâncoveanu se făceau încă în nostru în Istoria civilizatiei se fixează mai
Ardeal, la Braşov, după cum pe vremea mult de jumătate prin �ceasta. Restul, vi�
lui Neagoe se făceau la Celestin din Sibiu. tejia, isteţimea diplomatică, cultura, lite�
Dar în secolul al XVI II�lea toate erau supt ratura, alcătuieşte cealaltă jumătate. Dar nu
influenţa orientală. Lucrul în metal se aplică oricine ceteşte o carte literară, istorică, pe
impe�
de altfel, şi la acoperirea icoanelor, îmbră� când lucrurile acestea se înfătisează
'
rativ înaintea oricui are puţin � imţ al fru�
cate în argint . .
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mosului şi nu poate pnvl fără admiraţie rea, care se face într'un loc, pentru ea
realizările acestea. Prin urmare, datoria în, sunteţi răspunzători, pentru lucrurile pe
tâia este aceasta.
care nu le,aţi împiedecat.
Comisiunea, - am mai spus,o, - nu este
Am primit, de curând dela excelentul
vinovată pentru lucrurile făcute fără stiinta Rezident Regal al regiunilor noastre, d .
ei şi chiar contra ordinului ei. Î m i ad� c Alexianu, o scrisoare venită de fapt dela
aminte de răspunsul brutal pe care mi l,a intrigi locale, prin care cerea să îngăduim

Fig. 10.

-

Biserica Inăteşti din Rârnnicul Vâlcea.

dat la Cameră, într'o conversaţie parti, dărâmarea bisericii Sf. Gheorghe din Ploeşti,
culară, unul dintre cei mai buni miniştri de biserica de lângă liceu. Argumentele erau
Instrucţie şi Culte, Haret, când i,am spus că biserica nu e frumoasă - aceasta s'o
că se strică biserica din Văcărestii,de, judec eu - şi al doilea, că unele picturi
Răstoacă : « Nu pot să pun un j �ndarm s'au distrus, nu mai este monument istoric
la uşa :6.ecărei biserici >) . Dar se pot da - dar poate :6. monument istoric şi prin
exemple care să sperie pe cei cari comit ziduri nu numai prin pictură, - apoi că e
astfel de păcate. Jandarmi sunteti
' :6.ecare cu spatele la stradă, - pentru aceasta este
din d,voastră. Un lucru rău făcut , o faptă vinovată strada, nu biserica, - şi că băieţii
BuleEin141 Comisiunii MOflumt ntelor lsrorice

2
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dela liceu nu se pot uita pe fereastră, puţin cât trăiesc eu, va împiedeca orice
probabil ca să vadă pe colegele lor care se lucru de acest fel.
Dar este si
plimbă pe bulevard. Eu nu m'am convins
' o altă încheiere. Trebuie să
de aceste argumente. Am intervenit la d. revenim la formele tradiţionale adaptate
Alexianu, care a oprit dărâmarea. Am aflat la trebuintele moderne. Până ce nu vom
apoi cum a ajuns primarul, un excelent înţelege d. această tradiţie a noastră, în
primar, d. Botez, să propue distrugerea legătură cu clima, în legătură cu materialul
acestei biserici, singura din cele vechi, care Întrebuintat si
' în legătură cu aptitudinile
'
se vede, căci celelalte sunt aproape invizi, rasei cari nu se pot schimba, poate primi
bile, fiind îndemnat de un tânăr avocat tot ce dă tehnica modernă, până atunci
care suferea de anume idei. l,am spus nu avem cheia acestei probleme.
preotului să adune enoriaşii, pentru o
Cheia trebuie să se găsească însă, şi ea
legitimă împotrivire pe care am datoria s'o să fie în mâna oricărui cetăţean, bărbat
susţin eu. Aşa se poate face când într'un sau femeie, într'adevăr cult şi care şi are
oraş este o conştiinţă publică şi în.ţelege legătura cu acest pământ.
să se adreseze la Comisiune care, cel
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CASTRA DACIAE I N FERIORI S
IV
CASTRUL ŞI BĂ ILE ROMANE DELA B IVOLARI PE OLT
de D. TUDOR

In apropiere de mânăstirea Cozia, la locul numit
Poiana Bivolari sau a Bivolăriei şi pe malul stâng
al OItului, se văd ruinele unui important castru
roman, ce face parte din sistemul de apărare al
limesului alutan. Drumul roman, o via gentium,
dela Dunăre spre platoul Transilvaniei, atinge şi
această cetate.
Ea fu descoperită în 1 8 9 1-1892, când se fă�
cură fundaţii pentru băile moderne ale isvoarelor
termale locale. In acest an, Gr. Tocilescu făcu
săpături la Bivolari, desvelind odată cu castrul
şi o importantă instalaţiune termală romană. Fu
publicat de el numai materialul epigrafic 1 ) ; planu�
rile şi câteva însemnări rămase necunoscute în
manuscrisele lui Tocilescu 2), se folosesc pentru
prima dată în această lucrare.
Statiunea militară dela Bivolari fu identificată
de T�cilescu cu vechea Arutela, pe baza Tabulei
lui Peutinger. Măsurătorile acestui itinerar, reali�
tăţile de pe teren, precum şi alte argumente, ce-am
expus într'altă lucrare 3), duc la convingerea
că
.
aci era staţiunea Praetorium.
Fiind situat prea aproape de Olt 4) , castrul are
latura de S, complet distrusă de apă (fig. 1 ) . E
orientat spre N. In starea de azi măsoară : latura
de N (intactă) 60 m, cele de V şi E (fragmentare),
50 m. Ca toate castrele de acest gen, avea o formă
aproape pătrată (Copă ceni şi Rădăcineşti). Lungimea
laturei sale era de 60-63 m.
') Arch. epigr. Mitth., XIV ( 1 89 1 ), p . 1 3 sq . , nr. 2 1-24 ;
Foui l l es et recherches archeologiques en Roumanie, Bucarest
1 9 00, p. 1 3 5 . Reprodus în C1L. III : 1 260 1 , a-b = 1 3 793
şi 1 3 794 ; 1 2602 şi 1 2603. Indicaţii sumare, date de el, În,
Raport asupra lucrărilor de exploatare întreprinse pe Umes
A l utanus, în An. Ac. Rom. Desb., XVI I I ( 1 896), pp. 103-104.
Mai vezi, V. Brătulescu, Călimăneştii, ed. II, Bucureşti,
1 936, p. 43.
2) Mss. Ac. Rom., voI. 5 1 3 3 , pp. 95-104. Din fianuscrise
lipsesc rapoartele de săpături. Datele noastre se bazează pe
câteva notiţe ale lui Tocilescu şi în special, pe desemnele
anexate, toate reproduse În acest studiu.
3) Oltenia romană, Bucureşti 1942, p. 202.
') După Tocilescu, la Bivolari ar fi existat două castre
romane.

Zi d ul înconj urător, construit din piatră şi cără
midă, are o grosime de 1 ,80 m. La porţi, turnurile
de colţ şi în două locuri pe laturile de V şi E ,
atingeau 2 ,00-2 , 1 0 m grosime.
O particularitate a castrului, e lipsa valului de
pământ (val.lum-agger) , pe care se rezema zidul.
El fu înlocuit cu o serie de picioare din zid, ce cad
perpendicular, fiind lungi de 1 ,50--1 ,80 m şi groase
de 0,95-1 ,00 m. Intre ele, sunt aşezate la distanţe
variabile dela 1 ,60-5 ,55 m şi formează comparti
mente, aflate pline cu dărămături de zid 1). Pe aceste
picioare de zid se aşezau bârne de lemn şi se forma
un pod continu, care înlocuia valul necesar pentru
drumul santinelelor şi apărarea lagărului. Dedesubt,
erau creiate cămăruţe sau barăci pentru depozite
de materiale, depencUnţe secundare, poate şi lo
cuinţe pentru soldaţii de pază.
In faţa compartimentului nr. 2, zidul mare po
sedă spre front, o ieşitură lungă de 4 m şi lată de
0,30 m. Cele două picioare de zid, care-i corespund
în interior, sunt mult apropiate ( 1 ,60 m). In acest
punct, se creiase o largă platformă , ce înlocuia
un turn de apărare, necesară pentru tirul maşinelor
balistice. O atare întăritură se aşează totdeauna
pe mijlocul curtinei dintre porţi şi colţurile lagă
relor. Cu ajutorul ei, putem preciza forma pătrată
a castelului şi lungimea porţiunii distrm ă de OIt.
Compartimentul nr. 4 conţinea capătul unui
canal din zid de piatră, îndreptat spre Olt. Era
prevăzut cu un postament de piatră, lat de 1 , 27
m, aşezat în unghiul zidurilor şi a cărui formă
arată a fi. fost în acest loc o <t;espasiană a lagărului
(fig. 2) 2).
Comp. n1". 7 , de lângă poartă, posedă un bloc
de ·zid ruinat, de mărimea : 0,90 X 0,90 X 0,60 m.
') Lungimele lor : 1 = 5 ,05 fi ; 2 = 1 ,60 m ; 3 = 3 , 3 5 m ;
4 = 4 , 1 5 fi ; 5 = 2,45 m ; 6 = 2 , 95 m ; 7 = 2 , 95 m ; 8 = 3 m ;
9= 3 , 1 5 fi ; 1 0 = 3 ,85 m ; 1 2 = 2,05 fi ; 1 3 = 3 ,35 ID ; 1 4 = 3 , 10
m ; 1 5 = 3,40 ID ; I 6 = 3 , 45 ID ; I 9 = 2 m ; 2 0 = 3 ,20 fi ; 2 I =
3 , 1 5 m . Constatate, în Dacia, ş i l a Căşei, ef. Panaitescu, Castrul
roman dela Căşei, p. 9, Cluj, 1 930 (extr. Anuar. Comis. MOllum.
Ist. pt. Transilvania, 1 929).
2 ) Chapot.Cagnat, M a n u el d'arch. romaine, 1, p . 290, fig.
1 5 2 , Paris, 1 9 16.
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Pare a fi servit la o scară fixă , ce conducea pe plat
forn.a de deasupra porţii.
In comp. nr. 14 s'a aflat o monetă de bronz
dela Hadrian. Tur n wile de apărare, situate în col
ţurile
şi NE ale castrului , n'au fost desvelite
în întregime . Reconstituirea lor se poate face cu

largi de 2 ,30 m (nr. I I ) şi 1 ,80 m (nr. 22) . Intr'una
(nr. I I ) fu aflată o treaptă de scară cioplită în piatră
(0, 50 X 0,50 m.), care urca în camera dela etaj a
turnului , al cărei nivel corespundea cu al podelei
din spatele crenelurilor zidului mare. Tot în acest
turn, se descoperiră : o monetă de bronz (oxidată)

_ Z I DVRI SĂ PATE .
(,, :"s:il

3J

NE SĂPATE

Fig, 1.

-

Bivolari. Castrul roman, (Tocilescu)

ajutorul celor constatate la castelul roman dela
Copăceni 1 ) , Corpul lor, de forma unei potcoave,
cu zidul îngroşat şi rotunj it spre front, închide o
cameră cu o singură intrare, largă de 0,80 m, Ca
merele, asemănătoar e unui sector de cerc, sunt
1) Tocilescu, Mss. Ac. Rom . , voI. 5 1 3 3 , pp. 1 0- 1 2 şi 1 7-20.

O lamă de argint scrisă 1 ) ,
Porţile rămase şi săpate sunt în număr de dou5
(fig. 1 , P şi PI ) ; diferite Între ele, ca formă şi di
mensiuni 2). Poarta dela N este pra etoria (PI),

şi

1) CIt. III, 1 2603:
2 ) Lângă ele, fură aflate căzute, câte o inscripţie de fundaţie :
CIt. III, 1 2 60 1 , a-b = 1 3 793 . şi 1 3 794,
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deoarece cade în mijlocul laturei înguste, iar lângă
ea, planul general al castrului ne indică praete nt l lTa .
Are o intrare largă de 2 ,85 m, mărginită prin doi
stâlpi-uşori , de care se prindeau portile de lemn.
Era apărată cu două turnuri pătrate, al căror corp
c a d e în incintă şi închid câte o cameră pătrată
(nr. 1 7 şi 1 8) de mărimea : l , 70 x 1 ,70 m, cu o
intrare largă de 0,75 m . Spre front, poarta avea
două ieşituri pătrate, dacă zidul nu va fi fost în
groşat pe toată lungimea turnurilor . O boltă de
cărămidă unea cele două turnuri şi făcea legătura
.

între camerele dela etaj.
Poarta dela apus (P) este pri nc ipa l is s i n istra.
Fără turnuri de apărare; are aceea'Şi lărgime (2,85
m), uşori pentru porţi (0,60 X 0,80, m) şi doi con
traforţi exteriori (0,90 X 0,90 m). Deasupra ei
exista, probabil, un pod de lemn sau un turn de
apărare făcut tot din bârne groase.
Prin simetrie şi conform cu cerinţele strategice,
pOTta prin cipalis d e:A.tra era la E, similară cu s i nistra ,
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şită în parte. Cu toată lipsa rapoartelor de sapa
turi, planurile rămase şi câteva notiţe ale lui Toci
lescu, lămuresc aproape complet împărţirea ş i
mecanismul lor 1) (fig. 3 � i 5 ) .
Ele formau o clădire compusă d i n şase încăperi
(cellae) , dintre care, două au fost mâncate de Olt
(fig. 3, 1 şi I I ). Zidul înconjurător, lucrat în piatră
cioplită, cărămidă şi mortar, are o grosime uni
formă de 0,75 m.
Patru camere (I-IV) au subsol (suspe nsurae)
(hypocau st 1 !m) . Incăl
cu instalaţii de î ncălzire
zirea se făcea în sp lţiul ocupat de numeroşi stâlpi
de cărămidă, aşezaţi regulat pe un strat de ciment,
a cărui structură nu e precizată şi la o depărtare
unul fată de altul, de 0,47 m. Fie€are stâlp era
format d intr' o cără�idă mai mare aşezată la 1: azil,
(0, 2 70 x O,270 � O,080 m) peste care se etaj au câte
şapte mai mici (0, 1 70 X 0, 1 70 X 0,080 m ) şi prinse
cu mortar (6g 4, nr. 4 ) . Stâlpii aveau înălţimea
de

0,68-0,70 m.

iar pOTta decwnana la S şi distrusă
acum de Olt, va fi fost o copie a
porţii praetoria.
Despre un şanţ în jurul castrului
(fossa) şi o bermă între el şi zid,
nu avem nici o însemnare în noti ·
ţele lui Tocilescu sau pe planuri.
Singura clădire constatată în castru
şi săpată partial, se vede în vecină
tatea porţii p � etoriene (fig. 1 , A-B)
Ruinele ei, aflate la un metru adân
cime fată de nivelul actual al so
lului, s � nt slab conservate. Avea lă
ţimea de 1 0 m, cu o intrare aşezată
spre poartă şi largă de 1 ,08 m. Din
plan se observă că zidul ei, nu ayea
o grosime uniformă. In interior se
sprijinea pe contraforţi inegali (cel
Fig. 2 . - Bivolari . L3trina din Castru. (Tccilescu).
m. m. 1 ,50 X 1 , 55 m) şi are două
baze alăturate, tot de zid (0,55 X 1 , 20
Camera I, în cea mai mare parte distrusă d.e Olt,
m şi 0,65 X 0,85 m). Cum ne lipsesc alte date, nu
e lungă de 4 , 78 m şi nu are păstraţi toţi stâlpii
putem preciza destinaţia acestei construcţii (pisci nă ?
caloriferului. Dacă avea gură proprie pentru în
teTm e ? magazi e ?) .
călzire, aceasta era spre Olt.
Lângă clădirea amintită, în punctul d e împreu
Camera II se găseşte în acc e 3.şi situaţie de con
nare Între via praetoria şi via pri n cipa l is se găseşte
servare ca cea precedentă şi e lungă de 3,55 m.
o mare bază pătrată, lucrată din beton (2 ,30 X 2,30
Deşi nu s ' a păstrat, avea o gură de încălzire spre
m), lângă care fură aflate monete dela Antonin
Olt. Ea ' trimetea căldură şi în camerele vecine.
PiuI şi Septimiu Sever (fig. 1 , C) . Aşezată într'un
prin două firi zi (E şi F) largi de 0,60 şi 0,80 m,
loc de onoare, în faţa pretoriului, ea pare a fi servit
ca postament pentru o statuă equestră a unui
împărat rom1n 1 ) .
TERMELE

Băile romane desgropate de Tocilesc u , erau si
tuate tot pe malul stâng al Oltului « între Cozia
şi Piscul Turnului, la o mică depărtare de Masa
lu,i Tra ia n ) şi alături de drumul roman 2). Aşe
zate prea aproape de râu, aripa de V o au prăbu'

1) Dintr'o indicaţie vagă a notiţelor lui Tocilescu, ar reieşi,
că s'a constatat şi o altă clădire in castru, care ar fi pretoriu!.
In planul general lipseşte.
2) După o altă vagă indica�ie a lui Tocilescu termele ar fi
fost chiar în castru : « Bei Bivolari, am l inken Ufer des Alt·

flusses nahe der romischen Heerstrasse von Romula die auf
die Peutingerischen Tafeln angedeuret ist, \Vurden bei Gele
genheit von Nachgrabungen behufs Feststellun" der Beschaf·
fenheit einer Therme bedeurende Oberreste ei�es romischen
l agers gefunden darunter Reste einer romischen Badenanstalt :
nahmlich eine aus 6 Abteilungen bestehende Baulicheit im
Innern des Lagers - ef. Arch . ePigr. Mittlt . , 1 8 9 1 , p. 1 3 .
1) Băi militare similare din Dacia inferioară ; l a Drobeta
cf. Bărcăcilă, Arlt. Olt., 1 93 8 , p. 4 1 sqq. ; B ul . M u z . MiUt :
Naţ . , 1 93 7 , p. 260 sq. ; Une vii l e daco-romaine : Dntbeta,
p. 40 sqq. Bucarest, 1 938 ; Săpaea ·de-Jos, cf. Christescll,
Dacia V-VI, p. 4 4 1 sqq. ; Bumbeşti, Copăceni şi Rădăcineşti,
cf. Tocilescu, Mss. Ac. Rom . , voI. 5 1 3 3 , pp. 1 4 1 - 1 4 7 , 1 -36 ;
la mine Oltenia romană, p. 250 sqq. Pentru felul de oroanizare
a băilor romane, Chapot-Cagnat, o. c., r, p. 20) sqq. � i Neu·
burger, Die Technik des Aleertums, pp . 255 sqq. şi 36 sqq. ;
Leipzig, 1 92 1 .
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Camera I I I , cu zidurile intacte dar cu o parte
din stâlpi distruşi, nu a avut cuptor propriu de
încălzire. Ea măsoară : 4 , 1 3 X 4,30 m.
Primele două încăperi (I şi I I ) par a fi fost
amenajate pentru băi cu apă caldă (caldarium) 1) .
Sala I I I este o cameră cu aer cald pentru transpi
raţia celor ce intrau din vestiar în baie (tepidarium) .
Camera N, cea mai bine conservată dintre cele
cu instalaţie de încălzire, e lungă de 6,05 m şi lată
de 4,80 m. Posedă o gură de încălzire : B, largă
de 0,75 m şi o intrare (A), largă de 1 ,24 m. Ul
tima are în faţa ei o vatră de foc (pra efurnium) ,
flancată de doi stâlpi ce acopereau cu o boltă de
cărămidă un spaţiu larg de 1 , 2 2 m. La mijlocul
camerei, e un spaţiu gol lipsit de stâlpi (şease).
Deasupra lui, se aşeza un mare cazan sau albie

� Ij] � � � �
� � � � f!j fj]
� fj] � �
� � � � IV.
� � !il fj]
� � � fjJ � �
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���
���
�� �
� !il fj]
�� �
���

III.

o

cu cel constatat la latrina din castru, fusese con
struit din blocuri de piatră cioplită, aşezate pe mar
ginea unui strat de ciment în formă de albie, aco
perit cu lespezi neregulate şi totul îngropat cu
pământ. (Fig. 4, no. 6).
Prin construcţia şi funcţiunea ce îndeplinea,
încăperea VI era lill basin pentru băi, cu apă l ece
(frigidarium) . El primea apă direct din Olt, prin
tr'o conductă al cărei capăt s'a găsit într'unul
din pereţii lui.
Camera V ocupă cea mai mare suprafaţă din
clădire şi e de mărimea : 6,46 X 9 m. Avea două
intrări (C şi D)" largi de 1 , 1 6 m şi cu scări
de piatră aflate in situ. Pardoseala ei, compusă
dintr'o puternică pătură de beton, se afla ridicată
la nivelul capetelor stâlpilor de hypocaust din ca-

fj]
[jJ
fj]
[!]
[!]
.
�

�

T

L
Fig. 3.

v

- Bivolari.

L

Termele romane. (Tocilescu)

plină cu apă (aL veus-labrum ) (bine bătut de fla
cări) care se încălzea puternic şi prin aruncare de
pietre înfierbântate în foc, producea vapori tari
Oaco!lieum) 2).
Camera VI este un basin dreptunghiular (2,30 X
3 , 1 5 m) şi adâncit (pisci na ) , în care se scobora
pe o scară lungă de 2 , 2 5 m (l). Pereţii îi avea căptu
şiţi cu ciment impermeabil, fundul pardosit cu
piatră lată şi înclinat spre un col� (K). De aici, apa
se scurgea pe sub zid, printr'un canal de piatră
( J), care conducea spre Olt. A fost descoperit
numai pe o lungime de 9 , 20 m. Canalul, identic
') Locul cazan ului cu apă caldă pare a fi fost pe zidul de
despărţire şi cu un capăt rezemat pe peretele de E, unde ar
fi baza unei {iride (fig. 5).
2 ) Planul (fig. 3 ) şi desemnul ruinelor (fig. 5 ) băilor, pre
zintă mici deosebiri în aranjarea şi {elul de conserVare al
ştâlpilor.

merele vecine. Pereţii îi erau tencuiţi cu mortar
amestecat cu cărămidă pisată (opus sign i n um) şi
văruiţi în purpuriu. Avea şi ea un subsol, dar fără
stâlpi de cărămidă, în care primea aer cald dela
hypocaustul IV, printr'o gură largă de 1 , 1 6 m
(H). Incăperea se identifică cu vestiarul bă ilor
(apod),teri um) .
In subsolul camerei V, exista un alt canal de
scurgere, rezervat pentru apa ce ieşi a dela ca ldarium,
tepidarium şi laco nicum. Acest canal (L), păstrat
parţial, era zidit din câte două şiruri de cărămizi
mici, aşezate pe un strat de beton, acoperit cu cără
mizi mai mari şi apoi cu o altă pătură de beton
(fig. 4, nr. 5). Gura canalului era pătrată (0, 28 x O, 2 8
m ) . El
ieşea p e sub zid, spre Olt, ş i în afară era
construit numai din piatră, după sistemul celui
constatat la frigi darium (fig. 3, J). In drum, mai
forma un basin (b) de formă aproape pătrată
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(0,60 x 0 , 7 5 m ) , a l cărui rost n u s e poate pre
ciza.
In ruinele băilor, s'au descoperit bucăţi de
sticlă colorată sau în dungi, plăci de marmoră
frumos sculptate şi căzute de pe pt>reti, ceeace
indică un stabiliment termal lucrat cu lux:.
Planul termelor dela Bivolari apare destul de
clar şi ingenios împărţit. Ele aveau două intrări
principale (C şi D), prin care se ajungea di rect
în vestiar (apod yterium) , aşezat în cameră V. Cei
ce se îmbăiau, intrau mai întâi în camera cu aer
cald (tepidarium) , pentru a transpira (camera I I I). De aci, unii mergeau să ia baia
cu apă caldă (caldari um) , aşezată în camerele I şi I l ; i ar cei ce puteau suporta
vapor ii putermcI, treceau în camera IV
(laconicum) . Ultima baie , cea rece şi pentru
2.
toţi, se lua în basinul VI (frigi dari um) ,
ca de aci, să urce iarăşi în vestiar. Toate
camerele de baie stau grupate în jurul
3.
vestiarului cu care vor fi avut uşi directe.
Alimentarea cu apă se făcea direct din
Olt, prin conducte ce nu s'au precizat,
dar care erau mai ridicate decât nivelul
camerelor şi curgeau în direcţia
-S.
Gurile tuburilor aducătoare s'au găsit fixate
în zidurile de N şi E ale clădirei. Scur
gerea apei, ce fusese folosită la băile calde,
l'e făcea printr'o reţea de tuburi, îndreptată
spre canalul de cărămidă de sub vestiar.
Din această reţea a rămas un singur tub,
fixat în peretele dintre tepidarium şi apo
d yterium (fig. 3, Q). Basinul cu apă rece
avea gură proprie pentru scurgere.
Băile erau militare, folosite de trupa
castrului vecin.

dela castru, o alta dela ac elaş Împărat, oxidată
şi aflată la poarta pl ; Antoni n PiuI (argint) ; Luciu
Septimiu Se�)er (argint) şi alte două de aramă,
toate patru, găsite lângă platforma C din castru
şi T ulia Domna (argint).
CONSIDERAŢIUNI ISTORICE ŞI TEH

lCE

Cu ajutorul unei inscripţii aflată în dublu exem
plar, la câte una din cele două porţi (P şi Pl), castrul
dela Bivolari apare a fi construit în ultimul an al
n

5,

DESCOPERIRI M ĂRUNTE

Insemnările lui Tocilescu vorbesc despre
multe obiecte aflate în castru şi la băi 1), dar
nu le posedăm desemne sau descrieri
amănunţite. Obiectele au fost .duse la
Muzeul Naţional de A ntichităţi din Bucu
reşti.
1 . Fig. 4, nr. 1 : pârghie de bronz dela o
balanţă( ?), perforată la capete, la mijloc
Fig. 4.
cu o a nsa semicirculară şi lungă de 0,2 1 5
m . 2 . Fig. 4 , nr. 2 : ac si mplu d e bronz,
lung de 0,10 m. 3 . Fig. 4, nr. 3 : corpul a
două fibule de bronz, lungi de 0,050 lll , cu acul
şi resortul pierdute.
4. O biecte men tionate : cerceL dintr'o foită de
'
'
aur aflat la băi ; fragment dintr'un vas de terra
sigillata ; altul cu figuri ; două suliţe ; o potcoavă
romană ; o daltă şi un fragment lustruit.
5 · MoneteLe descoperite sunt dela împăraţii :
V espasia n (terme) ; Hadrian (bronz) cu inscr.
COS I I I şi descoperită în compartimentul nr. 1 4
1) Arch. ePigr.
. . . und mehrere
Antoninus Pius,
mehrere Lanzen,

Mitt h . , 1 . c. : . . . Gegensrănde . . . lnschrifren
Mtinzen aus Silber un d Bronze von Hadrian,
L. Septimius Severus, Iulia Domna, u. a . ,
grosse u n d kleine Messer.

6.
- Bivolari. Obiecte de bronz 1 -3 , stâlp de hypocaust 4,
două guri de canal 5 - 6. (Tocil :scu)

domniei lui Hadrian. Lucrările sunt terminate în
1 38 p. Chr. de S uri sagittari, din ordinul procura
torului imperial al Daciei inferioare Titus Fla
�'ius Cumtans 1 ) . Cetatea face parte dintr'un lant
de fortificaţii al limesului alutan, al cărui părint�
fu Hadrian. Concomitent cu acesta, fură, inaugu-

1) CIL. I II, 1 2 60 1 , a-b = 1 3 7 93 şi 1 3 794 : (, Imp(eracore)
Caes(are} divi Traiani Part ( hici} fil (io} , divi Nea'ae nep( ote) ,
Traiano Hadriano Aug(usto} , p (ontifice} m (aximo) , tr(iba
n icia pot(estate} XX I I , co (n} s( ule} III p (atre} p (atriae} ,
S uri sag(ittari} mb T(ito} Fl(avio} Constante proc( ltratare}
Aug(ttsti) . Cf. TocUescu, Arch. epigT. Mitt h . , 1 8 9 1 , p. 1 3 ,
nr. 2 1-22 ; FOltiUes e t rech., p . 1 3 5 ş i A n . Ac. Rom . Desb.,
XVIII ( 1 896), p . 104. nr. 1 şi 2 .
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rate şi castrele dela Capăceni 1 ) , Rădăcin qti 2 ) şi
Titeşti 3 ) , vecine şi surori ca tehnică. Toate sunt
situate pe malul stâng al OItului (jud. Argeş) şi
aveau misiunea de a asigura paza drumului roman
din regiunea munţilor, împotriva unor mişcări
barbare, pornite dinspre răsărit. De aceea, unele
(Titeşti şi Rădăcineşti) au fost construite mai
spre E, până la o depărtare de 1 0 km faţă de Olt
şi în capătul unor văi, ce se deschid în defileu.
Cetăţile romane de pe Olt mai aveau misiunea
de a creia un dublu obstacol, pentru năvăliri bar�
bare pornite din Muntenia spre Transilvania sau
din aceasta, către Dunăre, când Dacia superioară
ar fi fost invadată.

Fig. 5.

-

Cu toate că lagărul dela Bivolari fu zidit de
Arcaşii Sirieni (Suri sagittari) , această trupă n'a
avut garnizoana în el, ci , ca la Rădăcineşti, unde
îşi avea un alt deta�ament, stă în această regiune,
atât timp cât durează lucrul. Suri sagittari, trupă
neregulată, era recrutată pentru armata romană
din Orient şi în special din Siria - Palestina.
Pare a fi fost adusă în Dacia, cu ocazia răsboaelor
lui Traian. In timpul lui Antonin PiuI, Suri sagittari
se organizează într'un n umerus Surarum sagitta
riarum, corp auxiliar, dar stabil ; mutat cu garni�
zoana la Ranlu/a, de unde, până la evacuarea Da�
ciei, va face paza câmpiei românăţene 1). Origina,
armamentul şi felul de luptă al acestor Sirieni,

1

Bivolari. Ruinele băilor romane desemnate imediat după descoperire. (Tocilescu)

Titus Fla'v ius Canstans guvernează Dacia infe�
rioară la sfârşitul domniei lui Hadrian şi e cunoscut
în această calitate, numai în inscripţiile dela Bivo
lari şi Copăceni. Odată cu venirea la tron a lui
Antonin PiuI, fu înlocuit cu Aquila FidHS, care
va reînoi lagărul dela Copăceni în 140 p. Chr. 4).
E probabil, ca sub supravegherea directă a guver�
natorului Titus Flavius Constans, împăratul Hadrian
să fi fortificat întreaga graniţă a Oltului.
1) CIL. I I I : 1 3 795, operă ridicată de numerus bllrgariorum
et veredariorum, procurator fiind acelaş T. FL Constans.
Săpăturiie lui Tocilescu rămase inedite aici ca şi la Titeşti,
Racoviţa şi Rădăcineşti (Mss. Ac. Rom . , voI. 5 1 3 3 , passim)
vor fi publicate de mine. Cf. RE. VI, col. 2540, no. 6 7 .
2 ) CIL. I I I : 1 2604 şi 1 2 605. Lagăr construit t o t i n 1 3 8 ,
de SUl'i sagittari, deci prin acelaş procurator, a l cărui nume
nu e menţionat în inscripţii. Cf. R. E. VI, col. 2540, no. 6 7 .
3 ) Nu a dat niciun te,,'!: epigrafic. Forma castrului şi tehnica
zidurilor îl pun în rândul celor de mai sus.
') CIL. I I I : 1 3 796. Cf. RE. X, col. 588, no. 232.

cereau aşezarea lor numai într'o regiune de câmp.
Judecând după o lamă de argint aflată în castru,
ce folosea la identificarea posesorului 2), la Bivo') CIL. I I I : 163320= 807428 ; 1 42 1 6 30 31 ; 1 5 93 = 8032 ;
CIL. I I : 1 1 80 ; Pârvan, Ştiri nouă din Dacia MaLvensis, Bu
cureşti, 1 9 1 3 , p . 20, nr. 24 = Arch. Anz., 1 9 1 3 , col. 38 1 ,
nr. 2 4 = Rev. arch., 1 9 1 4 , p . 478, nr. 1 20 ; Jung. Fasten Prov.
Dacien, p . 1 25 , Innsbruck, 1 894 ; Tocilescu, Fouilles, p . 1 3 5
sqq. ; acelaşi Monum. ePigr. M u z . Naf., pp. 280 s q . şi 3 5 6 ,
Bucureşti, 1 902 ; Cantacuzino, Câte<!a corpuri din armata
romană, p. 74 sq. Bucureşti, 1 929 ; Tudor, Arlt. Olt., 1 93 3 ,
p. 2 3 3 sqq. ; acelaşi Monumente d i n Romula, l, nr. 1 10 , Vă
lenii-de-Munte 1 938 ; Christescu , Istoria militară a Daciei
Romane, p. 44 sqq . , Bucureşti, 1937, UI). detaşament trimis
şi la Piua Petrii la vărsarea lalomiţei, CIL. I I I, 7493. Cf.
încă ' W. Wagner, Die DisLkation d er r011lischen A uxiliar
formarionen i n den PTOvinzen Noricum, Pannonien, Moesien
und Dakien von Augllstus bis Gallienlls, Berlin 1 93 3 p: 2 1 4
sqq. şi D. Tudor Oltenia romană p. 28J.
2 ) CIL. I I I ; 1 2602 : Valerius Valerianus eq(ues} lib (rarius)
c( o} hor(tis} I His(pa norum) . Desemnul ei în An. Ac. Rom.,
XVI I I ( 1 896), p. 104. nr. 4.
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lari a staţionat şi o vexilatio din cohors 1 HistJa
norum �Jeterana quingenaria e:]uitata. Cum această
cohortă era călare (equitata), un medalion de argint,
aflat tot în castru şi purtat la gât, e al unui gradat
al ei 1).
Până la sfârşitul războaielor de cucerire a Da
ciei, cohorta a aparţinut armatei Moesiei inferioare 2 ) .
Apoi, fu trecută pentru paza Daciei inferioare,
în care o constatăm în anul 1 2 9 p. Chr. (Dipl.
CIL. III, XLVI =CIL . XVI, 75) 3 ) .
Castrul Bivolari avea o suprafaţă prea mică
pentru adăpostirea unei întregi cohorte cu un
efectiv de 500 soldaţi călăreţi (qu ingenaria et eq ui
tata) . De aceel, numai un detaşament forma gar
nizoana lui, restul cohortei era trimis prin caste
lele vecine.
Forma şi sistemul defensiv al castrului Bivolari,
nu-şi au similitudini în D acia 4) , decât cu lag'3.rele
dela Copăceni, Rădăcineşti şi Titeşti, toate ridicate
de Hadrian. Ele se caracterizează prin formă pă
trată, părăsindu-se cea drepnmghiulară din vremea
lui Traian (T. Severin şi Răcari), şi au o suprafaţă
redusă. Valul incintei se înlocueşte cu podele de
bârne, aşezate pe stâlpi de zid. Zidul de apărare
e gros şi lucrat foarte puternic. Turnurile dela
colţurile cetăţii nu mai au formă pătrată, ci semi
circulară cu zidul din faţa mult îngroşat, ceeace
le face să iasă în afara de linia incintei. La porţi,
turnurile de apărare rămân tot pătrate, dar se fo
losesc numai la porţile praetoria şi d ecllmana.
Porlile secundare se aţ ără cu largi platforme şi
contraforturi exterioare. După Hadrian, în Dacia
inferioară, acest tip de castru e părăsit şi se revine
la cel clasic, dreptunghiular (SIăveni, Bumbeşti,
Jidava, Săpata-de-Jos, Romula, etc.).
Castrele şi băile dela Bivolari, Copăceni, Rădă
cineşti şi Titeşti prezintă elemente arhitectonice
neobişnuite. Fără îndoială, că aceste particulari
tăţi sunt de pus în legătură cu cunoştinţele şi ino
vaţiile de arhitectură ale împ'iratului Hadrian,
aplicate în timpul domniei sale la multe monumente
din Roma şi provincii.

1) CIL. III ; 1 2603. Ter(e} nt(ius} dec (urio} . Cf. şi An.
Ac. Rom. D esb., XVI I I ( 896), p. 104, nr. 3 .
2) Wagner, o. c. p. 1 4 8.
3) Cichorius s. v. cohors, În RE. IV, col. 1 8 8 ; Paribeni,
Optimus Princeps, 1 , p . 233, Messina, 1 92 7 ; Cantacuzino,
În R eti. hist. SE Eump., 1 92 8 , p. 38 sqq. ( = Aegyptus, 1 928,
p. 63 sqq.) ; Vulpe, Pimboridatla, p. 19 sqq . , Bucureşti, 1 930

IL

CASTRO

ROMANO

OI

B IVOLARI

(ROMANIA)

(Riassunto)

Questo castra si trova nei monti Carpazi e nella
stretta valle dell'Oltul, presso la Chiesa Cozia.
E state scavato parziaImente nel 1 892 daI Gr.
Tocilescu, il quale ha studiato soltanto il mate
riale epigrafico.
L'Oltul ha rovinato il lato S del castra. La sua
larghezza (lato N), misura 60 m. Lo spessore del
muro e di 1 ,80-2 , 10 m. Il val/. um fu sostituito
con una specie di contrafforti con sopra un ponte
di legno (fig. 1 ).
Nell'angolo NV fu scoperto un torre circolare
(fig. 1 , 1 1 ). La porta pra etoria (sul lato N) e larga
di 2 ,85 m e munita con due toni quadrati. Le porte
sinistra e dextra non avevano torri.
AlI' interno del castro fu scavato un edificio
termale ( ?) (fig. 1 , B-A) ed una base per una sta
tua equestre (fig. 1, C).
Fuori del castra il Tocilescu ha scoperto un
grande edificio termale (fig. 3 e 5) con sei stanzze :
due caldaria (fig. 3, I-I I) ; lm tepidarium ( I I I ) ;
un laconicum (IV), munito con praefurnium (B) ; un
fri gidarium (VI) ed un' apodyterium (V). La casa aveva
tre entrate (A, C, D), un canale per portaryi I 'ac
qua ed un second o per farla scolare (fig. 3, L-b =
fig. 4 , 5 e fig. 3 , K-j = fig. 4, 6 ) .
L 'ultima moneta travata negli scavi e di Giulia
Domna. Il castro Bivolari e state costruito nel
138 d. Chr., dai Suri sagittari al ordine del procu
ratore imperiale, Titus Flavius Constans (CIL. III,
1 260 1 , a-b = 13 793 e 1 3794) . Nel secondo secolo
soggiornava nel castra un distaccamento della
co hors 1 Hispanorum veterana quingenaria equitata
(CIL. I lI, 1 2602 e 1 2 603).
La stazione romana di Bivolari si pua identi
ficare coll'antico Praetori um, conosciuto nella Ta
bula di Peutinger.
D. TUDOR

(extr. din Viaţa Românească, 1 930- 1 93 1 ) ; Christescu, o. c . ,
p. 1 8 8 ; Daicoviciu, Î n An. lnst. Stud. Clas. Cluj , I T ( 1 9331 935), p. 25 1 , n . 1 şi la mine, Oltenia romană, p . 274.
4) Bibliotecile din Bucureşti sunt lipsite de multe lucrări
străine asupra castrelor romane din alte regiuni ale imperiului.
De aceea, regretăm de a nu putea da comparaţii mai largi,
în special, cu castrele ridicate de Hadrian În Britania.
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Momentul apariţiei picturii pe dosul sticlei în
arta populară românească, nu a putut fi până acum
stabilit cu precizie. Cercetătorii problemei nu sunt
de acord în fixarea acestei date.
Ocupându-se de această chestiune, regretatul
savant Nicolae Iorga scria : (< Trecând la imaginile
pe sticlă, aceea pe care caracterul literelor o aşează
către 1 670-1 680 şi care e deci, cu toată prospe
ţimea sa admirabilă, cea mai veche ce se cunoaşte,
reprezintă pe cei trei îngeri care vin să viziteze
pe Abraham » 1 .
Retinem din acest citat ceea c e ne interesează
deoc�mdată şi anume data aproximativă a icoanei
româneşti pe sticlă bănuită a fi cea mai veche
ce se cunoaşte.
D-l Prof. Ion Muşlea în Xilogra vurile ţăranilor
români din Ardeal afirmă următoarele : (< La biseri
cuţa Mânăstirii din Nicula se petrecuse în Februarie
1 694 o minune : icoana Maicii Domnului Iăcrimase
zile întregi. De aci, toată faima acestui sat care
devine cel mai cunoscut loc de pelerinaj din Ardeal.
Pentru pelerinii aceia, se va fi zugrăvit pe lemn,
pe pânză, apoi pe sticlă, chipul făcător de minuni
al Precistei » 3.
Iar în Pictura pe sticlă La Românii d i n Scheii
Braşovului acelaşi emerit cercetător scrie :
{< Istoricii
spun că îndată după descoperirea
minunii, ţara fu literalmente inundată de copii ale
icoanei miraculoase. Aceasta va fi exaltat şi pe
ţăranii niculeni şi nu e nici o mirare dacă vor fi
căutat şi ei să aibă în casă chipul Precistei făcătoare
de minuni. Fie prin pelerinii străini, fie prin călu
gării stabiliţi în apropierea bisericuţei lor, ori în
alt chip, - chestiunea aceasta o vom trata cu altă
-

1 N. Iorga, Les Arts Mineurs en Roumanie (Ed. de \' Impri ·
merie de I'Etat, 1 934) vol. 1, cap. � Folklore d' !cones � pag. 30.
2 Arta şi Technica Grafică (Buletinul Imprimeriilor Statului,
caetul 8, Iunie-Septembrie 1 939), pag. 3 5 .
3 Vezi şi 1 . Muşlea, « Icoanele pe sticlă la Românii d i n Ar·
deal ,) (Şezătoarea, anul XXXVI, voI. XXIV, 1 928), pag. 1 43 ;
• Pictura pe sticlă la Românii din S cheii Braşovului t) (extras
din Ţara Bârsei t) No. 1, 1 929), pag. 3 şi « La Peinture sur
verre chez les Roumains de Transylvanie t), in « Art Populaire,
ttavaux de I·er congres international des Arts Populaires,
Prague, 1 928 ·) ; (Ed. Duchartre) voI. 1, pag. 1 1 5 .
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ocazie, - destul că Niculenii au învăţat să picteze
pe sticlă ».
Fără a se fixa asupra unei date, d-l prof. George
Oprescu, în densul său studiu L' Art du paysan
roumai n 4, indispensabil în cercetarea artei popo
rane româneşti, leagă de asemenea apariţia icoa
nelor pe sticlă de pelerinajele ce se făceau la Nicula.
Nesiguranţa în precizarea momentului apariţiei
icoanelor pe sticlă la Români şi controversele im
plicate de ea, sunt uşor de înţeles, când e vorba
de a stabili un asemenea fapt care, chiar presu
punând că s'ar fi ivit spontan, nu a putut fi înre
gistrat sub nici o formă la naşterea lui. Se pot
face totuşi unele supoziţii, bazate pe puţinele date
certe ce se află ; din ele vom căuta să tragem o
încheiere firească asupra problemei ce ne intere
sează, încercând să împrăştiem, pe cât se poate,
nedumeririle.
Putem spune cu toată certitudinea că pictura pe
dosul sticlei apare la Românii din Ardeal - sub
forma icoanelor pe sticlă
cu mult înai nte de
Începutul sec. XVI I I-lea si i ndependent d e mira
colul cu care este pusă Î n iegătură . Î n primul rând,
datarea pe care a făcut-o prof. N. Iorga în citatul
de mai sus pare perfect valabilă. În stabilirea ei, se
pleacă dela cercetarea formei literelor, procedeu
ştiinţific în mânuirea căruia competenţa savantului
nu ar putea fi uşor contestată.
Ceea ce socotim că se neglijează însă este faptul
că, dacă este adevărat că icoana aceasta ar fi cea
mai veche ce ni s'a păstrat, existenta ei în forma
în care o găsim, cu calităţile artisti�e ce-i aparţin,
presupune o serie i ntreagă de alte exemplare ante
rioare, fie identice, fie diferite, executate de acelaşi
autor sau de alţii mai vechi, exemplare cari, datorită
fragilităţii materialului lor, au dispărut.
,
In al doilea rând, să examinăm în deaproape
miracolul petrecut la Nicu-la, pe care toţi cercetătorii
problemei l-au socotit ca fapt decisiv în apariţia
icoanelor pe sticlă la Români, dar asupra căruia
-

•

Ed. Academiei Române, 1 9 3 7 , pp. 25-27.
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nimeni nu a stăruit îndeajuns pentru a-şi da seama
de justeţea acestei supoziţii.
Date exacte şi foarte detaliate asupra împreju
rărilor în care s'a petrecut acest miracol şi asupra
celor ce au urmat, găsim într'un document al
timpului 5. Iată cum sună primele fraze al acestui
document :
« Picta est haec imago in assere, a quodam, ut
aiunt, Luca in vico Iklod, non longe a fano S .
icolai (Szt.-MikI6s) Cottus Dobocensis, procu
rante Ioanne Kupcsa, viro nobili. Antequam lacry
mari visa fuisset, publico cultui exposita stetit in
templo Valachico fani S. Nicolai, ani 1 8, ubi pri
mum lacrymari observata fuit a quibusdam anno
Domini 1 699, die 1 5 , mensis Februarii, die vero
2 2-a eiusdem mensis, omnes incolae fani S. Nicolai,
id spectasse dicuntur » .
Îndată după observarea miracolului, icoana este
răpită de baronul ungur Sigismund Kornis şi dusă
în castelul său, de unde este _readusă în biserica
din Nicula, în luna Martie a aceluiaşi an, după ce
o comisie eclesiastică se întrunise pentru a verifica
adevărul asupra miracolului. De aici icoana este
însă luată, din nou de către Cardinalul Kollonits,.
care o dăruieşte ]esuiţilor din Cluj.
Documentul povesteşte mai departe 6 cum icoana
smulsă mânăstirii româneşti din Nicula a 'fost
aşezată în altarul bisericii zisă (, a Universităţii »
din Cluj şi cum papa Benedict X IV dă o indulgenţă
celor ce vor vizita mână stirea unde se petrecuse
minunea, dar unde nu se mai afla acum decât o
simplă copie a icoanei miraculoase.
Iată deci, după cele mai sigure izvoare, întreaga
relatare a miracolului dela Nicula.
Să examinăm un fapt care, la prima vedere
ar fi putut confirma legătura ce s'a făcut până
acum între acest miracol şi apariţia' icoanelor
pe sticlă.
Într'un exemplar de icoană pe sticlă, prezentat
cu prilejul expunerii colecţiei 1. C. Ioanidu la Mi
nisterul Propagandei Naţionale, sub
o. 22 din
catalog şi reprodus aci (Fig. ] ), reprezentând pe
Maica Domnului, găsim figurate Iăcrimi izvorând
din ochii Fecioarei şi alunecând pe obrajii săi.
Acest document iconografic, coroborat cu datele
celuilalt document pe care l-am cercetat mai sus,
poate duce la prima vedere, la concluzia, justă în
aparenţă, că icoana aceasta a Fecioarei Î nIăcrimate
este una din acele (, coPii ale icoanei miraculoase »
cu care « indată după descoperirea minunii ţara fu
literalmente inundată » 7 reprezentând « chiPul fă
cător de minuni al Precistei ,) ce (, se va fi zugrăvit
p e lemn, p e pânză, apoi pe sticlă » 8 pentru pelerinii
veniţi la Mânăstirea dela Nicula, şi căreia în mod
necesar icoana de lemn făcătoare de minuni ar fi
trebuit să-i servească de model. Aceasta cu atât
mai mult cu cât se găsesc numeroase exemplare
5 Dr. Onisifor Ghibu, Catolicismul unguresc in Tra nsilvania
şi politica religioasă a Statului Româ n, Cluj, 1 924, pag. 1 0 9.
6 Vezi şi : Dr. Zenobie Pâclişanu, Vechile mâ năstiri româ n e şti
din Ardeal, Blaj, 1 9 1 9.
7 1. Muşlea, Pi ctura pe sticlă la Româ nii din Scheii Braşo
vul ui, pag. 3 .
8 1. Muşlea, Xilogravurile ţăranilor români d i n Ardeal.

din acest tip de icoană pe sticlă, reprezentând o
Maică Domnului jalnică, aproape identice, cu ne
însemnate deosebiri de amănunt, abundenta aceasta
putându-se datori tocmai p.opularitătii mi�acolului.
Iată însă că realitatea vine să co�trazică această
atrăgătoare teorie, dărâmând tot eşafodajul de supo
ziţii ce s'ar fi putut construi pe baza unor înşelă
toare aparenţe .
Icoana dela Nicula 9 zugrăvită de pictorul Luca 10
sau de preotul Lucaci 11 din Iclod, fie originalul
aflat la Biserica Universităţii din Cluj, fie copia
ce se află acum în Mânăstirea dela Nicula 12 repre
:rintă pe Fecioara Maria cu pruncul Isus in bra ţe.
In fig. 2, care reproduce o copie foarte fidelă a
acestei icoane, aflată în colectia noastră, se poate
vedea Fecioara purtând pe braţul stâng Pruncul
înfăşurat într'o manta roşie, compoziţie obişnuită
şi întâlnită foarte adesea în Ardeal .
Ori, dacă aceasta este icoana care a Iăcrimat, îr,
jurul căreia s'a făcut în acea vreme atâta vâlvă
şi întru slăvirea căreia s'au adunat atâţia pelerini,
este imposibil de susţinut că aceşti pelerini ar fi
putut accepta să li se vândă drept copii ale icoanei
miraculoase, acele icoane pe sticlă reprezentând pe
Maica Domnului plângând alături de crucea Răstig
nirii Mântuitorului, ce se găseşte pe toate exempla
rele ce cunoaştem din tipul de icoană din fig. 1 .
Iată deci cum ipoteza că icoana de care vorbeam
mai sus, ar putea fi o copie pe sticlă a exemplarului
unic făcător de minuni cade, şi odată cu ea cade
afirmaţia că arta icoanelor pe sticlă incepe
odată
.
cu miracolul dela N icula.
Un tip de icoană pe sticlă care să redea, cât de
alterat, icoana miraculoasă ntt se intâlneşte şi , dacă
ne gândim la faptul că prototipurile icoanelor pe
sticlă, odată create, se menţin tenace, datorită fe
lului de a se transmite prin şablon, cum vom vedea
mai departe, trebuie să concludem că acest tip n'a
existat, de vreme ce nu ni s'a păstrat .
De aceea putem spune cu toată certitudinea că
icoana Fecioarei Maria înlăcrimată, pe care am
pomenit-o mai sus, nu este un produs apărut poste
rior miracolului, sub influenţa acestuia, aşa cum
am fi fost înclinaţi să credem la început, ci o crista
lizare românească a acestui subiect, realizată, ca şi
celelalte prQduse ale artei icoanelor pe sticlă,
independent de orice împrejurare istorică.
Astfel, fără să poată fi stabilită cu precizie ca
dată şi împotriva contradicţiilor ce păreau a rezulta
din confruntarea teoriilor ce s 'au emis până acum
în j urul acestei probleme, apariţia icoanelor pe sticlă
in arta populară român ească, se poate situa cel puţin
î n a doua j umătate a secol ului XVII-l ea.
Pentru a întemeia şi mai bine această afirmaţie,
este interesant de cercetat calea pe care soseşte la
• Reprodusă în :
Coriolan Petranu, Die Kunstdenkmaler
der Sieben burgen Rum,'inen im Lichte der bisherigen Forschung,
,
Cluj, 1 92 7 , pag. 5 8.
Meteş, Din istoria altelor religioase la Români
1 0 Stefan
'
Cluj, 1929, r, pag. l l 5 .
11 Z. Pâclişanu, op. cit.
1 2 Preotul S. Mânzat într'o lucrare intitulată Origina şi istoria
icoanei P. V -Maria. dela Nicu!a, Cluj, 1 92 3 , susţine că origi
nalul icoanei « Vergurei Maria » pe care în;;işi Ungurii re -,
cunosc că l -au furat, s'ar găsi şi azi în Mânăstil:ea dela Nicula.

http://patrimoniu.gov.ro

1 53

ICOANE PE STICL Ă

noi o tehnică atât de nouă şi de necunoscută Ro
mânilor. Pentru aceasta, va trebui să facem un ocol,
spre a urmări evoluţia picturii pe dosul sticlei dela
inventarea ei şi până la însuşirea ei de către Românii
din Ardeal.
Î nceputul picturei pe dosul sticlei, ca tehnică
individualizată între celelalte tehnice ale artelor
plastice, se situează către sfârşitul veacului XIV -lea.
S'ar putea socoti ca primă formă a ei acele mici
medalioane găsite în catacombele romane, bijuterii
făcute din două bucăţi de sticlă, între care se aşează
o placă, de aur siluetată, pe care se gravau diferite
desene înviorate de colori 13.
Primele exemplare de adevărată pictură pe dosul
sticlei, apar în Italia între 1 380 şi 1420 14• La început
sunt simple desene sgâriate pe o placă aurită şi
aplicate pe un fond întunecat de lemn sau pânză,
care făcea să reiasă desenul j mai târziu le găsim
pictate direct pe sticlă în conture de pensulă, peste
care se aşternea un strat de aur, care juca acelaşi
rol. Tehnica pare să fi fost introdusă la Veneţia,
de către meşteşugari greci din Bizanţ 15.
Cam în aceeaşi vreme apare pictura pe dosul
sticlei în Germania. Un exemplar extrem de pre
ţios, unicul ce s'a putut păstra, reprezentând Răstig
nirea, se află în muzeul din Schwerin şi datează
dintre anii 1320- 1330 16 •
Tehnica aceasta, cunoscută sub numele de « Hin
terglasmalerei » se reia în secolul XV -lea, fiind
aplicată în deosebi împodobirii diferitelor obiecte
de cult, prin încrustarea lor cu plăci de sticlă pic
tată j în curând vor începe să apară primele repro
duceri executate pc dosul sticlei, după maeştri ca
Durer, Grunewald, pictori olandezi, etc. 1 7 .
Arta picturii pe d osul sticlei se individualizează
însă mai întâi în Elveţia în secolul XVI-lea, când
operele astfel executate devin adevărate tablouri
independente.
Ceva mai târziu apare în Franţa aşa numitul
« vene eglomise » , pictură pe dosul sticlei care se
desvoltă însă pe o linie aproape exclusiv profană,
producând cu începere din sec. XVII-lea, copii
după Bourdon, Lancret, Boucher, etc. 1 8 .
Este momentul să precizăm că produsele acestei
arte, aşa cum apar şi se desvoltă în Europa până
în pragul sec. XVII-lea, nu sunt tablouri religioase
în sensul ce se dă obicinuit acestui cuvânt, ci
simple podoabe adăugate la diferite obiecte de cult
(potire, relicvarii, chivoturi, altare portative) şi
numai rareori lucrări independente sub formă de
tablouri.
Pe de altă parte, atunci când pictura pe d osul
sticlei apare sub această formă, precis individuali
zată, a tabloului de sine stătător, ea foloseşte în
1 3 C. Freytag, Hinterglasmal erei (ed. Otto Mayer, Ravens ·
burg) pag. 9.
1 4 H . W . Keiser, Die delttsche Hinterglasmalerei (ed. 8ruck
ma � , Munchen), pag. 15 şi urm.
1 . H . Haug, Notes sltr la peintltre SOILS velTe en Fra nce, în
, pp.
L'Art popltlaire e n Fra nce, 1 900 (ed. Istra Srrasboura)
o
1 0 7- 1 1 6).
16
H. W. Keiser, op. cit., pag. 1 5 .
1 7 Idem, pag. 1 7 .
18
H. Haug, op. cit., pag. 1 06.

marea majoritate a cazurilor, subiecte profane, rea
lizând portrete, scene istorice inspirate din dife
rite cărţi, flori, simboluri comune de un gust mijlo
ciu, uneori chiar simple tp.xte caligrafiate j numai
în mod excepţional pictorul pe dosul sticlei îşi
foloseşte inspiraţia în interpretarea scenelor cu
subiect religios, cel mai adesea simple reproduceri
de pânze celebre.
Motivul poate fi căutat în interzicerea imaginilor
religioase pictate în regiunile de religie protestantă :
pictorul nu poate găsi aci o clientelă pentru asemenea
produse ale artei lui. De aceea pictura pe dosul
sticlei, aşa cum se practică în această epocă, deser
veşte aproape exclusiv cererile unui public profan,

Fig. 1 .

-

MAICA DOM ULUI ÎNLĂ CRIMATĂ
Nicu la ; 5 1 x 6 1
Colecţia 1 . C. Ioa nid'l

de orăşeni, înclinaţi spre decorarea interiorului lor
cu produse care, şi astăzi încă, găsesc aceeaşi cău
tare în anumite straturi sociale .
Preponderenţa temei religioase asupra subiectului
laic, începe să se facă simţită abia atunci când pic
tura pe dosul sticlei devine mai întâi o artă popu
larizată, destinată folosintei marilor masse tără
'
neşti şi în fine o autentică artă populară prin prac
ticarea ei chiar de către tărani.
Această trecere a pict�rii pe dosul sticlei dela
un diapason la altul, dela un registru de preocupări
orăşeneşti la unul de folosintă sătească s'a petrecut
'
de sigur printr' o tr2.nsgresi�ne lentă, care începe
încă dela sfârşitul sec. XVI-lea, în Lorena, în Ba
varia şi în general în regiuni de accentuată influenţă
germană .
Micile biserici de sat, care nu-şi puteau îngădui
luxul de a se împodobi cu vitralii veritabile, înce-
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pură să folosească, în lipsa acestora, panouri de
sticlă pictată care serveau aceluiaşi scop, având şi
avantajul că erau mult mai ieftine. Astfel apar
acele (< HohlgIăser » pe care le întâlnim în sec.
XVII-lea şi care pot fi socotite ca prototipuri ale
imaginilor de sfinţi ce apar mereu mai frecuent
în cursul acestui secol. Aceste imagini votive sunt
închinate unor sfinţi casnici, protectori ai căminului,
apărători de primejdie : Sf. Florian, care păzeşte
de foc, Cristofor (Sfântul cu cap de câine) pe care-l
găsim şi în iconografia noastră 1 9 , care păzeşte de
accidente şi de moarte violentă, Sf. Fecioară Maria,
apărătoarea celor umili, Sf. Martin, care îşi împarte
mantia săracilor, etc.

Fig.

2.

MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL IISUS
Copie după icoana din Mânăstirea Nicula
Colecţia l. C. Ioanidu

-

Executarea acestor imagini religioase ia un avânt
din ce în ce mai mare, localizându-se în jurul fabri
cilor de sticlărie, unde materia primă e mai ieftină
şi mai uşor de procurat.
Procesul de însuşire a acestei arte de către ţărani
şi de răspândire a ei este interesant de cercetat.
De altefel, socotim că pricinile şi evoluţia lui sunt
aceleaşi pentru mai toate artele populare industriale
pe care le-au născocit ţăranii de pretutindeni. La
baza lor, stă nevoia de a compensa insuficienţa
mijloacelor de trai, în regiuni sărace, unde pământul
19 Maria Golescu, Sfântul cu cap de câine, extras din Con
vorbiri Literare. Nr. 1-2. 1 93 5 .

nu produc<: atâta cât să poată hrăni pe toţi locui
torii lui. In asemenea împrejurări, timpul liber
de peste un an şi chiar de peste zi e folosit pentru
a crea mijloacele de existenţă, care să compenseze
randamentul deficitar al agriculturii. Astfel, apare
industria jucăriilor în pădurile din Sudul Germa
niei, unde locuitorii, siliţi de nevoie, transformă
materia primă ieftină pe care le-o oferă mediul
lor de viaţă, lemnul, pentru a compensa lipsurile
ce se ivesc în economia casnică. Este şi cazul ciu
bărarilor moţi, cari, în schimbul lemnului lucrat,
obţin bucatele necesare pe care pământul lor nu le
poate procura.
În regiunile nisipoase, al căror pământ silicios
este deosebit de propice pentru desvoltarea in
dustriei sticlei, dar neproductiv pentru agricultură,
fenomenul acesta de compensaţie se rezolvă în
apariţia picturii pe dosul sticlei, care foloseşte
ca materie primă sticla ce se află din belşug. Feno
menul se poate urmări uşor în Boemia, Moravia,
Silezia, Slovacia, Bavaria, Polonia 20, răspândirea fa
bricării imaginilor pictate pe dosul sticlei acoperind
o arie vastă, ale cărei limite, începând cu sec. XVI I ,
s e apropie din c e în c e mai mult d e hotarele Tran
silvaniei.
E necesar să ne oprim puţin asupra situatiei Ro
mânilor din Transilvania în vremea de �are ne
ocupăm.
Oprimaţi, urgisiţi, excluşi dela o dreaptă parti
cipare la viaţa politică şi implicit economică a ţării
în care ei erau totuşi şi cei mai vechi şi cei mai
mulţi locuitori, Românii ardeleni suferă dealungul
vremurilor nedreptăţi peste nedreptăţi. Li se zmulg
toate drepturile, li se impun toate poverile, în
furia unei acţiuni de desnaţionalizare pe care însă
tocmai violenţa ei oarbă avea s'o anihileze şi s'o
reducă la neant. Căci împotriva tuturor împilă
rilor, rezista, inexpugnabil, un bun pe care nici o
forţă oprimantă din lume nu l-ar fi putut ;: mulge :
puternicile calităţi rasiale, vigoarea sângelui şi
energia spiritului românesc, croit din cel mai
pur otel.
Înc�pând din această perioadă, se remarcă la
Românii din Ardeal interesante fenomene de mi
graţie sezonieră. Sunt locuitorii ţinuturilor sărace,
căutându-şi de lucru, fie în regiunile vecine lor, fie
uneori la mari depărtări, în timpul pe care li 1 lăsa
liber o agricultură deficientă.
Pe această cale, de sigur, Românii ardeleni asi
gură mâna de lucru a numeroaselor fabrici de tot
felul, concentrate în deosebi în preajma locurilor
unde materia primă a i'ndustriei respective se află
din plin.
Acelaşi lucru se va fi petrecut şi cu fabricile de
sticlă, (< glăjăriile », ce răsar ici colo pe tot întinsul
Transilvaniei. Buni meşteşugari, pricepuţi şi vrednici,
Românii se vor fi remarcat în aceste (< glăjării » din
Ardeal, şi vor fi fost chemaţi, sau se vor fi dus
chiar ei să lucreze în marile fabrici de sticlă din
Boemia, Moravia, Slovacia, etc. Aci aceşti ţărani
ardeleni, a căror iscusinţă artistică se dovedise
temeinică în ceramica lor, în lucrarea lemnului, etc . ,

2 0 Hans Karlinger. Deutsche Volkskunst, (Propyliien Verlag,
Berlin 1 938) , Werke der Volksandacht, pag. 48 şi urm.
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a u deprins de sigur arta imaginilor pictate p e dosul
sticlei, a căror frumuseţe proaspătă n'a întârziat
să .le atragă atenţia.
Intorşi în satele lor, în deosebi aceia pentru
care sticla era o materie la îndemână, uşor de pro
curat din regiunile în care trăiau, vor fi desăvârşit
primele lor opere, la început numai din dragostea
de a-şi împodobi căminul lor sărac.
în felul acesta apare, cam prin a doua jumătate
a sec. XVII-lea, la Românii ardeleni, arta picturii
pe dosul sticlei.
Trebuie să facem îndată două precizări de cea mai
mare însenrrnătate.
Î n primul rând, unul din caracterele dominante
ale acestei arte la Români, este acela că arta picturii
pe dosul sticlei apare dela început în Transilvania
ca o artă curat populară, fără niciun amestec oră
şenesc. Nu este cazul unei arte decăzută din zone
de producţie şi de folosinţă superioară, ci una însu
şită direct de ţăran dela un alt ţăran şi intrată în
folosinta
' exclusivă a tăranului.
In al doilea rând, pi�tura pe dosul sticlei la ţăranii
români ardeleni se manifestă încă dela început şi
fără absolut nici o fază i ntermediară, sub forma de
icoane pe sticlă.
Reamintim cu acest prilej, ceea ce spuneam mai
sus : arta picturii pe dosul sticlei, aşa cum evoluiază
dela apariţia ei în Europa, se realizează aproape
exclusiv fie în produse ce slujesc la ornamentarea
altor piese de artă, fie în tablouri de interes profan,
şi abia târziu şi timid în imagini independente, cu
temă religioasă.
Aceste din urmă produse, acele portrete de sfinţi
domestici, reprezentări mai curând apocrife, aşe
zate oarecum la periferia preocupărilor de cult,
le-au întâlnit Românii în drumurile lor după noi
mijloace de trai. Dar din însăşi clipa când şi le-au
însuşit, ei le-au supus unor transformări esenţiale,
atât de ordin formal cât, mai ales, asimilându-Ie
şi transfigurându-Ie imediat în felul tradiţional în
care au înteles întotdeauna reprezentarea chipului
'
unui sfânt : icoana. Este pentru prima dată în istoria
picturii pe dosul sticlei, când imaginile astfel
obţinute, devin icoane, obiecte sfinţite şi venerate,
împodobind atât altarele bisericilor, cât şi peretele
dinspre răsărit al casei româneşti din Ardeal.
Importanţa acestui fapt nu poate scăpa nimănui.
Ea va avea o înrâurire considerabilă asupra evo
lutiei
acestei arte la noi.
'
Mai mult decât atât, Românii sunt si ngurul popor
ortodox care foloseşte tehnlca picturii pe dosul
sticlei, pentru realizarea icoanelor necesare cultului
creştin ; lucrul acesta este reliefat şi mai mult dacă
ne gândim că Ungurii şi Saşii, trăind în mijlocul
acestor Români ardeleni, care acoperă două veacuri
cu o producţie imensă de icoane pe sticlă, cele mai
multe de o calitate artistică excepţională, nu-şi
însuşesc totuşi în niciun fel această artă.
Explicaţia trebuie căutată în mai multe locuri.
Cea mai importantă pricină este faptul că, încă
dela început, Românii reuşesc să imprime icoa
nelor pe sticlă caracteristice naţionale atât de do
minante, încât le înstrăinează deplin de înţelegerea
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altora. Dacă s'ar fi mulţumit să copieze fidel, aşa
cum se încearcă să se afirme, modelele pe care le
întâlniseră acolo unde au deprins acest meşteşug,
adică în regiuni catolice prin excelenţă, atunci
penetraţia acestor icoane în straturile săseşti şi
ungureşti ar fi fost uşoară şi ar fi devenit fapt
implinit. Lucrul nu s'a petrecut. Trecute prin spi
ritul creator românesc, modelele, câte vor fi fost,
au renăscut într' o formă nouă, încărcată de atâtea
caractere, specifice sufletului românesc, încât numai
materia primă - sticla - le mai poate întruni în
aceeaşi familie.
Dar transformarea ce se petrece nu este numai
de ordin pur formal. Ţăranul român ardelean
aplică noua tehnică pe care o deprinsese unor
teme proprii, cu care sufletul lui profund creştin este
de mult familiarizat. Astfel apar, mereu mai frecvent,
între temele primelor icoane pe sticlă din Ardeal,
patru subiecte, obişnuite de altfel în toată icono
grafia populară românească : sunt sfinţii anotimpu
rilor, presăraţi ca nişte senrrne strălucitoare între
filele calendarului de agricultor al ţăranului, sfinţii
ale căror praznice· se sărbătoresc la începutul sau
la mijlocul sezoanelor şi sub protecţia cărora plu
garul îşi aşează munca sa şi roadele ei. Aceştia
sunt : Sf. Gheorghe, Sf. Maria, Sf. Dumitru şi Sf.
Nicolae, reprezentând respectiv : primăvara, vara,
toamna şi iarna.
Studiul semnificaţiei particulare pe care o ia
fiecare din aceşti sfinţi în spiritul poporului şi
acela al relaţiilor mai adânci dintre reprezentarea
lor iconografică şi tezaurul de elemente folklorice
ale Românilor, depăşeşte cadrul preocupărilor
noastre din lucrarea de faţă. De altfel, cercetarea
acestor interesante probleme, a fost făcută de o
samă de specialişti ai materiei, printre cari, cu o
deosebită competenţă, d-l prof. V. Brătulescu, în
studiile sale ample şi documentate, bogate atât în
concluzii cât şi în sugestii 21.
După acest ocol, în care am căutat să dăm o
privire generală asupra căii pe care apar la noi
icoanele pe sticlă, formă localizată specific a pic
turii pe dosul sticlei întâlnită de ţăranii Români
ardeleni în alte regiuni, ne mai rămâne de făcut
o precizare, înainte de a trece la studiul icoanelor
pe sticlă aşa cum le găsim în România.
Unul dintre puţinii cercetători ai icoanelor pe
sticlă şi cel care s'a ocupat până în prezent în cea
mai largă măsură de această problemă, d-l prof.
I. Muşlea, propune ca explicaţie a răspândirii acestei
arte la noi, afluirea pelerinilor călugări şi laici,
atraşi de miracolul petrecut în Mânăstirea dela
Nicula, studiat de noi la începutul acestei lucrări.
Aceşti pelerini, bănueşte d-sa, ar fi introdus meşte
şugul, învăţând pe ţăranii niculeni pictarea de icoane
pe sticlă.
Am precizat în rândurile precedente, poziţia
noastră fată
' de această chestiune. Socotim că la
data când se petrece miracolul, ţăranii Români
ardeleni îşi însuşiseră de câteva decenii arta picturii
pe dosul sticlei. Ceea ce este însă adevărat şi se
încadrează în ordinea firească a lucrurilor, este
21 v.
Brărulescu, Elemente profane în pictura religioasă.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXVII, XXVIII.
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faptul că miracolul i coanei dela Nicula dă avântul
considerabil pe care-l ia această artă din praguL
veacului XV II I-lea Î ncoaci. În adevăr, întâmplarea
miraculoasă, prin îndepărtatele rezonanţe pe care
începea să le aibă printre creştinii din partea lo
cului, creează o numeroasă clientelă, aceea a pele
rinilor, ce se strâng la locul minunii. Pentru satisfa
cerea cererilor, o artă până atunci timidă devine
o industrie puternică, temeinic organizată, cuprin
zând sate întregi de zugravi ţărani .
Evident, după o primă perioadă, în care eveni
mentul încă recent adună pelerini în tot timpul
anului, fluxul acesta se stabilizează, fixându-se în
jurul praznicului Sfintei Mării. Astfel, icoanele
produse în cursul anului, se desfac cu prilejul
acestei sărbători, care continuă să strângă în fiecare
an, la Nicula, zeci de mii de pelerini.
Ştim, din informaţiile atât de preţioase pe care
d-l prof. Muşlea le-a consemnat în studiile sale,
că icula devenise un sat de iconari, în care mai
toţi locuitorii se ocupau cu zugrăvitul icoanelor.
Dar cum clientela, oricât de numeroasă, nu . creştea
în aceeaşi măsură cu răspândirea meşteşugului şi
cu înmulţirea exemplarelor, se ajunge fatal la o
supraproducţie de icoane pe sticlă, pentru desfa
cerea cărora ţăranii zugravi sunt nevoiţi să caute
noi debuşeuri. Astfel apar în curând « colportorii »
de icoane pe sticlă, care duc această marfă până în
cele mai îndepărtate colţuri ale pământului ro
mânesc. Urmele trecerilor lor se pot regăsi şi astăzi,
în amintirile oamenilor bătrâni, în supravieţuirea
câtorva exemplare din icoanele împrăştiate de ei
pe diverse meleaguri şi în ecourile pe care « U1 â-'
ţenia » icoanelor pe sticlă le trezeşte in lumea inte
lectuală a timpului .
"
le socoteşte « icoane
Astfel, Andrei Mureşanu
monstruoase şi sperietoare de pruncii cei mici »
îndernnând pe credincioşi « să-şi îndrepte niţel
gustul în ceea ce priveşte pictura şi să nu se facă
de batjocură în fata unor popoare cultivate » .
Î nsuşi Mihail Emine�cu, intervenind î n discuţia în
jurul problemei importului de icoane din Rusia,
ajunge să se ocupe 3 de icoanele pe sticlă dela Ni
cula, spunând intre altele : « Î nainte icoanele reli
gioase ce se vindeau în România erau aproape
exclusiv fabricate la Gherla (Transilvania). Aceste
erau într'adevăr producte româneşti, dar să măr
turisim adevărul, erau foarte primitive. Fabricate
de ţărani simpli şi naivi, fără nici o cultură artistică,
ele erau combătute chiar de unii episcopi din
Transilvania, care se sileau a introduce chipuri ceva
mai bine făcute, . pentru a deprinde ochii cu forme
mai corecte, mai cu seamă pentru că în genere se
credea în ipoteza că femeile în stare puerperală ar
putea naşte, uitându-se la asemenea icoane, tipuri
monstruoase ».
Printre episcopii la care se referă Eminescu,
menţionăm pe Episcopul Radu, care, vorbind
împotriva zugravilor de icoane pe sticlă, îi numeşte
« vestiţii mâzgălitori de sfinţi dela Nicula »
4.
22 Telegraful Româ n, Nr. 65, 1853.
: 3 în articolul : (, lconarii d·lui Beldiman " în România li beră
din 23 Noembrie 1 888.
c, Istoria Vicariatului Qreco ·Catolic al Haţegului, Lugoj ,
1 9 1 3 , pag. 2 7 2 , (lpud. I. Muşlea.)

Care este explicaţia acestei « urâţenii » pe temeiul
căreia icoanele pe sticlă nu pătrund decât rareori
dincoace de Carpaţi ? Pentru a o găsi, va trebui să
cercetăm de aproape mecanismul de producţie al
acestor icoane, după desvoltarea ce ia fabricarea
lor în urma pelerinajelor dela Nicula. Cei câţiva
iconari cari introduc acest meşteşug deprins în
centrele de fabricaţie a sticlei din ţinuturile ger
mane şi cei puţini care se vor fi format pe lângă
ei, în satele din Ardeal, vor fi migălit vreme înde
lungată la lucrarea fiecăreia icoane, închipuind
cu răbdare desenul ei, alegându-şi colorile şi aşter
nându-le cu acea evlavie potolită pe care şi astăzi,
de pildă, ciobanul o pune în înfloriturile unei unelte
care-i va fi tovărăş în lungile luni din singurătatea
muntelui. Aşa se vor fi izvodit, pe îndelete, primele
icoane pe sticlă, a căror admirabilă frumuseţe se
poate remarca în puţinele exemplare ce ni s'au
păstrat din această vreme.
Cererea mare ce se iveşte cu începere din primii
ani ai sec. XVI I I trebuia să ducă însă neapărat la
părăsirea acestei metode de lucru. Î n locul ei,
apare producţia în serie, care necesită mijloace de
multiplicare rapide şi se realizează prin acea divi
ziune a muncii, care foloseşte toate braţele dispo
nibile. Apare astfel şablonuL
Desenul imaginei ce urmează să fie reprodusă se
copiază după unul din vechile modele realizate de
bătrânii iconari din trecut. Acest « izvod » se aşează
sub bucata de sticlă aleasă pentru a fi pictată. După
el se execută reproducerea în serie a scheletului
grafic, numit « urzeală )}. Cel mai priceput meşte
şugar al acestei comunităţi de muncă, formată fie
din membrii aceleiaşi familii, fie prin întovărăşirea
între vecini, trasează cu negru pe sticlă urmele
izvodului, delimitând spaţiile în care ceilalţi lucră
tori încep să aştearnă colorile, după indicaţii pre
cise, . care devin cu timpul adevărate canoane,
cunoscute fiecăruia. Când lucrul lor s'a isprăvit,
şeful de atelier, probabil acelaşi care desenase şi
conturele cu negru, execută cu grije ultimele retu
şuri. Icoana este apoi înramată şi gata pentru a fi
expediată.
Această epocă a şablonului acopere un veac şi
jumătate cu o producţie imensă. Icoanele pe sticlă
executate în această diviziune a muncii, în care
stadiile succesive de fabricaţie se împart după pri
ceperea fiecăruia, se împrăştie până în cele mai de
părtate colţuri ale Ardealului, din Sălaj până în
Tara Bârsei, din sudul Banatului până în ; nordul
Bucovinei. In curând apar numeroase centre noi
de producţie, create prin stabilirea « colportorilor )}
în satele din judeţele Făgăraş, Sibiu, Braşov, Alba,
probabil Bihor, Hunedoara, Ciuc şi poate chiar în
Banat, înglobând familii întregi de zugravi ţărani cari
îşi transmit din tată în fiu secretele meşteşugului şi
tiparele după care lucrează.
Din informaţii ce deţinem prin bunăvoinţa d-lui
Dr. Wladimir Zaloziecky, se pare că şi în Bucovina
apăruseră prin sec. XVI I I -lea centre de fabricaţie
a icoanelor pe sticlă (Cernăuţi, Jucica, Rădăuţi,
Voroneţ) oarecum independente de. cele din Ardeal,
ivite sub directă influenţă galiţiană. O .cplecţie de
asemenea icoane se afla chiar în locuinta d-lui Dr.
'
Zaloziecky la Teţina, lângă Cernăuţi, înainte de
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linie mereu decadentă. Cu cât se îndepărtează de
frumoasele începuturi, iconarii care moştenesc
meşteşugul execută din ce în ce mai mecanic un
lucru pentru care niciun elan artistic nu mai du
blează nevoia de câştig.
Deodată, în primele decenii ale sec. XIX-lea,
arta icoanelor pe sticlă la Români ia o strălu
cire nouă. Apar câteva talente puternice, deo
sebit de înzestrate, sub îmboldul cărora arta
icoanelor pe sticlă încetează să
mai fie exclusiv tributara şa
blonului. Relnflore�te cu toată
puterea ei de expresie, vechea
ramură de artă poporană, în
alcătuirea căreia se contopesc
în mod fericit elemente apar
ţinând deopotrivă ortodoxiei
strămoşeşti şi tezaurului de fol
k lor românesc, aşa cum începuse
să se cristalizeze în perioada
străveche a primilor iconari
pe sticlă.
Procesul de formaţie profe
sională a acestor noi creatori,
a căror listă aproape completă
am dat-o cu un alt prilej 25
este dintre cele mai interesante
ce se pot urmări în cercetarea
întinsului domeniu al artelor
populare. El reeditează, în mic,
fenomenul apariţiei artistului în
genere şi se leagă de aceleaşi
împrejurări cari dau naştere
pretutindeni creatorului.
Zugravii care, după o perioadă
atât de lungă de stagnare, pro
voacă adevărata renaştere ce se
observă în această artă, răsar
din câteva categorii deosebite
de artişti ţărani, aducând în
sprijinul unei tehnice decăzute.
puterile proaspete ale talentului
lor. Unii din ei se recrutează
din breasla, destul de răspân
dită, a zugravilor de biserici.
umeroase sunt bisericile din
Ardeal, încă bine conservate, care
au fost împodobite cu frumoase
picturi
de aceşti zugravi ţărani,
Fig. 3 .
SAVU MOGA : SFÂNTUL NICOLAE
a căror prospeţime coloristică
Arpaşul·de ·Sus, 1 874 ; 30 x 40
Colecţia L C. Ioanid,t
compensează pe deplin stân
găcia desenului şi compoziţiilor.
Dintre aceşti pictori, ispitiţi să şi încerce price
tragism monoton care ne izbeşte în mai toate exem
plarele acestei epoci ; gesturile îşi pierd cursivi perea pe un alt material de cât tencuiala şi lemnul,
tatea, se Înţepenesc în atitudini nefireşti. Aceste se ivesc zugravi de icoane pe sticlă, cari renuntând
compoziţii stângace rămân totuşi destul de expre la tiparele pe care le-ar fi avut la îndemână, înn� esc
sive, tocmai prin naiva lor primitivitate şi în deosebi această artă prin priceperea lor de a crea desene
prin rafinatul simţ al colorilor, care continuă să-şi noi şi prin abilitatea cu care mânuiesc coloarea.
desfăşoare toată bogăţia în prospeţimea şi căldura Vestiţii zugravi din familia Grecu 26 aparţin acestei
tonurilor vibrante.

răpirea vremelnică a Bucovinei d e către bolşevici.
Despre această colecţie pomeneşte d-l prof. Al.
Tzigara-Samurcaş, Într'un pasagiu din « Muzeo
grafie Românească » .
Dar desenul icoanelor astfel executate, copiat la
nesfârşit după acelaşi tipar străvechiu, pierde din
ce în ce mai mult fineţea şi calităţile artistice ale
prototipului originar. Expresia chipurilor perso 
najelor reprezentate se standardizeaz.ă, spre acel

-

Această perioadă durează timp ,de aproape un
veac şi jumătate, fără ca vreo schimbare esenţială
să intervină, pentru a modifica ceva înlăuntrul
acestui meşteşug a cărui desvoltare se mişcă pe o
Buletinul Comi$ iunii

25 1 . C. Ioanidu şi G. G. Rădulescu, Cuvâ,it înainte la cata 
logul « Expovţiei de icoane vechi româneşti pe sticlă », M i 
nisterul Propagandei Naţionale, 1 942, pag. 4 .
2. Numele d e familie (, Grecu » arată că aceşti ţărani s e ocupau
cu altceva decât cu plugăria. Este o poreclă ce se dă şi azi,
în unele părţi ale Ardealului, locuitorilor care trăiesc de pe
3

1onumencelor lnorice
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categorii, a zugravilor pe sticlă recrutaţi dintre
pictorii de biserici ai timpului.
Cei mai mulţi dintre reprezentanţii străluciţi ai
acestei epoci de înflorire răsar însă tot dintre zu
gravii de icoane pe sticlă, mânuitorii aproape me
canici ai şablonului, care pricinuiseră decadenţa
acestei arte. Sunt tărani înzestrati cu un talent
deosebit pentru des �n, cărora da�rile lor alese şi
o cultură mai adancită decât a celorlalţi le înlesnesc
ieşitea din anonimatul în care au rămas semenii lor.
Vor fi lucrat şi ei, de sigur, la început în acele ate-

Fig.

4 . - SAVU MOGA : CUVIOASA PARASCH IVA
Arpaşul·de -Sus, 1875 ; 30 x 40
Colecţia r. C_ Ioanidu

liere care executau în serie icoanele destinate târ
gurilor şi iarmaroacelor de pe tot Întinsul ţării ;
vocaţia lor i-a împins curând spre realizări mai libere,
pentru care se simţeau în stare. Dându-şi seama,
cu un spirit de critică mai ascuţit, de urîţenia
unor produse ajunse într'un impas fără altă ieşire
posibilă, ei rup cu tradiţia şablonului şi aştern
pe sticlă creaţiile lor personale.
Rolul cel mai însemnat în formaţia artistică a
acestor înnoitori, îl joacă de sigur cultura lor reli
gioasă. E uşor de închipuit că un zugrav de icoane,
care Îşi închină o mare parte din timpul său acestei
evlavioase osteneli, e un om în preocupările că
ruia biserica ocupă un loc de prim ordin.
urma practicării unei meserii speciale. (Vezi : Valeriu Literar,
Bise7'ici din ţara Oltul ui şi de pe Ardeal, ZLLgrăvite de o famil i e
de pi ctori, Cluj, « Cartea Românească ,), 1 935).

În cetirea atentă a Bibliei, pictorul descopere
noi surse de inspiraţie. Scenele pitoreşti ale « Cărţii
Facerii » , pasajele dramatice ale « Apocalipsului
după Sf. Ioan » şi ale « Vieţilor Sfinţilor » , atât de
diverse în miraculosul lor, impresionează puternic
sufletul artistului, înclinat, prin însăşi: natura daru
rilor sale, să transpună acest pitoresc, acest dra
matism, acest miracolos, în reprezentări plastice.
Se nasc astfel subiecte inedite, îmbogăţite cu
personaje mereu mai numeroase şi mai noi,
pentru înfăţişarea cărora artistul face apel la toate
puterile sale de creaţie, începând să realizeze ade
vărate mici compoziţii de pictură religioasă, în
care puterea lui descriptivă se desfăşoară din ce în
ce mai ager şi mai fericit.
Concomitent, zugravul începe să folosească în
alcătuirea operelor sale reminiscenţe dintr' o cul
tură pe care şi-o face - paralel cu cea bisericească pe acele cărţi de literatură populară religioasă sau
profană, care abundă peste tot în această epocă.
Din lectura acestor apocrife, a căror fantezie exu
berantă se potriveşte de minune la transcrierea
grafică, zugravul ţăran reţine elementele cele mai
izbitoare, pe care le foloseşte îndată ce se iveşte
prilejul, în compoziţiile sale.
Iar alteori, când în aceste cărţi întâlneşte ilustraţii
de tot felul, unele din ele chiar de tot lumeşti şi
străine de preocupările lui, zugravul nu pregetă
să recurgă la ele, fie inspirându-se, fie uneori intro
ducându-Ie pe deantregul într' o transpunere totuşi
destul de personală, în compoziţia sa din care-i
lipseşte o scenă sau un grup de personaje.
Contactul acesta cu legenda religioasă apocrifă
deschide iconarului o nouă perspectivă, spre un
domeniu atât de proaspăt şi de interesant, încât
intervenţia lui în arta icoanelor pe sticlă la Ro
mânii din Ardeal avea să ducă la unul dintre cele
mai interesante şi totuşi mai puţin cercetate feno
mene de întrepătrundere folklorică.
Aceste rezonanţe ale literaturii poporane nescrise
aşa cum se manifestă în icoanele pe sticlă, vor forma
obiectul unui alt studiu pe care nădăjduim să-I
dăm cât de curând la iveală.
La elanul acesta de înnoire care se iveşte în arta
icoanelor pe sticlă îşi vor fi adus contribUţia lor o
serie întreagă de alţi meşteşugari cu preocupări
înrudite, pictorii de firme ţărăneşti, smălţuitorii
ceramicei poporane, fiecare infuzând acestei arte
puteri n oi, punând în slujba ei mijloace proaspete
de exprimare, cari, grefate pe fondul încă existent,
redau vigoarea necesară unei discipline în agonie,
înviorând-o şi făcând-o să renască.

Primele manifestări ale acestei înnoiri în arta
icoanelor pe sticlă la Români din Ardeal se vădesc
în apariţia de noi subiecte. Problemele din ce în
ce m ai grele pe care zugravul începe să şi le pună,
după eliberarea sa de şablon, îi ascut îndemânarea,
desăvârşindu-i vocaţia artistică. Pe măsură ce
gustul său devine mai sigur, stângăcia se împrăştie,
siguranţa mâinii care aşterne vopseaua creşte ;
zugravul de până acum, robit tipicului, încearcă
să se exprime cu mijloace diferite în fiecare din
exemplarele pe care le produce. Se vor ivi în curând
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compoziţii pe care pictorul nu le atacă decât o
singură dată, trecând apoi la o altă temă pe care
deasemenea nu o va relua decât mult mai târziu,
la cerere, sau chiar niciodată. Odată apărută, icoana
unicat trezeşte în zugrav conştiinţa superiorităţii
sale artistice fată de anonimii fabricanti de icoane
'
în serie, după şablon. Pictorul se d�sprinde din
acest anonimat şi începe să-şi iscălească operele,
datându-le totdeodată şi jalonând astfel din exem
plar în exemplar, evoluţia talentului său.
De altfel acelaşi lucru se petrece şi în celelalte
ţări în care pictura pe dosul sticlei se desvoltă

Fig. 5. - ION POP ; FECIOARA MARIA
Făgăraş, 1 8 76 ; 3 8 X 43
Co!eCfia T.

dealungul vremilor. Astfel, deşi această tehnică
se cunoaşte încă din sec. X IV-lea, lucrări semnate
nu apar decât târziu când întâlnim pictori ca ].
A. Danneger 2 7 ( 1 700-1 776), ]ohann Peter Abesch
(sau von Esch) 28 ( 1 666-1 740 ? ) şi mai recent Fr.
]oseph ]enny, toţi aceştia în Alsacia ; lan van der
Heyden, Crihstoph ]amnitzer, Gualterus Bou
daen, Jacob van Ostsanen, Lucas van Leyden 29 în
Olanda în a doua jumătate a sec. XVI I -lea ; Năhr
vater, Spengler, Rott, etc . în Germania la înce
putul sec. XVI I I-lea 30.

2 7 Hans Haug op. cit., pag. 1 1 0, citând O noti! din : Strobel,
Alsarische Kunsder (manuscris nepublicat).
' 8 Cari Brun, Schweitzerischer Kll nstler! exicon (Frauenfel d,
1 905), 1 , pp. 4-6.
2' Cata!ogue des Tableaux d u Musee de !'Etat ti Amsterdam
(Roeloffzen Hubner et van Santen, Amsterdam 1 9 1 1 ), pp.
4 3 9-440.
30 H . W. Keiser, op. cit., p. 5 1 şi urm.
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Cea mai veche icoană românească purtând o
dată este din 1 787 şi este semnată de icolae zu
gravul din Lancrăm, jud. Alba 31. Icoana repre
zintă « Adormirea Precistei » .
Î nsă numai câtiva din iconarii ardeleni îşi semnează
şi datează oper�le lor. Printre ei Savu Moga, Ion
Pop, Matei Ţîmforea, care asemenea vechilor pic
tori de biserici, semnează « Matei Zugravul » . Restul
zugravilor pe care cercetările de până acum i-au
identificat, îşi datează uneori lucrările, dar nici
Ghimbăşan, nici Tamaş, Gherghel, Linteş sau cei
lalţi, de cari d-şoara Lena Constante 32 a stabilit o
listă rămasă încă deschisă, nu semnează
niciodată. Ştiri despre ei aflăm doar din
tradiţia orală, dela bătrâni care i-au
cunoscut, dela urmaşii lor, iar opera
lor nu poate fi identificată decât graţie
unor detalii specifice care deosebesc
lucrările lor împrăştiate ici, colo. De
altfel despre întreaga viaţă a acestor
artişti ţărani se ştie atât de puţin, încât
o reconstituire nu se poate face decât
fragmentar. Atât cei cari au trăit în
preajma lor cât şi ei înşişi nu au socotit
vrednică de osteneală însemnarea datelor
şi împrejurărilor în care s'au ivit, au
lucrat şi au dispărut.
Despre Savl.� Moga, unul din cei mai
însemnaţi dintre iconarii pe sticlă, se
ştie, din informatii obtinute dela diferiti
urmaşi ai lui 33 ) � ă ar fi. venit din Gheria
(deci dintr' o regiune în care pictura pe
sticlă era foarte desvoltată) stabilindu-se
în Arpaş ul- de-Sus, judeţul Făgăraş, pe
la 1 843. Un exemplar din « Cazania
dela Bălgrad » a lui Atanasie din 1 699
pare să fi fost adus de Moga la venirea
sa în Arpaş şi dăruit de el bisericii
din sat unde se află şi azi 31.
Din confruntarea diferitilor infor
'
matori, se poate deduce că s'ar fi
născut pe la 1 820, poate mai târ
ziu. La data când vine în sat stăpânea
deplin meşteşugul picturii pe sticlă, căci
C. loa n i d u
se găsesc în casa lui din Arpaş două
icoane datate 1 844. Lucrează aici tot restul
vieţii , icoane pe sticlă dar şi câtev� icoane pe
lemn, ce se găsesc în biserica din Sâmbăta-de-Sus.
Moare în 1 899. Ultima lui icoană începută
şi neterminată, e datată 1 898. S'a bucurat de
o mare faimă printre ţăranii din împrejurimi,
faimă de altfel bine meritată . Frumuseţea şi fineţea
trăsăturilor cu care îşi compune icoanele (vezi
3 1 Gh. Pavelescu, Contri buţii pentru cunoa şterea Picturei
pe sti clă la Româ nii din Tra nsilvania, comunicare făcută la
al XVII Congres internaţional de Antropologie şi Arheologie
Preistorică în Bucureşti, 4 Septembrie 1 937, pubLicată în
Apulwn, BuletinuL Muzeului Regional ALba Iulia, 1 93 9- 1 94 2 ,
ALba Iulia, apoi intr'un extra :.
3 2 Lena Constante, Pictura pe sticlă i n satul Drăguş, În
Artă şi Tehnică Grafică, BuLetinuL Imprimeriilor Statului,
caietul 6, 1 938-1 939.
3 8 în Boabe d e Grâu, anul III, Nr. I l . Noembrie 1 93 2 , pa".
o
5 86 şi urm.
.. Valeriu Literat, op. cit.
3"
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figurile 3 şi 4), căldura tonurilor, pe care le îmbină
cu un instinct de pictor desăvârşit, aşeacă pe Savu
Moga în fruntea zugravilor pe sticlă din veacul său.
Cam în aceeaşi vreme lucrează la Făgăraş Ion
Pop, zugrav de icoane, dela care ne-au rămas câteva
exemplare de cel mai mare preţ. Caracterizat de
o bogată fantazie în însufleţirea scenelor biblice,
pe care le populează cu personaje numeroase,
redându-Ie viu şi pitoresc în tonuri incandescente
de roşu şi aur aplicate pe un fond albastru, Ion
Pop se distinge între ceilalţi
iconari prin seriozitatea meşte
şugului său, întemeiat pe un de
sen foarte îngrijit şi totuşi spon
tan şi sincer (vezi fig. 5 şi 6).
Î n compoziţiile sale, mai mult
decât toţi ceilalţi iconari, Pop
se preocupă de problemele de
ansamblu şi de perspectiva în
tregului, dovedind o deosebită
înzestrare artistică. Tot el creează
câteva frumoase chenare cu care
îşi încadrează mai toate icoanele.
Pop este autorul unui exem
plar unic de icoană pe sticlă,
aflat în colectia 1. C. Ioanidu :
(, Sfânta Troiţă într'un trup »
(fig. 7 ) reprezentare ne mai în
tâlnită şi deosebit de intere ·
santă, asupra căruia vom insista
într'un studiu ce vom publica
în curând.
Î n general se resimte în opera
lui Pop contactul strâns cu
iconografia catolică a timpului .
Lucrările lui rămân însă printre
cele mai remarcabile produse
ale epocei de reînflorire a artei
icoanelor r:e sticlă în Ardeal.
Al treilea şi poate cel mai
interesant între pictorii de icoane
pe sticlă ai acestei epoci, este
Matei T îmforea, (, Matei Zu
gravul » de care pomeneam mai
sus. Mai tânăr decât Moga,
este probabil că l-a cunoscut
pe acesta curând după venirea
lui în Arpaşul-de-Sus şi a deprins dela el pictura pe dosul sticlei. Prima icoană
datată a lui Ţîmforea este din anul 1 859, cu sigu
ranţă însă există şi alte lucrări anterioare, nedatate,
datorite lui. De altfel el este acela care termină o
icoană, pe care Savu Moga murind, -o lăsase abia
începută .
Elevul lui Moga se dovedeşte a fi deosebit de
bine înzestrat pentru meşteşugul zugrăvelii. Fără
îndoială, el nu reuşeşte să se ridice la înălţimea
meşterului său în ce priveşte desenarea chipurilor
omeneşti : unele din capetele lui Moga sunt ade
vărate portrete de pictor deplin, pe când Ţîmforea
nu depăşeşte, în acest domeniu, un nivel onorabil,
însă indiscutabil inferior. Dar discipolul îşi întrece
maestrul din numeroase alte puncte de vedere,

vădind o libertate de compoziţie şi o fantezie ima
ginativă denme de un mat:e ilustrator. Ceea ce
caracterizează pictura lui Ţîmforea este în primul
rând multimea personajelor pe care le utilizează
în alcătui;ea marilor sale icoane, fundamental deo
sebite de ceea ce se făcuse până atunci, adevărate
panouri decorative, atât prin proporţiile lor cât
şi prin noutatea temelor propuse.
Ţimforea mânueşte mulţimea de oameni, îngeri ,
diavoli, animale fabuloase, arbori, case, detalii de
peisaj, (în unele icoane ale sale se pot număra

Fig. 6.

-

ION POP : ÎNVIEREA
Făgăraş ; 39 X 43

ColeCtia 1. C. Ioanidll

aproape 300 asemenea figuri) cu o admirabilă
îndemânare, care aminteşte adesea pe aceea a unui
miniaturist .
Dar farmecul întregului astfel întocmit creşte
graţie unei alte calităţi a zugravului : înclinarea sa
către descriptiv. Un puternic dramatism însufle
ţeşte pe fiecare din numeroasele personaje : gestu
rile lor mimează cu intensitate stările sufleteşti sau
chinurile trupeşti . Spaima, durerea, seninătatea,
sfinţenia, veselia, nepăsarea, violenţa se oglindesc
în atitudinile şi pe chipurile de sfinţi, de oameni
sau de diavoli în icoane ca « Judecata din urmă »
(fig. 8) sau « Raiul » (fig. 9).
De sigur Matei Ţîmforea nu pune aceeaşi grijă
ca Pop, de pildă, în echilibrarea diverselor planuri
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Fig. 7. - ION POP : SFÂNTA TROIŢĂ îNTR'UN TRUP
Fă�ăraş ; 40 x 46
Colecţia 1. C. Joallidu

Fig. 8 . - MATE I Ţ î M FO R EA : JUDECATA DIN URMĂ
Cârţişoara, 1 888 ; 55 X 63
Colecţia 1 . C. loa nidtt

�

0\

�

http://patrimoniu.gov.ro

1 62

BULETINUL COM ISIUNII MONUMENTELOR ISTORIC�

Fig. 9. - WiATEI T î M FOREA : RAIUL

Fig.

Cârţişoara, 1 9 1 ; 42 x 58

1 0. - MATEI Ţ î MFOREA : FACEREA LUMII

Cârţişoara, 1 890 ; 43 x 5 9
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sau haine civile după moda epocei, femei elegante
purtând umbrelă, bărbaţi cu ochelari , muzicanţi,
care amintesc pasajul acelei plimbări duminicale
din « Faust » , tipuri întâlnite de sigur în ilustra
ţiile tipăriturilor străine ce-i vor fi căzut în mână
şi pe care pictorul le foloseşte judicios în alcătuirea
lucrărilor sale. Cultura lui merge şi mai departe :
zugrăvir:d pe Moisi dând tablele legii el îl aşează
alături de o piramidă, aluzie la Egiptul în care se
petrece faptul pe care-l descria. Iar într' o altă îm
prejurare, zugravul neputând să
scrie o « legendă » personajului
său, reuşeşte să ni-l identifice
punându-i în mana o pungă
pe care înscrie o singură cifră,
30 : e Iuda cu cei treizeci de
arginţi, aşezat pe genunchii Tar
torului Diavolilor, în gura Ia
dului plină de vălvătăi.
Dar şi cu alt prilej Ţîmforea
îşi dovedeşte atât cunoaşterea
temeinică a Bibliei, cât mai ales
inteligenţa ascuţită, care nu e
aceea a unui simplu copist. Iată
într'un text scris pe una din
icoanele sale (fig. 1 1 ) rezumatul
succint al episodului tăierii
capului Sf. Ioan : « Au cerut
dela impăratuL capul Sf. Ioa n .
Atunci Irod au poru ncit ca să
taie capul lui Ioan şi să-I dea
fetei pe o tipsi e » . Iar imaginea
completează litera moartă cu
înfăţişarea vie, plină de miş
care şi de colorit, a dramei.
Pe de altă parte Matei Ţîm
forea recurge foarte adesea la
elemente desprinse din viaţa
de toate zilele, din natura
înconjurătoare, din lumea în
care trăia, introducându-Ie în
mijlocul scenelor biblice. Ase
menea « 10calizări » pline de
farmec, care dau atâta ome
nesc severităţii riguroase a
scripturilor şi de care s'au fo
losit de altfel toţi pictorii
Fig. 1 1 .
CAPULU I
creştini în operele lor cu su
Câqişoara, 1 8 7 9 ; 39 x 45
biect religios, dau icoanelor
Coleqia 1. C. Ioa nidu
zugravului nostru un farmec în
plus. Câteva exemple . le găsim
du-le acea însufletire
oarecum
stranie
care
le
deose
strânse
la
un
loc
într'
o singură icoană, pe care am
.
beşte fără greş.
pomenit-o mai sus, « Facerea Lumii » (fig. 1 0).
Pe acest drum, Ţîmforea se desparte cu totul de
Arca lui loe e zugrăvită aci după modelul ca
ceilalţi iconari pe sticlă contemporani. Nu avem selor <:.coperite cu ţiglă ce se întâlnesc pretutindeni
date care să ne spună dacă va fi ieşit vreodată din în ţara Făgăraşului ; pictorul a înjugat doi boi
Cârţişoara sa natală, mai departe decât până în plăvani la plugul românesc, ale cărui coarne le tine
satul vecin, Arpaşul-de-Sus, dar din lucrările ră Adam arându-şi ogorul, în vreme ce Eva, alăt�ri,
mase pe urma lui, putem conclude cu certitudine toarce din furcă, răsucind fusul asemenea tuturor
că « zugravul Matei » nu se va fi multumit să femeilor din Cârţişoara şi de pe tot cuprinsul tării.
asculte Evanghelia în biserica satului . ci "Ja fi fost Astfel a ştiut zugravul să concretizeze, apropiin
un temeinic cetitor, nu numai al Bibliei, dar şi al du-l de înţelegerea privitorului ţăran, blestemul
altor cărţi, religioase şi profane, ale timpului său. biblic prin care primii oameni, izO'oniti din Paradis
Unele icoane ale lui cuprind scene în care figu erau osândiţi să se hrănească « din s�doarea frun �
rează personagii curioase, îmbrăcate în ,"miforme ţilor lor ».
ale unei compoziţii. Cu o cursivitate mai puţin
supravegheată decât a altora, Ţîmforea subordo
nează simetria nevoilor anecdoticei, împingând
forţa sa descriptivă până la a restrânge « Cartea
Facerii » la cele câteva momente esenţiale, urmă
rite cronologic, cu care compune icoana sa « Fa
cerea Lumii » (fig. 1 0) . Dar tocmai p.ceastă cursivi
tate spontană, ţâşnită fără multă deliberare,
această elaborare neîngrădită de preocupări obiec
tive, măresc farmecul icoanelor lui Ţîmforea, dân-
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Când e vorba să ilustreze a patra zi a Creaţiunii,
zugravul Matei » nu recurge la acele jivine fabu
loase pe care i le puneau la dispoziţie o sumedenie
de cărţi apocrife, în frunte cu « Fiziologul », ci pic
tează căprioarele din pădurile munţilor săi, berzele
de pe acoperişul vreunei case din sat, gâsca din
curte ; iar pentru a împodobi arborii raiului, alege
de sigur pentru bogăţia lor de colori scânteietoare"
doi fazani. .

(\

Pe de altă parte, rezonanţele folklorului românesc
precum şi acelea ale cărţilor populare apocrife,
aşa cum se oglindesc în icoanele pe sticlă ale ţăra
nilor români ardeleni, constitue unul din cele mai
interesante aspecte ale cestei probleme şi în ge
neral ale artei populare româneşti.
Nicăeri nu se poate regăsi o întrepătrundere
mai strânsă între elementul dogmatic şi cel apocrif,
între scriptură şi legendă, între rugăciune şi baladă,

De altfel această tendintă de
a-şi apropia sufleteşte Cartea
Sfântă, « autochtonizând-o », se
poate urmări, aşa cum am mai
amintit, la toţi zugravii de
icoane pe sticlă din Ardeal,
anonimi sau nu. Într'o liber
tate nestingherită de rigoarea
canoanelor, zugravul ţăran con
topeşte în aceeaşi viziune datele
evanghelice împreună cu le
gendele care le înconjoară,
proiectându-Ie pe fundalul pei
sajului autochton, presărat cu
scene din viaţa de toate zilele.
Elementele româneşti răsar ici
colo, încorporate în întregul
decorativ. Ele nu angajază nicio
dată tema principală, rezumân
du-se la culisele ei, ivindu-se
doar în decor sau în figuraţie,
dar stau pretutindeni mărturie
a acelei tendinte de « localizare »
de care vorb �am mai sus.
Astfel apar personaje sau lu
cruri luate deadreptul din viata
imediată : ciobanul cu glugă şi
fluier care-şi paşte turmele în
peisajul ce serveşte ca fond
scenei religioase din planul
principal ;
femeia mestecând
mămăliga, pe care iconarul o
zugrăvea odată cu imaginea
Fecioarei Maria 35 ; ţăranca le
gănându-şi copilul într'o icoană
reprezentând pe Sf. Ilie ; căruţa
de foc a aceluiaşi sfânt zugră
vită cel mai adesea după mo ·
Fig. 1 2 .
MATEI ŢîM FOREA : S FÂNTUL ILIE PROROCUL
delul căruţei româneşti (fig.
Cârţişoara, 1 874 ; 40 x 45
Colecţia 1 . C. Ioa nidu
1 2 ) ; ţăranul îmbrăcat româneşte, care apare în scena spălării pe mâini a lui Pilat şi a cărui pălărie « fă ca în icoanele pe sticlă. Realizând o adevărată
garaşană » e caracteristică ; sau, în aceeaşi scenă, « Biblia Pauperum », ele oferă în această privinţă
cana transilvăneană din care i se toarnă apă lui un vast material de studiu.
Nu vom încerca să rezumăm aICI cercetările
Pilat ; iar, într' o icoană din colectia Institutului
Social Român, reprezentând Naşte�ea Domnului, făcute cu privire la această problemă. Vom aminti
iconarul a zugrăvit pe cei trei Magi ce vin să se numai, ca exemplu izolat, icoana Sfântului Gheor
închine Pruncului, sub chipul copiilor ce colindă ghe (fig. 1 3 ) în spaţiul restrâns al căreia îşi dau
cu Vicleimul prin toate satele ţării de sărbătorile întâlnire nu mai puţin de trei elemente folklorice
Crăciunului, unul din ei purtând pe umeri un cear convergente : balaurul, simbolul răului, ce înso
ceaf alb în chip de mantie, aşa cum se poate vedea ţeşte pretutindeni aproape, reprezentarea acestui
sfânt ; fata de impărat a cărei legendă cunoaşte
pretutindeni la cetele de « irozi ».
numeroase şi interesante variante l atine, germanice
şi slave ; în fine, personajul ce aduce Sfântului
Gheorghe cupa cu « apă vie 1), element desprins
3 5 I. Muşlea, op. cit., pag. 1 3 .
-
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direct din basmele româneşti, transcris însă într' o
redare îndepărtată d e forma pagana onglllară :
acest personaj devine un înger, aşa cum se cu
venea înlăuntrul unei icoane. Tot în treacăt ne
mulţumim să semnalăm deocamdată apropierea ce

Fig. 13.

-

SFÂNTUL GHEORGHE
Făgăraş ; 40 X 4 5
Colectia 1. C. Ioanidu

se poate face între aceste elemente ce figurează
alături' de sfânt : balaurul, fata de împărat şi « apa
vie » şi corelatul lor din 1:-asmul românesc cu Făt
Frumos şi Ileana Cosinzeana.
Revenind . la seria zugravilor cunoscuţi, trebue
să mai pomenim, înainte de a termina, numele
câtorva iconari pe sticlă care, fără să se ridice la
înălţimile celor trei meşteri de seamă pe care i-am
cercetat, adaugă la opera acestora merituoasele lor
osteneli.
Petru Tamaş lucrează la Făgăraş, unde moare
în anul 1 9 1 5 . Icoanele sale, frumos colorate, cu
subiecte alese în deosebi din Patimele Mântuito
rului, se disting prin obiceiul de a ornamenta spa
ţiile goale cu o puzderie de stele albe de un frumos
efect decorativ (fig. 14).
Fai n Qherghel lucrează la Gherla, în străvechiul
centru de iconari. În icoanele sale, mult mai rudi
mentare decât ale celorlalţi, literele cirilice ale
inscripţiilor sunt înlocuite cu litere latine .
M erită deasemenea să mai fie pomenit Li nteş,
care foloseşte o paletă mult mai limpede decât a
celorlalţi, realizând icoane luminoase cu o mare
bogăţie de alb şi albastru deschis, din care linia
fină a desenului răsare foarte clar (fig. 1 5 ).
e-am apropiat astfel încet de începutul vea
cului nostru. Odată cu el reîncepe decadenţa

165

acestei arte, pe care câţiva iconari excepţional
înzestraţi o ridicaseră la cea mai înaltă putere de
expresie.
Tiparul înlocuieşte curând icoanele pe sticlă cu
imagini anonime, chromolitografii ieftine atât ca
preţ cât şi ca gust, din care orice fior de viaţă, de
artă , e absent. Detinătorii meşteşugului străbun
se împUţinează şi ap�i dispar unul câte unul, astfel
că Ana Dej , ultima iconăreasă pe care am văzut-o
lucrând în cadrul unei expoziţii la Bucureşti, era
prezentată publicului ca o adevărată curiozitate.
Ana Dej revenise la şablon : ciclul era încheiat !
Dar în casele din întregul Ardeal vechile icoane
pe sticlă, câte au mai rămas din bătrâni, primesc
şi astăzi rugăciunile fierbinţi ale Românilor, în
dreptate spre Dumnezeul strămoşilor, pentru vin
decarea tuturor rănilor care au sfârtecat trupul
României.
Î mpreună cu celelalte ramuri ale artei poporane
româneşti, icoanele pe sticlă ale ţăranilor ardeleni
oglindesc, în fragila dar inefabila lor frumuseţe,
toata putere� de viaţă a acestui neam care a găsit
întotdeauna în credinţă, în tradiţie şi în artă rea
zemul permanent al vieţii şi fiinţei lui naţionale.
Prospeţimea şi simplitatea atât de suavă a icoa
nelor pe sticlă îşi află rădăcinile în curăţenia sufle
tească a tăranului, iar frumusetea cu care sunt
desăvârşit� aceste produse ale ins piraţiei sale plastice
nu stă cu nimic mai prejos de vigoarea cu care
acelaşi ţăran se afirmă deopotrivă în doină, în basm,
în . broderie, în ceramică, în crestătura în lemn, în
ţesutul covoarelor sau încondeierea ouălor.
Stângăcia aparentă cu care sunt realizate aceste
icoane izvoreşte din instinctul limpede al ţăranului,
care îl fereşte întotdeauna în arta sa de virtuozi
tatea rece . Pe acest temei, deosebit de semni ficative

Fig. 1 4 . - PETRU TAMA Ş : PUNEREA ÎN MORMÂ T
Rupea ; 4 1 X 3 5
Colecţia 1. C. Ioani d 'L

ni se par afirmaţiile d-lui Lucian Blaga 36 : « Ţăranul
român, acceptând să slujască unui canon stihial,
36 În : SpaţiIII mioritic, (Ed. Oficiul de librărie), Bucureşti,
1 936, ed. II, pag. 1 66.
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s'a ferit cu îndreptăţită sfială de obligaţiile virtuozi
tăţii ». « Farmecul cu totul particular al acestor
icoane se datoreşte unor interferenţe de tendinţe
polare : năzuinta
' stihială, hieratică, nu e rece dusă
până la capăt, ci e atenuată prin contraponderea
tehnicei organice » .
Personajele, uneori gingaş, alteori straniu dese
nate, care animă icoana cu gesturile lor pline de
dramatismul descriptiv ale unei adevărate panto
mime ; portretele lor schematice
şi totuşi impresionante prin
adâncimea tragică a privirilor ;
amploarea compoziţiilor pe care
instinctul : plastic ;. ţărănesc le
rezolvă adesea în chip atât de
fericit ; splendoarea decoraţiilor
florale care împodobesc icoa
nele pe sticlă şi îndeosebi aceea
·
a chenarelor ..atât .. de: graţioase
pe care zugravul _ Ie-a ..adăogat
aproape fiecărei
icoane, spre o
.
mai deplină desăvârşire a ei ;
iată tot atâtea capitole din seria
de preocupări pe care le poate
prilejui cercetarea - atât de
sporadică până acum, - a aces
tui preţios domeniu al folklo
rului românesc.
Cu religiozitate, pcnsula zu
gravului aşterne în veac vop '
seaua subţire pe suprafaţa lucie
a sticlei ; cu mândrie, el folo ·
seşte în inscripţiile lămuritoare
litera cirilică, pentru a le sus
trage unei cenz;uri asupritoare ;
cu o putere de inventivitate
creatoare nebănuită, el realizează
o compoziţie unitară, în care
colorile alese cu pricepere scân
teiază armonios, filtrate prin
lustruI nesigur al sticlei, îmbo 
găţite umil cu poleiul de aur
din cununile sfinţilor. El nu are
nevoie, pentru a se emoţiona,
de fastul aurit care acopcră
icoanele altor neamuri. Inter
pret inspirat al Evangheliei, el
Fig.
o împodobeşte cu tot farmecul
legendelor, cu privcliştile vieţii
lui de toate zilele, potolindu-şi
deopotrivă setea de credinţă
şi setea de basm, apropiind astfel Scriptura de
sufletul său stăpânit de puritate şi slavă.
Pe aceste drepte temeiuri, icoanele pe sticlă ale
tăranilor români ardeleni se cuvin să fie pretuite
pretutindeni şi cunoscute tuturora . Într'o ep ocă
de grele încercări, ele au reuşit, prin răspândirea
lor pe tot întinsul Transilvaniei şi până dincoace
de Carpaţi, să păstreze vie flacăra aceloraşi credinţe
şi legătura sufletească între Români.
Roade umile ale unor strădanii necunoscute,
mai puţin norocoase decât alte produse folklorice

ca literatura sau muzica, ele n'au fost descoperite
decât târziu.
Putem nădăjdui însă că, datorită aceloraşi vigu
roase calităţi, ele îşi vor face drum în conştiinţa
românească şi că nu peste multă vreme - îr.cepu
turile o dovedesc chiar de pe acum - pictura
noastră, desţelenind ogorul străvechilor iconari pe
sticlă, va şti să tragă aceleaşi rodnice foloase care
au îmbogăţit literatura şi muzica, prin adăparea

•

15.

-

LlNTE Ş : DUM INECA FLORIILOR
Şoimi, 1 895 ; 38 x 44

Colecţia 1. C. Ioanid'L

la fântânile nesecate ale sufletului popular româ
nesc.
Atunci strădaniile tuturor acelora, car i s'au
ostenit să împrăştie negura uitării în care vechile
icoane pe sticlă ale Românilor ardeleni au rămas
atâta vreme ascunse, precum şi modesta contri
buţie din această lucrare, îşi vor găsi răsplata cea
mai de preţ.

Bucureşti, Octombrie
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BA I A C U RŢI I VECH I D I N B U CU REŞTI
de HORIA TEODORU

Numai după publicarea planurilor ora�
şului Bucureşti, ridicate în jurul anului
1 790 de cartografii austria ci Ferdinand Ernst
şi Baron Franz Purcel 1) , care cuprind atâtea
Însemnări preţioase, s'a putut încerca o de�
scriere mai precisă a dispărutei Curţi Ve�
chi 2 ) , reşedinţa voevodală a cărei ziduri
au fost răpuse de cutremure, de incendii,
de vremi şi de oameni.
Multe chestiuni însă rămân încă nelă�
murite, căci, după cum se ştie 3 ) , însemnă�
rile călătorilor străini, stampele vechi şi
documentele interne relative la această aşe�
zare domnească sunt destul de rare şi de
vagi, iar planurile pomenite mai sus ne�o
Înfătisază la o dată destul de târzie, când
era ' p ărăsită şi într' o stare înaintată de
ruină, cu zidurile şi cu turnurile pe jumă�
tate căzute si cu Întinderea încălcată de
vecini si
' croiseră dea�
' de trecătorii cari Îsi
lungul Dâmboviţei o uliţă încă nepodită,
actuala stradă Carol.
De asemeni, la faţa locului, din toate
podoabele palatelor dispărute nu se mai
păstrează în curtea Bisericii Curţii Vechi
decât un fus de coloană de piatră, cilindric,
având un diametru de 60 de centimetri şi
o înălţime de 1 ,83 m. La capete, În axul
fusului sunt împlântate încă si stimuite în
plumb drugii de fier de 3 ce'ntimetri gro�
sime şi 6 centimetri lungime cu ajutorul
cărora se fixau baza şi capitelul coloanei.
' ) George D . Florescu, Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi
boier eşti şi hanuri intre anii 1790-1791 după două planuri
inedite. Bucureşti, 1 93 5 .
2 ) Const. Moisil, BlLwreştii ş i imprejurimile la mij locul
veacului al XVII-lea în Bucureştii Vechi, pp. 1 3- 1 7. Bucu
reşti, 1 93 5 .
3) G. 1. Ionescu-Gio n, Istoria Bucureştilor , p p . 95- 1 3 5 .
Bucureşti, 1 890.

Putem presupune că fusul acesta făcea
parte din rândul de coloane care susţineau
la mijloc bolţile destul de joase ale uneia
din sălile de recepţie ale palatului, descrisă
de Del Chiaro 1) .
In aceste împrejurări, cele câteva te�
melii vechi, ce au ieşit la iveală cu ocazia
lucrărilor făcute în ultimii ani în jurul
Bisericii capătă o însemnătate deosebită,
mai ales că ne dau indicaţii precise asupra
băii palatului, care ne era cunoscută numai
din documente, fără a se mai şti locul
unde fusese aşezată (fig. 1 ). Ne amintim
astfel că Leon Vodă ( 1 629-1 63 2 ) {( au fost
trimis din Bucureşti de au luat căldarea
băii din Târgovişte >} 2) . Nu se poate pre�
ciza însă dacă această căldare era desti�
nată curţii sau băJi domneşti ce se afla,
poate chiar din acea vreme pe malul drept
al Dâmboviţei, în livada domnească 3) . Mai
târziu, în timpul de înflorire al lui Brân�
coveanu, ştim că baia palatului era făcută
cu marmură adusă dela Ţarigrad şi că era
îngrijită de doi armeni meşteri 4 ) .
Zidurile descoperite la o depărtare relativ
destul de mică de biserică - numai la 1 3
m . spre nord de colţul nord�vest al pronao�
sului - au pus în evidenţă o instalaţie cla�
sică de cuptor subteran - hypokauston 
instalaţie care, după cum se ştie, Împru�
mutată dela Romani, caracterizează băile
din tot orientul si
' occidentul bizantin si
musulman. La noi în ţară, astfel de cuptoa ;e
') Anton-Maria del Chiaro Fiorentino, RevollLtiile Vala ·
hiei. în traducerea S. Cris-Cristian, p. 8. Iaşi, 1 9 i 9.
2 ) Alex. Lapedatu, Baia domnească din Târgovişte în B u 
l etinul Comisil.mii Monull1ente!or ht01'i ce, Anul III, p. 9 1 . Bucu 
reşti, 1 9 10.
3) George D. Florescu, o. c . , p. 129.
4) G. 1. Ionnescu -Gion, o. c . , p . 1 1 9.

http://patrimoniu.gov.ro

1 68

BULETINUL COMIS lUNI I MONUM ENTELOR ISTORICE

subterane au existat fără îndoială la toate trei metri şi j umătate. Zidăria, din cara�
băile caselor domnesti si boieresti ce n e mizi subţiri de 3-4 centimetri grosime
sunt cunoscute din docu'mente, d'ar numai prezenta un frumos mortar alb foarte bogat
în număr foarte restrâns ne�au rămas, mai fu var, în rosturi groase de 4 centimetri
mult sau mai puţin ruinate.
şi er;;!. aşezată pe un strat de mortar de ega�
Cel mai bine păstrat este cel dela curtea lizare înalt de circa 25 cm ; lăţimea nere�
domnească din Târgovişte - încă nepu� gulată, după cum este curent în fundaţiile
blicat - descoperit acum câţiva ani, cu vechi, varia Între 62 şi 90 cm.
ocazia săpăturilor făcute de Comisiunea
In două laturi neconsecutive ale octo�
Monumentelor Istorice prin d�l Virgil Dră� gonului şi anume în laturile din spre nord�
ghiceanu. Nu mai puţin interesant este est şi nord�vest, se găseau, boltite în jumă�

Fig,

1.

--

Curtea Veche din Bucureşti. Ruinele , cuptorului subteran al bău,

cuptorul săpat chiar anul acesta la curtea tate de cerc, deschiderile largi de 60 cm
Golestilor din Golesti de către Institutul şi înalte de un metru până la cheie, ale ca�
Naţi � nal al Cooper�ţiei prin d�l Dinu V. nalelor subterane pe unde venea şi ieşea
Rosetti. Cel descoperit la Bucureşti era aerul. cald care Încălzea pe dedesubt par�
Însă cu mult mai ruinat căci nu s'au mai doseala dispărută a încăperii. Numai ca�
, găsit În pământ decât numai o parte din nalul din spre nord�vest se mai păstra
temeliile unei singure mici încăperi din destul de bine. Cealaltă deschidere, dărâ�
complexul ce forma altădată baia sau fere� mată de prăbuşirea masivelor de zidărie
din părţile superioare ale construcţiilor,
deul palatului domnesc.
De dimensiuni foarte reduse, spaţiul octo� nu se mai putea recunoaşte decât după
gonal închis de fundaţiile găsite, nu cu� primele trei cărămizi dela naşterea din
prinde ma'i mult de trei metri între ziduri stânga a arc adei. In mijlocul laturei nord
I (fig. 2). Cu retragerile obişnuite, putem se mai afla o mică deschidere pătrată, repre�
presupune că Încăperea susţinută de aceste zentând gura unuia din canalele verticale prin
temelii avea o lărgime care se apropia de care aerul cald Încălzea peretele încăperii.
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Prima constatare pe care o facem este
D intre stâlpii pătraţi de zidărie, de câte
că
pe planul lui Ernst, locul exact al rui�
o cărămidă şi jumătate grosime, care aveau
rolul constructiv de a sustine pardoseala nelor găsite se situează într'o parte care
de lespezi de piatră sau d� marmură sau este arătată ca fiind construită şi anume pe
de pământ ars - nu stim - s'au păstrat faţada din spre răsărit a palatului. Astfel
parţial numai cei trei �ari se văd în foto� putem să nu ne îndoim de exactitatea
grafia ce publicăm şi care s'au reprezentat planului tocmai în locul unde palatul ne
şi în planul perspectiv (fig. 3 ) . Aceşti este arătat la o depărtare surprin zător de
stâlpi erau aşezaţi direct pe pământ, fără mică de biserica domnească, lucru care
strat de egalizare, cum erau zidurile peri� stânjenea fără îndoială desfăşurarea cere�
metrale, astfel că cei cari dispăruseră nu mai moniilor descrise cu amănunţime de Del
lăsaseră nicio urmă. In
planurile ce publicăm ei
au fost reconstituiţi repe�
tându�i la intervale egale
şi se poate deduce că leE:�
pezile pardoselei ce susţi�
neau urmau să fie pătrate
si să aibă laturile de câte
8 5 cm.
Solul n e p'av a t dintre
stâlpi, era acoperit cu o
pătură groasă de negru de
fum, ceea ce arată că acest
cuptor funcţionase o vreme
destul de îndelungată. Te�
meliile se adânceau de 64
cm. sub nivelul actual al
Curtii din jurul Bisericii,
curt� ce este coborîtă şi
restabilită, în urma cerce�
tărilor si lucrărilor făcute
cu ocazia ultimei restaurări,
la nivelul ce�l avea si în tim�
pul lui Mircea�Ciobanul.
l�
!
, , ; li,
!
I� , ! , , �IM
Se deduce din cele ex�
puse mai sus că zidurile
Fig. 2.
Curtea Veche din Bucureşti . Planul reconstituit al cuptorului subteran
găsite constituiau fundaţi�
al băii.
ile unui cuptor subteran
sub una din încăperile băii curţii dom� Chiaro : « în curtea cea mare a palatului
nesti. Dimensiunile atât de reduse ale în� în faţa bisericii, era improvizat un altar
căp erii, tepidarium sau sudarium, nu n e cu sfeşnice, cruce şi cele necesare botezului
miră, căci î n multe palate fastuoase din apei. In faţa acestui altar, la 20 paşi ( 1 5 m)
cuprinsul arhitecturii musulmane, acestea pe o estradă exagonală cu trei trepte . . . » 1).
nu erau mai desvoltate. Pretutindeni se Este sigur că această ceremonie nu se putea
observă . un contrast foarte precis între desfăşura în faţa bisericii, adică între bise�
sălile de recepţie, vaste şi larg deschise şi rică şi palat, unde atât planul cât şi urmele
între încăperile de locuit şi băile foarte unui zid, găsit când s ' a pavat curtea, arată
că era un spaţiu atât de restrâns. Credem
înguste şi mici.
Dar în lumina acestor atât de fragmentare că ceremonia avea loc pe latura sud a
si unice vestigii ale Curtii Vechi să vedem biserici i, unde se afla un spaţiu de 50 m
dacă examinarea mai a�ănuntită a planu� până la malul apei Dâmbovite i.
rilor cartografilor austriaci �u ne poate
duce la noi concluzii.
') Anton·Maria del Chiaro Fiorentino, o. c . , p. 5 9 .
, , !

,

, , !

I , I

!
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Din faptul că palatul era atât de apropiat
de biserică şi din înfăţişarea pe care acesta
îl prezintă în planul de a cărui exactitate
nu mai avem niciun motiv să ne îndoim,
tragem concluzia, justificată şi de docu�
mente şi de alte exemple similare, că pa�
latul numai prin adăugiri succesive în de�
cursul vremilor a ajuns la o întindere atât
tie mare. Acesta- ne apare compus din două

Goleşti şi la Târgovişte, care sunt izolate
şi depărtate de celelalte construcţii, aci ele
fac corp cu restul clădirii.
Ni se pare că corpul din spre sud, atât
de apropiat de Biserică şi mai nou, core�
spunde destul de mult cu descripţia, făcută
de Greceanu, a casei adăugate de Brân�
coveanu ; « casă domnească ce este pe stâlpi
de piatră şi este cu trei cafasuri şi cu toate
ce se văd într' însa, care
este despre Biserica Dom�
nească cea mare )}1). Palatul
Brâncovenesc ar avea astfel
o faţadă spre Dâmboviţa
compusă la fel cu aceea,
spre lac, a palatului dela
Mogoşoaia, iar cele trei
cafasuri ar fi la fel ase�
zate. Unul mai vast ' în
mijlocul fatadei si celelalte
două în i �siturii e arătate
în plan. Ne p utem da seamă
de aspectul monumental al
acestei fatade cu o des�
făşurare d� 65 m, dacă ne
gândim că palatul dela Mo�
goşoaia, pe care îl cunoaş�
tem, are o desfăşurare de
trei ori mai mică.
Pentruca să se poată ur�
mări cu folos si în mod
metodic crâmp � ele de te�
melii şi ziduri ce întâmpla�
rea va scoate la lumină în
măsura în care continuele
prefaceri ale cartierului vor
aduce dărâmarea unora din
casele construite pe locul
ocupat altă dată de asezările
Curţii Vechi, s'a u-{tocmit
Fig. 3 . - Curtea Veche din Bucureşti. Vedere perspectivă reconstituită a cupto
planul alăturat în care pla�
rului subteran al bău.
nul lui Ernst a fost su�
corpuri de clădire lipite între ele şi anume prapus pe unul contemporan 2) . Această
unul spre nord, mai depărtat de biserică suprapunere nu s'a putut face cu o exacti�
şi deci mai vechi şi altul spre sud, probabil tate absolută (fig. 4). Scara grafică a pla�
mai nou si a cărui orientare face un un� nului vechi este în stânjeni vienezi, Klafter,
ghiu de ci�ca 7 grade cu primul. Baia exa� si în pasi.
' La 300 de stânjeni corespund
minată mai sus, după locul central pe care isoo de pasi ceea ce ar da, considerând
îl ocupă în acest complex de clădiri poate pasul de 0,7 5 m o lungime de 1 ,87 m pentru
un stânjep.. Luând însă în mod aproxi�
fi. considerată deopotrivă ca făcând parte
din corpul mai vechiu sau din cel mai
" ) G. 1 . Ionnescu-Gion,
pp. 1 1 5- 1 1 6.
nou. Totuşi orientarea zidurilor ei o apro�
') Aducem şi pe această cale mulţumirile noastre Direcţiei
pie mai mult de corpul din spre sud şi Planului
şi Sistematizării din Primăria Municipiului Bucureşti
în orice caz, în opoziţie cu băile găsite la pentru bunăvoinţa cu care ne ·a comunicat planul cartierului.
Q.
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mativ depărtări le dintre Biserica Curtii
Vechi şi unele biserici mai apropiate şi n{a i
depărtate, am constatat că, făcând o medie
între aceste distar.te măsurate pe planul
'
vechi şi pe planul contemporan stânjenul
ar trebui să aibă aproape 2 metri. De
această medie am tinut seama în suprapu�
n erea celor două p Îanuri şi primul lucru pe
c are trebuie să ni,l explicăm este nepotri,

171

arată că în acest interval de aproape 1 3
ani se stersese orice urmă a Bisericii. In
planul B OIToczyn, din anul 1 85 2 , adică
numai cinci ani după incendiu, biserica n u
mai figurează 1) ; piaţa Sfântul Anton este
reprezentată liberă de orice construcţii, iar
o fotografie a pieţii anterioară anului 1 830
- deoarece monumentul nu figurează la
locul său - ne arată de asemeni că piaţa

Fig. 4. - Curtea Veche din Bucureşti, după planul lui Ferdinand Ernst. 1. Palatul domnesc.
2. Biserica Domnească. 3. Biserica Sf. Anton. 4. Baia. 5. Monumentul din piata de flori.

vire a ce se constată între altarul dispărutei
Biserici Sfântul Anton 1) şi locul ocupat
de monumentul care ş i astăzi, în mijlocul
pieţii de flori, îi păstrează amintirea 2) . Intre
data când a ars biserica Sfântul Anton şi
data când s'a ridicat monumentul, adică
între incendiul din 23 Martie 1 847 şi anul
1 860, se găsesc două documente care n e

era cu totul liberă şi că pe locul unde
fusese altarul unei biserici se întindeau
rusticile tarabe ale vânzătorilor veniti dela
ţară cu tot felul de produse 2 ) . De d ucem
că monumentul, aşezat numai după măr�
turiile verbale ale celor doi foşti efori, po�
meniţi în inscripţia monumentului, nu a
mai ocupat exact aşezarea altarului de mult

' ) George D . Florescu, o . c . , pp. 5 1-5 3 .
") Actualmente monumentul se află În mijlocul pieţii. A m
preferat să utilizăm u n plan m a i vechi, i n care se vede c ă
Înainte de clădirea actualei piete de flori, monumentul s e află
pe marginea trotuarului.

') Mul�umesc şi pe această cale d-Iui George D. Florescu
care a binevoit să-mi comunice excelente reproduceri foto .
grafice după planul lui Erns! şi după planul Borroczyn.
") Colonel Popescu-Lumină. Bucureştii din trecut şi d e
astăzi, între p p . 208 ş i 209. Bucureşti, 1 93 5 .
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dărâmat, al cărui loc fusese luat de coşurile
vânzătorilor ; în acest fel ni se luminează şi
sensul inscripţiei : « S'au ridicat acest mo,
nument . . . în locul Sf. Prastol, pentruca
să fie apărare de orice necurăţenie 1).
Pe planurile astfel suprapuse putem ur,
mări locul ocupat de clădirile de altădată
si constatăm că palalul domnesc, după cum
�e spune de altfel şi secretarul misiunii
polone a lui G. Krasinski la 1636 2) nu se
afla, ca palatul de mai târziu al lui Ale,
xandru Ipsilanti pe o înălţime, ci se afla
în vale. Planul lui Ernst, care arată prin
hasuri e obisnuite toate denivelările mai
imp ortante de teren, în dreptul Curţii Ve,
chi prin n icio indicaţ:e grafică nu arată
vreo diferentă de nivel între apa Dâmbo,
viţei şi mah�l pe care era aşezat palatul.
Acelasi nivel scăzut ne este arătat şi de
fundatiile Bisercii si al băii descrisă mai sus.
In lo �ul acesta te�eI'.ul era în pantă dulce
iar cercul de coline care apărau această
asezare
domnească se înăltau mai departe.
,
Zidurile de incintă, care �u prezintă nicio
indicatie de contraforti spre interior sau
'
spre �xterior şi au în plan o grosime de
circa doi metri, se mai păstrau numai pe
latura vest a incintei pe o lungime de 1 70
de metri si spre nord numai pe 50 metri.
In coltul �ud,vest se află figurată o clădire
dreptu'nghiulară de 7 m pe 16 m, iar în
coltul nord,vest o altă clădire aproape
păt�ată cu laturile de 1 4 metri. Ar putea
să reprezinte turnuri de apărare dacă ar
fi înfătisate
depăsind
linia exterioară a zi,
'
'
durilo � pentru a lor flancare.
Biserica Sfântul Anton, înconjurată' cu
un gard circular este reprezentată fără abside
laterale , de altfel ca si Biserica Domnească
căreia îl lipsesc de asemeni şi cele două
biserici anexate si ale căror fundatii s'au
găsit cu ocazia u'ltimei restaurări, l {pite de
corpul vechii biserici )
Clădirea ce se află la o mică depărtare
spre nord de palat, măsurând 20 metri
pe 1 1 metri şi având o ieşitură de 1 0 metri
pe 7 metri, are în plan forma caracteristică
,

3

.

1) Virgil Orăghicianu, Coloana din piaţa Sf. Anton Bucu·
)'esti în Buletinul Comisi unii Monumentelor Istorice, Anul VIII,
F sc. 3 3 , p. 47. Bucureşti, 1 9 1 6 .
') Consr. Moisil, o. c . , p. 10.
3) Acestea sunt reprezentate în planul Curţii Vechi din
anul 1 7 99, care conţine foarte multe date interesante şi pe
care d·1 Ion Ionaşcu l -a prezentat la colocviul Institutului de
Istorie Naţională din 17 Oecemvrie 1 94 2 .

�

a vechilor case boieresti unde salonul cel
'
mare iese din corpul clădirii si
' ar putea
să fie micul palat cu opt odăi pe care l,a
construit, într'un colţ al grădinei, Ştefan
Cantacuzino în scurta lui domnie 1) . In
sfârşit, spre nord,est, în jurul unei curţi
nterioare foarte alungite, o clădire largă
numai de 8 m, dar a cărui perimetru ex,
terior atinge o desfăşurare de 280 m, pare
a grupa diferitele servicii ale curţii. Intre
cele două biserici se mai află o construcţie
de 1 4 m pe 8 m. Mai adăugăm, cu apro,
ximaţia pe care o poate da un plan ca
acesta, că uliţele podite, ca 'şi podurile
de peste apa Dâmboviţei au o lărgime de
c:rca 7-8 m.
Pe suprafaţa ocupată altădată de zidurile
Curţii Vechi nu se găsesc clădiri prea im,
portante. Multe din ele se vor dărâma
pentru a face loc altor construcţii mai n oi
şi vor permite într'un timp destul de scurt
cercetarea si
' scoaterea la iveală a tuturor
zidurilor si
' fundatiilor vechi, cu ajutorul
cărora se vor p u'tea încerca şi unele re,
constituiri ipotetice. Dar ne întrebăm-dacă
n'ar lipsi fondurile necesare pentru expro,
prierea unei suprafeţe atât de mare, - în
ce mod s'ar putea sistematiza şi ce înfă,
ţişare ar căpăta aceste urme în cadrul
unei grădini arheologice. Judecând numai
după puţinele elemente cunoscute până
acum, zidurile găsite numai în fundaţie ar
fi marcate prin lespezi de piatră - ca nişte
trotuare între peluze verzi ; zidurile care
s'ar mai găsi şi în afară de pământ s'ar
acoperi cu copertine de piatră, iar în 10'
curile presupuse, s'ar aşeza în picioare,
cele două,trei coloane de piatră ce even,
tual se vor mai găsi. Un mic muzeu sub
un simplu portic - închis cu geamuri 
ar adăposti alături de bogatul material
găsit în cursul restaurării bisericii, toate
fragmentele ce se vor mai afla în săpături.
Cum nu putem însă spera o astfel de
realizare, care ar ră scumpăra în sfârşit indi,
ferenţa de până acum faţă de trecutul
Capitalei, ne propunem să urmărim, cum
am arătat mai sus, la fiecare dărâmare
orice urmă care ar putea aduce o lumină
nouă pentru cunoaşterea unui monument
atât de important.
•

1) Oei Chiaro, o. c. p. 9.
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BI SERICA FLĂMÂN DA D I N CÂM P U L U NG-M U SCEL
STUDIU ISTORIC
de DAN S IMONESCU

Privirile vizitatorilor şi ale localnicilor, - deşi
aceştia obişnuiţi cu frumuseţile naturale ale împre
jurimilor Câmpulungului -, rămân încântate în faţa
dealurilor care mărginesc oraşul spre răsărit : Flă
mânda, prelungită cu Creţişoara şi aceasta cu Dealul
Bogăteştilor.
In vârful Flămânzii se ridică azi, dintre brazii
verzi, biserica nouă FIămânda, pe locul unde odi
nioară a fost schitul de călugări Mărculeşti. Trecerea
dela forma veche, din 1 765, a schitului mic, la noua
biserică de azi, zidită din piatră de Albeşti, prin
dărnicia şi pietatea prea dureros încercate ale d-Iui
Gică Ştefănescu, proprietar din Câmpulung (la care
trebuie să adăogim stăruinţele Iăudabile ale paro
hului bisericii, c. sa Pr. Gh. Bănăţeanu), au făcut-o
însă alte 2 biserici dintre care ultima şi-a pierdut
urma (v. fig. nr. 2 ), printr' o dărâmare făcută numai
acum câteva zile.
Ne facem o pioasă datorie adunând aici un mă
nunchi de date şi amintiri istorice, din care să răsară
viaţa acestui sfânt locaş, care, cu toate transfor
mările lui, strejueşte de aproape două veacuri
Câmpulungul.
Dacă pentru restabilirea istoricului, toate aceste
patru forme succesive ale bisericii pot interesa,
pentru studiul ei arhitectonic şi artistic nu pot fi
luate în seamă, decât biserica veche clădită în 1 765
şi reclădirea ei din 1 788-92 .
Lăsăm, însă, p e seama d-Iui profesor-arhitect
Horia Teodoru, competenţa de a ne descrie biserica
veche şi de a ne înfăţişa structura ei arhitectonică,
de altfel foarte greu de restabilit după
' puţinele
.
fotografii ce ne stau la îndemână 1 ) .
L o c u 1. Dealul FIămânzii, cum se numeşte azi,
este un masiv calcaros, ce porneşte din Râul Târ
gului, spre tăsărit, atinge înălţimea de circa 800. m.
deasupra mării şi coboară la răsărit şi miazăzi în
Valea Româneştilor, de unde porneşte apoi Dealul
Măţăului. La miazănoapte se continuă deci fără a
mai fi despărţit de văi, cu Creţişoara şi Bogăteştii.
Dealul Bogăteştilor se desparte de Muntele Mateiaş
numai prin Valea Argeşelului:
') Vezi mai jos, p. 178- 1 8 7 şi figurile nr. 1 şi 4. Cu acest
prilej corectăm pe C. Rădulescu-Codin, Câmpu!ungu ! M us
celu!ui, istoric şi l egendar, Câmpulung 1 92 5 , p. 1 79, care
reproduce fotografia bisericii vechi FIămânda, dar cu arătarea
greşită că e « Biserica Domnească veche ').

Dealul se numeşte FIămânda numai de pe la
jumătatea secolului al XIX-lea j documentele vechi
care amintesc despre zidirea schitului în 1 765, pome
nesc p.e Coasta Vlaicului, proprietatea unei
văduve Anastasia Ogu, care a dăruit-o în 1 765,
pentru zidirea schitului 1 ) .
Romanticul istoric al Câmpulungului, Const.
Aricescu, explică numele Flămânda printr' o legendă,
care aminteşte de timpurile lui Negru Vodă, înte
meietorul oraşului Câmpulung : acesta, aşteptând
prea mult pe deal ivirea unor semne, după care să
fixeze soarta oraşului, a flămânzit, fiind locul sărac
şi pietros, de munte. De aceea i-ar fi dat numele
Flămânda, dar în acelaşi timp a acordat şi privilegii
moşnenilor câmpulungeni, ca să le uşureze viaţa 2 ) .
Aricescu nu arată de unde a cules legenda. In
tradiţia locală n'am găsit-o. Pentrucă nici în docu
mentele vechi nu găsim dat acest nume nici dealului,
nici bisericii, eu socotesc legenda ca produs al
imaginaţiei lui Aricescu. In schimb toponimicul
s'ar putea explica în felul următor : pe la j umătatea
secolului al XIX-lea s'a interzis în oraşe îngroparea
oamenilor în jurul bisericilor (obicei păstrat încă
până astăzi la sate) j cimitirul Câmpulungului a fost
ales, de atunci, pe dealul FIămânzii, unde este până
azi. Pentrucă dealul înghiţea mereu la oameni şi nu
se mai sătura, cred că i s'a zis Flămânda.
In orice caz, biserica, numită din vechime Schitul
l'v1.ărculeşti, a uzurpat numele locului pe care se
află clădită.
Z i d i r e a. Pisania bisericii vechi, din nefericire,
a dispărut. In 1 889, Giigore Tocilescu a văzut-o în
curtea poliţiei din Câmpulung, adusă acolo în
vederea aşezării ei într'un muzeu 3) . Se cunosc însă
copii după ea :

« In numele Tatălui şi Fiului şi al Duhului sfânt,
« amin. luceputu-s'au a se zidi temelia acestei sfinte
« şi Dumnezeiască Biserică, unde se cinsteşte şi se
« pră:mueşte hramul sfintei Inălţări a Domnului
') Cartea aceasta de danie este amintită de C. D. Aricescu,
Istoria Câmpu!ungu!ui, Buc. 1 856, voI. II, p . 1 5 2 , după o
Condid din obşteasca epitropie a FIămânzii.
2) Ibidem, pp. 60-62. Legenda a fost reprodusă intocmai
de Preotul Marin Dumirrescu, Istoricu! a 40 biserici din Ro
mânia, Bucureşti 1 902, voI. II, pp. 83-90.
. 3) Raport publicat în ziarul Româ nia, din 30-3 1 Aug.
1 889, p . 2.
4
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« nostru Isus Hristos şi a sfântului marelui mucenic
« isvoditorul de mir Dimitrie, prin osârdia şi toată
« cheltuiala domnului Dimitrache Hagi Marcu biv
« vel paharnic, ispravnic fiind acestui judeţ Muscel,
« în zilele Măriei Sale, 10 Ştefan Racoviţă Voevod
« din leatul 1 764, împodobindu-o cu toate zidirile
« după cum se vede, şi s'au săvârşit în zilele lumi
« natului domn 10 Scadat Ghica Voevod, numindu-l
« Schitul Mărculeşti, şi s'au închinat metoh sfintei
« Mănăstiri Câmpu-Lung, în Egumenia sfinţiei sale
« părintelui Kir Dosithei archimandritul, care şi
« îndemnător şi ajutor au fost la facerea acestui schit
« dinpreună cu domnu Apostol Isbăşoiu biv clucer
« de arie, de aici
din Câmpu-Lung, care şi epitrop
« au fost la acest sfânt schit. Leatu 1 765 » 1 ) .
Amănunte mai complete găsim într'un act al
schitului , din 23 August 1 798, scris de spătarul
Dimitrie Roset, ctitorul bisericii, care a zidit-o în
1 765 , în următoarele împrejurări 2 ) . Pe când Dimitrie
Roset era ispravnic al jud. Muscel, la Câmpulung
era obiceiul ca de Inălţarea Domnului să iasă egu
menul M ănăstirii Câmpulung, însoţit de călugări
şi preoţi de mir, pe vârful Flămânzii «( la un vârf
inalt spre răsărit Il ) , închipuind, zice documentul,
această ceremonie, ca şi cum « ar merge în Muntele
măslinilor, de unde s'a înălţat Domnul ». La slujba
litaniei luau parte orăşenii « cu mare, cu mic », în
j urul unei cruci de piatră, ridicată întru slava InăI
ţării Domnului. Mişcat de frumuseţea şi statornicia
acestui vechi şi « sfânt obicei », ispravnicul ia ho tă
rîrea în 1 764, să înalţe cu banii lui, în acel loc, o
biserică. Se sfinţi de Ispas, adică la ziua lnălţării
anului 1 765. Hramul bisericii fu Inălţarea, în amin
tirea obiceiului şi Sf. Dimitrie, după numele ctito
rului. Ii puse numele Schitul Mărculeşti, în amin') Cf. Istoria Fondaţiunei Sântei Biserici Mărculeşti-Rossetti,
ce -i zice şi F1ămânda din Câmpul ung, de u n Câmpu!ungean,

Bucureşti 1 888, pp. 24-25 . In copia comunicată de ieromo
nahul Hrisanth, în 1 840, Protoeriei Muscel, sunt oarecari
diferenţe, pe care nu le notăm, deoarece sunt fără însemnătate.
Sfârşitul copiei, însă, adaogă : (1 La acest sfânt schit sânt epitropi
dumnealor boerii Filipeşti şi să chiverniseşte de dumnealor l) .
Aceste diferenţe, c â t ş i greşala că Schitul a fost închinat metoh
Mănăstirii CâmpuIung, ne face să credem că nu avem în faţă
pisania autentică din 1 765_
Pentru completare dăm şi inscripţia pictorului Belizarie
de pe peretele interior, aşa cum a copiat. o înainte de dărâmarea
bisericii, d-I arhitect Horia Teodoru, care a bin�voit a mi-o
pune la îndemână :
(1 Această S(fân)tă şi Dumnezescă Biserică cu Patrona cele
Inălţarea D(omnu)lui şi M (arelui) M(ucenic) Dimitrie, s'au
restaurat din nou în locu celii vechi, care era fondată la 1 765 ,
de D(om)nu DirrJttie Roset spătar, dotând-o şi cu mai multe
bunuri, pe care le posecă şi în prezent, din al căror venit s'au
restaurat.
La 1 8 73 s'a pusu piatra fondamentală de D(om)nu Ioan
Iancu, Primaru Oraşului Câmpulungu şi termenând-o de zidit
şi crăpiind, s'a întrerupt lucrarea 1 3 ani, devenind o ruină.
La 1 886, D(om)nu Istrate Rizeanu, Primaru Oraşului, prin
îndemnu bunului său simţu şi cu votul unanim al D(omni)lor
Consilieri comunali : Mihail Rucăreanu, Ioan Iancu, Gheorghe
Nanu, Iancu Roşianu, Florian Niculescu, Andrei Tomescu,
Petre Vişoiu, 1. Lacea, Nae Mocanu - începând iarăşi lucrarea,
neîn rrerupând-.o, terminându -se, cum 8ă vede, la 1 890 Febr.
20, în zilele Majestăţii Sale Regelui Carol I şi a Arhipăstoriru(lui)
M itropolitului Primat D. D_ Iosifu Giorgianu şi s'a sfinţit la
19 Aug. 1 890, de Ioankhie Ploeşteanu, Vicaru Sf(in)tii Mi(tro
po)lii. Constantin Stănciulescu Preot local. Pictor Belizarie " .
') Istoria Fondaţit<nei . . . , pp. 1 8-24.

tirea tatălui său, Marcu 1 ) . Pomelnicul Bisericii FIă
mânda, publicat şi studiat de d-l General Rosetti 2 ) ,
nu lasă îndoială că Marcu şi Dimitrie Roset se înru
desc cu Roseteştii din Ţara-Românească, fără a se
şti totuşi date mai precise asupra ascendenţilor lui
Marcu. ' Totuşi, contele Nicolae Rosetti ( 1 8 1 11 893) recunoştea că face parte din familia fonda
torului şi pe acest temei, după cum vom vedea mai
jos, îşi asumă unele drepturi şi obligaţii asupra
Schitului Mărculeşti 3 ) .
Biserica schitului avea « clopotniţă frumoasă »,
« casă pe pivniţă » şi două chilii, fiind totul încon
jurat de zid. Ctitorul aminteşte în actul de fundaţie
de ajutorul dat de Arhimandritul Dositei 4) , egu
menul Mânăstirii Câmpulung 5) şi de Apostol Iz
băşoiu, care a fost şi « epistat » al zidirii.
In 1 788-1 790, pe când Dimitrie Roset se afla la
Ţarigrad, a aflat de dărăpănarea schitului, pro
vocată de oştile austriace. Se întoarse în ţară şi repară
schitul cu înveliş nou, cu pardoseală de piatră ; l-a
înzestrat cu icoane, cu jeţuri, tetrapoade, odăjdii
şi clopot, încât la 1 792 era refăcut « la starea dintâi )1.
Dimitrie Roset, căsătorit cu Zamfira, sora lui
Mihai Vodă Şuţu, obţine dela cumnatul său dom
nesc noi danii, dar lasă în 1 798 schitul în grija unor
noi epitropi, anume Vornicului Constantin Filipescu
şi urmaşilor lui, dintre care documentele amintesc
pe Banu Iordache, fiul vornicului Constantin Fili
pescu, pe Gr. Filipescu ( 1 8 1 7-188 1 ), fiul lui
Iordache şi pe căpitanul George 1. Filipescu ( 1 8 1 11 889), nepotul lui Iordache. Dar în 12 Sept. 1 860
boierii Filipeşti consimt să strămute 6) epitropia
schitului din nou în mâinele Roseteştilor. In 1 863
a luat-o sub grija lui directă Contele Nicolae Ro
setti 7 ) , pe atunci domiciliat în Piteşti.
In amintirea şi iertarea păcatelor mamei lui
Maria, născută Lehliu-Cândescu, hotărăşte ca Bise
rica să mai aibă şi un al treilea hram, anume la Sf.
Maria-Mică (8 Sept.).
Intr'o scrisoare din 3 Martie 1861 8 ) , Nicolae
Rosetti spune că biserica era foarte stricată, de
asemenea împrejmuirea, chiliile şi că este « neapărată
trebuinţă a se reclădi din nou » . Repararea s'a făcut
de municipalitatea oraşului, începând cu anul 1873
şi terminând cu anul 1 890 9), dar « în condiţiuni
dezastroase » , care au nemulţumit profund pe Nicolae
') Aricescu şi după el alţii, greşit atribue lui Marcu Roset
zidirea schitului.
2 ) Familia -Rosetti, Bucureşti 1 940, voI. II, pp. 1 2- 1 3 , nota 6
(pomelnicul), pp. 1 1- 1 4 interpretarea pomelnicului, p. 1 1 7
despre Marcu şi Dimitrie_
3) Istoria Fondaţiunei Sântei Biserici Mărcu!eşti-Rossetti

ce- j zice şi F1ămănda din Câmpul-Lung, de lin Câmpu
!ungeall, Bucureşti 1 888.
4 ) Istoria Fondaţiunei Sântei Bisel'ici . . . F/ămânda, p . 20.
5 ) Cu mici întreruperi, Dositei a condus Mânăstirea din
Iunie 1 763- 1 8 1 2 (cf. D. 1. Băjan, Vechile aşezăminte ale
Câmpulungului. Documente de la Arhivele Statului ( 1 586-

1 840), Câmpulung ( 1 908-1 929), p. 49.
6) Is:oria Fcndali unei . • . , pp. 25-2 7 .
;) Despre el v . General Radu Rosetti, op. cit., I I , pp. 73-7 5 ,
precum numeroase şi preţioase date auto biografice în broşura
citată mai sus, scrisă de (t un Câmpulungean )1.
8 ) Istcn a Fondaţiunei . . . pp . 3-10.
' ) Pentru a se cunoaşte în amănunte peripeţiile acestei
ultime reparări, trimitem la scrisoarea contelui Rosetti din 3
Martie / 86 1 , ibid. ·

http://patrimoniu.gov.ro

BISERICA FLĂ M ÂNDA DIN CÂMPULUNG-MUSCEL

Rosetti 1 ) . Acesta, înainte de a se termina reparaţia,
protestează, învinuind municipalitatea că a folosit
lipsa lui din ţară, pentru a reclădi biserica fără să fi
studiat planul de construcţie, nici condiţiile ei de
siguranţă. Aceasta e ultima înfăţişare a Bisericii
FIămânda (v. figura nr. 2 ), aşa cum am cunoscut-o
toţi, din frumoasele plimbări făcute în jurul ei, ca
să privim spre panorama sublimă a munţilor apro
piaţi şi spre valea gâtuită spre sud a Râului-Târ
gului.
Pe baza documentelor se pot distinge deci, patru
stări prin care a trecut zidirea şi administrarea
bisericii :
a) 1 765-1 788, sub conducerea unui « iconom ,),
pe care-l controla însuşi ctitorul Dumitraşco Roset,
până la plecarea lui la Ţarigrad, unde avea rude.
Această primă stare e urmată de vreo 4 ani (1 7881 792), în care Dimitrie Roset, întors în ţară, repară
biserica.
b) 1 792-1860, după dorinţa ctitorului se în
fiinţează epitropia boierilor Filipeşti, care în curs
de 3 generaţii poartă grija cu care-i împovărase
ctitorul schitului.
c ) 1 860-1890,
sub epitropia lui Nicolae Ro
setti, care asociază Primăria oraşului Câmpulung la
îngrijirea schitului.
d) La 1 890, când s'a terminat ultima refacere,
după informaţia preotului paroh Gh. Bănăţeanu,
s'a făcut un « act judecătoresc ,), prin care averea
Schitului Mărculeşti este dată Primăriei Câmpulung,
cu anumite obligaţii.
In prezent administrarea bisericii este în sarcina
Patriarhiei, la fel cu toate bisericile Statului.
A v e r e a S c h i t u l u i M ă r c u I e ş t i. Ave
rea schitului a fost mare, dacă ţinem seama că viaţa
monastică în jurul bisericii a fost foarte redusă.
Cea mai completă listă de averea schitului, după câte
ştiu, este aceea reconstituită pe baza documentelor,
de Nicolae Rosetti, în adresa din 10 Iunie 1 863
adresată Primăriei Câmpulung 2 ) .
In oraşul Câmpulung a stăpânit : moşia din jurul
schit ului, până în Valea Româneştilor, în Valea
Râului-Târgului, drumul Măţăului şi Până în dealul
Creţişoarii, în parte stăpânite şi astăzi j locuri în
oraşul Câmpulung, în Şchei j lângă biserica Sf. Ilie
(loc şi casă), în capul Ţigăniei, spre Râul-Târgului
(loc şi casă), danie dela Arhim. Dositei, din 1 Iunie
1 797.
In afară de oraş :
Lăpuşneanca, fâneţe şi islaz pe Bratia, lângă V1ă
deşti, danie dela Matei V1ădescu, în 1 7 7 2 , expro
priată în 1920 j pogoane islaz la Aninoasa, stăpânite
şi astăzi j livadă de fân în valea Stroiasca, în SusIă
neşti, pe Argişel j livezi de fân şi pădure în Jugur,
în parte stăpânite şi azi j vie la Viţicheşti, lângă
Topoloveni 3) j o vie în dealul Gorganului, danie
dela Maria lui Nicolae Băcanu, din 29 Martie 1 799 j
vie la Drăgăşani, danie din partea boierilor Filipeşti,
din anul 1835.
' ) Ibid . p. 2 8-3 1 . S crisoarea conteIui Rosetti către pri
măria Câmpulung, din Noembrie 1 888.
2) V . Istoria Fondaţiunei . . . , pp. 1 0- 1 7 .
3 ) Pentru procesul căreia rrimet la dosarul nr. 4.66 1 / 1 83 1 ,
Judecătereşti vechi, de Ia Arhivele Statului din Bucureşti.
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In afară de aceste donaţii, amintite, de altfel şi de
C. D. Aricescu 1 ) , Schitul Mărculeşti a primit nume
roase privilegii din partea diferiţilor domni, unii
interesati direct de bunul mers al Schitului, în cali
tatea lo� de rude cu fondatorii din familia Rose
teştilor.
Astfel, Manuil (Geani) Roset Voevod, în 26
Oct. 1 7 70, dă un document 2 ) prin care scuteşte
« 7 oameni streini, de toate angariile câte este peste
an în ţară, dela visterie, . . . precum şi dreapte
bucate ce are schitul, stupi şi râmători, scuteşte de
dijm1irit, i vin(ul) ce face în vii, de vinăriciu . . . ').
Domnitorul dă voie schitului să ia « pe toată luna,
dela Vama Dragoslavelor, t(aleri) 10 şi 600 oca sare
pe an dela Ocna Telega ,).
Mihai Şuţu, 1 4 Februarie 1 784, întăreşte hrisovul
lui Manuil Roset, sporind suma : 50 taleri dela Vama
Dragoslavelor 3). Tot Mihai Şuţu, la 22 Iulie 1 792,
măreşte numărul scutelnicilor dela 7 , la 20 j apoi
dărueşte schitului 20 familii de ţigani domneşti,
dela Vama Dragoslavelor dă 1 00 talefi, iar de la
Telega dă schitului 50 bolovani sare 4) . Const.
Ipsilanti întăreşte privilegiile, impunând noi obli
gaţii schitului, pentru ajutorarea săraciloi şi a
învăţăturii, în 1 5 Iulie 1 803 5 ) . In secolul al X IX-lea
donaţiile mai mari vin din partea epitropilor din
familia Filipescu şi din a lui Nicolae Rosetti. Nemul
ţumirile acestuia despre felul cum conducea gospo
dăria obşteasca epitropie a oraşului, ne-ar îndreptăţi
să credem că eventualii donatori nu mai aveau
încredere a face danii. Un capitol cu frumoase rezul
tate practice şi materiale pentru Biserică, ar fi cerce
tarea amestecului Primăriei Câmpulung în epitropia
Bisericii, cu scopul de a se vedea ce s'a făcut din
parte-i cu frumoasa avere din care azi Flămânda
mai are numai atâta de puţin. Dar această cercetare
ar depăşi cadrul istoric, în care vreau să ţiu acest
articol.
A d m i n i s t r a r e a s c h i t u 1 u i. Din docu
mentele rămase rezultă că Schitul Mărculeşti n'a fost
niciodată prea populat de călugări, pentrucă dela
fondare ctitorul a înţeles să dea alte directive primor
diale decât acelea ale unei vieţi monastice. Insuşi
felul administraţiei schitului nu este acela al egu
menatului sau al vieţii de comunitate,- caracteristic
conducerii generale
a m1inăstirilor din secolul al
.
XVIII-lea.
Schitul a fost condus dela început de o epitropie
liberă. Contrariu de ce s'a scris în pisanie (cel puţin
aşa cum o cunoaştem din copiile rămase), ctitorul
nu a admis niciodată închinarea lui vreunui locas
din ţară sau de peste hotare. Această epitropie a fost
totdeauna compusă din mireni, din membrii fami
liei Rosetti şi Filipescu. Mai târziu ei şi-au asociat
şi Epitropia obştească a , Primăriei Câmpulung.
După epitropie urma, ca rang, « iconomul ,), de
obicei ales dintre călugări sau preoţi mireni. leo
nomul executa numai ceea ce hotăra epitropia.
') Istoria Câmpulungului, II, pp. 1 5 2- 1 54.
2 ) Bibl. Acad. Rom. doc. nr. 1 1 1 , pachetul LXIX.
3) C. D. Aricescu, op. cit., II, p. 1 5 3 .
4) Actul d i n 2 3 Aug. 1 798, v. Istoria Fo ndatiunei, p . 2 1 . Hri 
sovul lui Şuţu e Întărit şi de Alex. Moruzi, v�zi V. A. Ureche,
IstoTia Româ nilOl-, IV (al VI, din colecţie), pp. 1 5 9- 1 60.
5) V. A. Ureche, Istoria Şcoalelor, 1 , p. 88.
4"
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Avea, pentru diferitele socoteli, o « carte de ico� Astăzi încă., de Ispas, Câmpulungenii merg să asculte
nomie » sau, cum mai zice documentul, « catastif slujba la Flămânda, în deal ; apoi coboară pe platoul
iscălit de noi (epitropii) pentru toate cele ce sunt dela poalele Flămânzii, unde, încă din ajunul zilei
ale schitului » . Iconomul trebuia, în primul rând, s'a pregătit un mare târg, la care vin şi ţăranii din
« să urmeze rânduelile de milostenie » impuse de satele învecinate, sau chiar mai depărtate. Se vând
fondator. După dorinţa ctitorului Dimitrie Roset, vite, oale şi vase de pământ, şiţă, pânzeturi de casă,
iconomul trebuia să păstreze averea schitului nea� plocade de lână, brânzeturi, fructe coapte de curând
tinsă de « rudele mele de aici şi cele din Ţarigrad �) .
(după cum au căzut Paştile). Cântă lăutarii, se bea
Mai târziu, în secolul XIX, schitul avea şi « servi� vin şi ţuică, se joacă hora şi alte jocuri ţărăneşti ;
tori » , iar iconomului i s'a zis « îngrijitor » , fie că umblă căluşarii prin târg, se face pomană la biserică
era monah, sau mirean. Nicolae Rosetti , în dorinta · şi pe străzi, care sunt pline de cerşetori schilozi
de a prospera schitul, rândui ca « oraşul întreg ,) � ă şi guşaţi, de te miri de unde au ieşit ! Se roşesc ouă,
fie asociat la administrarea bunurilor, în sensul că ca la Paşti şi oamenii când se întâlnesc, îşi zic :
« j udec�ţile şi socotelile schitului, anuale, în dare şi Christos s'a ' nălţat ! Adevărat s'a ' năl ţat 1 ) . Toate
avere, se vor susţine şi regula de municipalitate şi aceste obiceiuri câmpulungene, de Ispas, nu sunt
vor fi publice, pentru oricare orăşean, sau membru decât transformarea uşoară a vechilor obiceiuri din
al familiei mele (care) ar dori să le cunoască �) . secolul al XVI II�lea.
Documentele ne�au păstrat câteva nume de iconomi
Biserica Flămânda a tinut viu acest cult pentru
şi îngrijitori, care, în ordinea cronologică, urmează ziua Inălţării şi li. făcut să dăinuiască până astăzi
astfel :
obiceiuri vechi câmpulungene.
Apostol Isbăşoiu, 1 765.
Una dintre virtuţile creştineşti care cucereşte
Iona ieromonah, ( 1 770).
mai mult pietatea credincioşilor în ziua Inălţării,
este milostenia pentru ajutorarea celor vii şi săraci,
Ioachim ieromonah, 1 798.
Hrisant ieromonah, 1 839-1 840 1) .
cât şi pentru pomenirea morţilor. Al doilea scop
Cosma ieromonah, 1 842-1 844 2).
pentru care Dimitrie Roset a ridicat · Biserica Flă�
Arhimandrit Leontie, egumenul M�rii Stavro� mânda este milostenia. Dela început ctitorul a
poleos din Bucureşti, a fost îngrijitorul Schitului hotărît ca din milele şi veniturile schitului să se
Mărculeşti , în 1 843.
îmbrace anual cinci săraci din oraş, cheltuindu-se
câte 10 taleri de fiecare îmbrăcăminte şi anume :
loiI, duhovnic 1 844.
3 să se îmbrace de Inălţare, 2 de Sf. Dumitru, în
Const. Bratu, Îngrijitor 1 844.
Preot Gherman Iacovoiu, 1 844.
amintirea numelui fondatorului. Din aceleaşi veni�
Preot Gheorghe sin Popa Ghe. Pătrăşescu, 1 848. turi ale schitului trebuiau măritate anual « trei fete
Profirie, ieromonah, venit dela schitul Nifon sărace, de părinţi din oraş �), cheltuindu�se pentru
(Buzău), practica meşteşugul lumânăriei, pe la 1850. fiecare înzestrare câte 50 taleri şi anume : 2 nunţi
se făceau la Inălţare, alta la Sf. Dumitru . In 186 1 ,
Preot Haralambie, 1 86 l .
când Nicolae Rosetti a înfiinţat ş i a l treilea hram,
Ioniţă Semescu, îngrijitor, 1 86 l .
Preot Const. Stanciu, 1 863 .
la Sf. Maria Mică, a mai făcut « un adaos de măritiş
M enirea
Schitului
M ă r c u l e ş t i. a două fete sărmane, precum şi adaos de îmbrăcă�
Cu un singur călugăr statornic în jurul schitului, minte la doi săraci » , din venitul lui personal. Intre
nu putem spune că biserica a avut un rol de seamă aceste două date ( 1 765 şi 1 86 1 ), cam toate hrisoavele
în viaţa monastică şi religioasă a Câmpulungului. reînnoesc această obligativitate ce�i revenea schitului.
De altfel , hrisovul lui Mihail Şuţu, din Iulie 1 7 9 2 , In 15 Iulie 1 808, Const. Ipsilanti acorda noi privi
spune răspicat menirea schit ului întemeiat d e cum� legii cu condiţia înfiinţării unui han, unde să se
natul său : « Acest schit e zidit. . . nu numai pentru împartă hrană săracilor 2) .
Acest viu interes pe care l�a arătat milosteniei,
podoabă şi închinăciune, ci mai mult pentru a se face
într'însul bunătăţi, precum : învăţătură de coPii, constitue al doilea mare merit al bisericii Flămânda.
Fragmentul citat din hrisovul lui Mihai Vodă
aj utor de sărmani şi altele. Căci p entru închinăciuni,
Şuţu (Iulie 1 79 2 ) arată şi a treia menire a schitului :
a u creştinii destule biserici în oraşu Câmpulung �) 3 ) .
Schitul a fost făcut în primul rând pentru a sta� grija pentru învăţătura copiilor. Incă din 1 795
tornici un « obiceiu vechiu şi sfânt �), cum zice docu� Dimitrie Roset interveni la domnitorul Alexandru
mentul. In ziua Inălţării , toţi Câmpulungenii , « cu Moruzi printr' o jalbă cerând « oareşce ajutor la
mare cu mic » , cu preoţii din oraş şi călugării şcoala ce au întocmit de învăţătura copiilor făr' de.
Mânăstirii, mergeau cu icoane şi litanie « la vârf » plată . . . �), ceea ce Domnitorul aprobă, la 9 lan.
1 796, comunicând ca « acest schit să fie apărat de
unde făceau frumoasă slujbă. Luând parte şi Dimi�
trie Roset ca ispravnic al judeţului, a întrebat : cererile şi supărările ispravnicilor judeţului » 3) .
De bună seamă, mulţumit de rezultatele şcoalei,
« cum nu s'au făcut o sfântă biserică la acest loc
cuvios ? Şi mi�au spus precum mulţi au făgăduit Dumitru Roset hotărăşte în 1 798 ca « să se dea şi
să facă şi n'au făcut ! �) 4). Tradiţia locală şi obiceiul la Dascăl ce învaţă copiii în oraş, câte talere 60
păstrat încă până astăzi confirmă spusa ctitorului. pe an, dela schit, afară de leafa ce se dă dela Mitro�
polie, ca să înveţe copiii de pomană » . Se cunosc
casele unde era şcoala bisericii FIămânda : în casa
') Actele, Judecătoreşti vechi, din 1 839-1840, la Arhivele
Statului, Bucure şti.
2) Ibidem.
3) C. D . Aricescu, Istoria Câmpul ungul ui, II, p. 1 5 3 , unde
se publică un fragment din hrisovul citat.
') Din acrul de fundaţie, v. Istoria Fondaţiunei.·

') La fel ca în Bucovina, cf. Sim.
Români, Bucureşti 1 90 1 , voI. III, p.
2 ) V. A . Ureche, Istoria şcoale!or,
3) Dumitru I. Băjan, op. cit., pp.
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din mahal aua bisericii Sf Ilie, dania comisului Ion
Craioveanul, din Aprilie 1 770 1 ). Pe la j umătatea
secolului al XIX-lea, Aricescu a apucat-o în casa
din capul ţigăniei, spre râu, dania arhimandritului
Dositei, egumenul Mânăstirii Câmpulung 2). In adresa
scrisă de Nicolae Rosetti în 1 86 1 Primăriei Câmpu
lung, nu se aminteşte nimic de şcoală. Se pare, deci,
că între 1 856 (când scrie Aricescu) şi 1 86 1 , s'a des,
fiinţat şcoala bisericii Flămânda, pentrucă şcoala
înfiinţată în oraş de D. Jianu luase un avânt mai
mare, însufleţită şi de oarecare spirit occidental şi
naţional 3 ) .
Acesta este trecutul de glorie al schitului Măr
culeşti-Flămânda. In comparaţie cu celelalte biserici
1) C. D . Aricescu, op. cit., pp. 67 şi 1 5 2 .
2 ) Ibidem, p . 67 (nota).
3) Dan Simonescu, Vieaţa l iterară şi culturală a Mânăstirii
Câmpulung·Muscel, în trecut, Câmpulung 1 926, pp. 3 7-50.
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ale Câmpulungului, el are o viaţă mai scurtă, fiind
întemeiat mult mai aproape de timpurile noastre.
Totuşi acest schit a j ucat un rol mult mai în
semnat decât toate celelalte biserici din localitate
exceptând Mănăstirea Câmpulung. Câmpulungenii
sunt obişnuiţi a vedea în Flămânda, sau un loc de
desfătare,
Cu flori parfumătoare
Cu al paserilor cânt,
cum a numit-o poetul Aricescu pe propriu-i mor
mânt din fata bisericii - sau locul de veci al ora
şului ! FIămânda însă este ceva mai mult decât atât.
Ea este în istoria Câmpulungului, păstrătoarea unor
vechi tradiţii şi obiceiuri. Schitul a cultivat milo
stenia, râvna de învăţătură şi a păstrat viu cultul
morţilor şi prin aceasta recunoştinţa faţă de moşii
şi strămoşii noştri.
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M ĂRCU LEŞTI - FLĂIVIÂN D A

CAMP U LU NG - MU SCEL
STUDIU ARHITECTONIC
de HORIA TEODORU

Biserica cu hramul Inălţarea Domnului şi Sfântul
Dimitrie, ridicată în anul 1765 de Spătarul Dimitrie
Roset pe dealul, numit astăzi FIămânda, în Câmpu
lungul Muscelului şi dărâmată înabte de 1873, adică
numai după un secol de existenţă, nu a pierit fără
a lăsa nicio amintire, ca atâtea alte monumente
pomenite în vechi catagrafii şi ale căror fundaţii,
uitate în pământ, sunt numai de întâmplare scoase
la iveală. Ni s'au păstrat câteva fotografii, dintre care,
cea mai frumoasă 1), a fost comunicată Comisiunii
Monumentelor Istorice de către d-l Profesor arhitect
Paul Smarandescu (fig. nr. 1 ) prilejuind studiile de
faţă ; un desen al pictorului Gh. Tătărescu : ) după
zugrăveala în frescă din interiorul bisericii dispărute,
reprezentând pe ctitori ţinând în mână modelul
bisericii, (fig. nr. 3 ) şi câteva fragmente de piatră
cioplită.
Intre fotografii şi reprezentarea bisericii din
tabloul votiv sunt unele nepotriviri şi niciuna din
pietrele rămase nu figurează şi în fotografii, - ceea ce
ar constitui o dimensiune sigură pentru restabilirea
exactă a planurilor prin metrofotografie, - iar fun
daţiile bisericii, probabil existente încă, pe cât se
pare, în alt loc decât acela ocupat de bisericile
ridicate în urmă şi care ne-ar putea da informaţii
foarte preţioase, nu au fost încă cercetate . Cu toate
aceste dificultăţi, din examinarea amănunţită a docu
mentelor, enumerate mai sus, putem încerca totuşi
să stabilim, pe cât se va putea, unele din elementele
care constituiau frumuseţea şi interesul monumen
tului dispărut.
Tabloul ctitorilor (fig. nr. 3) reprezentând într'o
obişnuită perspectivă convenţională şi pUţin forţată,
dintr' odată faţada principală şi faţada laterală a
monumentului, ne înfăţişează o biserică dreptun') Dar nu şi cea mai veche. Crăpătura care brăzdează faţada,
are, în această fotografie, în dreptul icoanei hramului o lărgime
ceva mai mare de 10 centimetri în timp ce aceeaşi crăpătură
în fotografia, mai mică şi comunicată de preotul Gheorghe
Bănăţeanu, actualul paroh, are o lărgime numai de 8 centi·
metri. Această fotografie mai veche este reprodusă sub denu·
mirea greşită de Biserica Domnească Veche de către C. Rădu·
lescu·Codin în Câ",t ul unţl''' M lISCel ului, Câmpulung 1 92 5 ,
p. 1 7 9.
2 ) In Familia Rosetti de Generalul R . Rosetti, voI. II, Bucu·
reşti 1 940, Planşa XLIV, de unde o reproducem aci (fig. 3).

ghiulară (fără abside laterale) fără pridvor 1 ) şi cu
o turlă deasupra naosului. Altarul nu are o mare
desvoltare : numai câteva haşuri de umbră par a
arăta că zidul faţadei, fără nicio retragere � ) , se
rotunjeşte în forma de absidă semicirculară 3) foarte
apropiată de ultima fereastră a naosului.
Turla, octogonală, având câte o fereastră lungă
şi tăiată la mijloc de un tirant de întărire, pe fiecare
faţă, stă pe o bază patrată, omată cu două medalioane
circulare 4). Este acoperită cu o cupolă plăcut galbată
de o formă care era foarte răspândită în trecut, când
şindrila era încă atât de des întrebuinţată. Crucile,
simple, au la baza lor un ornament în formă de
sferă.
In faţada principală se vede uşa, arcată şi brâul
ocolind locul icoanei hramului. In faţada laterală
se văd trei ferestre arcate, una a pronaosului şi două
pentru naos 5 ) iar în registrul superior, deasupra
ferestrelor sunt figurate trei cercuri puţin mai mari
decât acelea de pe baza turlei. Judecând după adân
cimea cu grijă indicată în acelaşi fel ca la deschiderile
din registrul inferior, socotim că sunt ferestre, iar
nu simple firide ornamentale, căci, în cazul acesta,
potrivit deselor exemple ce avem din aceeaşi epocă,
1) După cum se ştie, în secolul al XV III·lea, bisericile, mai ales
micile schituri şi unele paraclise fără pridvor sunt foarte rare.
Vezi N. Ghika Budeşti, Evoluţia Arhitecturii in Muntenia şi
în Oltenia în Buletinul C. M . 1 . , anul XXIX, p. 20.
2) Altarele care coatinuă fără retragere zidul naosului sunt
foarte rare. Putem cita în Muşcel altarul poligonal al Para ·
clisului fostei mânăstiri Aninoasa (vezi în Buletinul C. M. 1.,
anul XXIX, fig. 288 şi 292) şi altarul circular al bisericii ruinate
din locul numit Hobaia in Suslăneşti (vezi planul publicat
anul XXXIII, Fasc. 103, p. 6 ,
în (1 Buletinul C. M. 1.
dar unde pridvorul adăogat mai târziu şi având zidurile
mai înguste e arătat cu ziduri de aceeaşi lărgime şi ca făcând
corp cu vechea biserică din secolul al XVI ·lea). Altarul poli.
gonal al bisericii prahovene din Chiţorani are traseul obişnuit ;
numai o greşală a planului îl arată în continuarea naosului în
(1 Buletinul C. M. 1.
anul XXX III, fasc. 104, p. 82.
3 ) De asemeni altarele semicirculare sunt foarte rare. In
Muscel, afară de biserica ruinată menţionată în nota de mai
sus, putem cita biserica mai târzie, din 1 828 din Domneştii
de Sus. (1 Buletinul C. M. 1. ", anul XXIX, p. 56 şi fig. 78 - 83 .
' ) După cum s e ştie, acest element decorativ este caracteristic
pentru secolul al XVI I I·lea. N. Ghika Budeşti, o. c p. 28.
fi) Se întâlnesc în mod curent, la bisericile dreptunghiulare,
câte două ferestre pe fiecare latură a naosului.
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ar fi mai numeroase, trecând şi pe faţada principală
şi constituind o friză continuă de medalioane

1 79

Faptul că, după zugravul necunoscut, pictorul
Tătărescu a reprodus cu atâta migală detaliile cele

.�I

Fig. 1 .

-

\'echea

biserică a schitului MărcuIeşti-Flămânda, lângă Câmpulung-Muscel - azi dărâmată_
comunicată de d-I Arhitect Paul Smarandescu, profesor la Facultatea de Arhitectură.

Întreruptă numai de firida dreptunghiulară a hra
mului 1).
1) N. Ghika Budeşti, o. c., p. 28.

Fotografie

mai mărunte ale îmbrăcăminţii ctitorilor, ne îndrep
tăţeşte să credem că şi biserica a fost redată cu
aceeaşi scrupulozitate. Cu toate acestea, monumentul
ne apare foarte simplu, lipsit de orice decor în
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Fig. 2. - FIămânda văzută din spre sud . La stânga biserica ridicată Intre 1 873- 1 890
şi dărâmată in vara anului 1 942. La dreapta biserica nouă, încă nesfinrită.

Fig. 3.

-

Biserica

Schitului

Mărculeşti·Flămânda. Tabloul votiv după Un
Tărărescu (vezi nota 2, p . 1 7 )
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relief sau pictat în afară d e profilul soc1ului, al
cornişei şi al brâului, fără cadre de piatră şi fără
grile de fier la ferestre, detalii care, de obicei, nu
scăpau penelului minutios al vechilor zugravi .
Fotografiile (fig. 1 şi 4) luate de jos - monu
mentul aflându-se pe înălţime 1) ne înfăţişează bise
rica văzută numai din faţă, deoarece zidurilG încon
jurătoare, pe locul strâmt din vârful dealului, erau
foarte apropiate de faţadele nord şi sud 2), care,
astfel nu puteau fi prinse de aparat. Dela prima vedere
biserica ne apare în fotografii mult mai interesantă
decât ne era sugerată de tabloul votiv şi decorul
zugrăvit pe toată faţada, plastica turlei, pitorescul
acoperişurilor şi toate celelalte detalii ne reţin
atenţia şi ne farmecă.
Faţada ni se înfăţişează împărţită în două registre
de obişnuitul brâu. Acesta, compus din trei rânduri
de cărămizi semicirculare la capăt şi aşezate pe
muchie 3) , monumental, prin repetarea de trei ori
a aceluiaşi profil, bogat decorat cu benzi colorate
în zig-zag, pe ciubucul din mijloc şi răsucite pe
celelalte două, ocoleşte icoana hramului ridicându-se
în unghi drept, ajungând chiar - lucru neobişnuit 
până la cornişă 4) şi făcând astfel din singura repre
zentare iconografică de pe această latură elementul
dominant al întregei faţade.
In registrul inferior găsim o gingaşă interpretare în
decor pictat a ordonanţei arhitecturale la modă în
vremea aceea. Pilaştrii sau colonetele angajate în
zidărie şi arcaturile în acoladă frântă, care prin
relieful lor înfrumuseţează atâtea faţade 5) , dintre
care cele ale bisericii Stavropoleos din Bucureşti 6)
pot fi socotite ca prototip, sunt aci transpuse în
zugrăveală cu mult gust, fără a se fi păstrat elemen
telor arhitectonice proporţiile lor constructive.
Ca în unele ancadramente de miniaturi, ele capătă
proporţii convenţionale. Fusurile coloanelor sunt
extrem de delicate, capitelele au volute decorative
iar acoladele sunt redate cu ingeniozitate prin
linii şerpuite care amintesc unele ornamente bro
date 7).
In mijlocul panourilor astfel conturate se află
reprezentat câte un mic vas cu toarta şerpuită la
dreapta sau la stânga din care iese, înaltă şi sveltă
o tulpină din care se desprind graţioase ramuri şi

') Din această cauză, fotografia luată cu aparatul înclinat
în sus, deformează puţin proporţiile monumentului. Verti·
calele fug către un punct de fugă aerian iar biserica şi turla ne
apar mai scunde decât erau în realitate. Fotourafia mai veche
(vezi mai sus. p. 1 7'8, nota 1) e mai puţin deformată.
2) Zidul din spre nord se vede în fotografie . Zidul din spre
sud se vede în altă fotografie datând din anul I 867- I 86 ,
comunicată de d·na Mioara Radu Rosetti, căreia îi aducem
şi pe această cale mulţumiri.
3) Brâul cu trei ciubuce semicirculare nu este foarte răspândit.
Chiar în Câmpulung îl găsim Ia biserica Şu beşti (; Buletinul
C. M . L .' anul XXIX, fig. 7 1 4-7 1 5 ) ; iar în judeţul Muscel Ia
biserica veche din Goleştii Badii.
4 ) La biserica Şubeşti, deasupra brâului, în dreptul icoanei
hramului rămâne liberă mai mult de o cincime din înălţimea
fri �ei ( , Buletinul C. M. I. ", anul XXIX, fig. 7 1 4-7 1 5 ).
') N. Ghika Budeşti, o. C., XXIX, p. 28.
G ) (, Buletin ul C. M . 1. " , anul XXIX,
fig. 449-450 .
7 ) Vezi perdeaua
altarului dela începutul secolulu i al
păstrată
XVlII·lea
în Muzeul de Artă Reliuioasă din Bucureşti
"
şi reprodusă de N. Iorga, Les Arts mineurs en Roumanie. Buca ·
rest 1 936, voI. I I. pl. III.
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rămurele 'cu frunze şi diferite flori, a căror simetrie
alternează dela un panou la altul. (Fig. 6). 1)
In opoziţie cu acest registru în care decoraţia e
ţinută într'o notă spirituală şi delicată, registrul
superi r, formând friză, este bogat şi intens decorat
cu motive florale prinse într'un câmp lobat. Loburile
în jumătate de cerc şi cu vârf constituesc un de15en
C lre se poate repeta la nesfârşit, în toate sensurile,
după cum ne arată nodurile de legătură figurate şi la
loburile lipite de brâu sau de cornişă. Efectul de
bogăţie al frizei este accentuat, în umbra straşinei de
opoziţia dintre loburile din mijloc, mai luminoase

•

Fig. 4. - Biserica Schitului Mărculeşti Flămâ"da după o
fotografie mai veche (vezi nota 1 . p. 1 78).

decât cele mărginaşe şi de zugrăveala cornişei împo
dobită şi ea cu împletituri florale.
Uşa de piatră, pe a cărui lintou în formă de acoladă
joasă, cu o frântură, sunt cioplite două mici rozete
cu câte cinci petale, este încadrată dreptunghiular
cu două ciubuce, unul concav şi altul convex, care
nu se coboară până la prag (fig. nr. 1 0, planul 3) ne
apare ca o replică simplificată a uşei cu un secol
mai veche a bisericii din Vlădeştii aceluiaşi judeţ 2).
' ) S e impune o apropiere cu neînrrecuta decoraţie i n stuc
a unora din panourile dela biserica Fundenii Doamnei
lângă Bucureşti. (; Buletinul C. M. 1. .) , anul XXIX , fiu
,, . 940 ,
94 1 ).
2 ) N. Ghika Budeşti, o. C . , anul XXV, p. 45 şi fig. 103 şi 1 1 1
unde rozetele, trasate cu compasul au câte şase petale.
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Deasupra uşei, pisania 1), care din nefericire nu se
poate descifra, pe o lespede de piatră de circa'
85 X 98 centimetri, are pe trei părţi un ancadra
ment fin cioplit constituit dintr' o împletitură de trei
fire (fig. m . 0, planul 2 ) . Textul e de 16 rânduri de
litere chirilice in relief de circa 5 centimetri inălţime.

degradarea perspectivă a retragerUor din jurul
ferestrelor, o particularitate nestudiată încă de
cercetători, deşi se poate constata şi la alte monu
mente şi constituind un rafinament de plastică
monumentală, care, departe de a putea fi considerată
ca o neîndemânare constructivă, contribuie fără
indoială să dea o fizionomie
atât de atrăgătoare monumen
tului.
Până la nivelul naşterii ar
caturilor, retragerile, pe toată
inăltimea ferestrelor nu sunt pe
plar: poligonal - cum s'ar pu 
tea deduce din forma octogo
nală a cornişei, ci, urmând in
mod firesc forma cilindrică din
interiorul turlei, sunt şi ele pe
plan circular. Arcaturile insă
sunt pe plan poligonal, de bună
seamă, pentru a se evita aspectul
supărător pe care l-ar avea dacă
ar fi pe plan circular : cheile
lor ar apare, ieşite din planul
picioarelor, ca suspendate in
afară (fig. 9). Constatăm de
altfel că pentru a se micşora
acest efect de dezechilibru la
una din rarele turle care au
ciubuce arcate pe plan circular,
la biserica fostului schit din
Scăueni-Argeş 1 ) s'a mărit la
zece numărul ferestrelor pentru
ca arcadele mai înguste, să aibă
cheile mai puţin ieşite din planul
picioarelor mai apropiate.
Trecerea dela cerc la Qcto
gon se face la nivelul naşterii
arcaturilor. Acestea, fiind con- struite pe un plan poligonal,
dar plecând de pe un plan
circular, nu pot ptezenta, ca
în cazul turlelor in intregime
poligonale (fig. 7 ) intrado
suri cilindrice şi arcade plane, _
dar, ca o consecinţă logic cons
tructivă a soluţiei adoptate, pre- L
zintă suprafeţe conice şi la in- ;/
tradosuri şi la arcade 2) (fig. 8
unde s'au arătat vârfurile conurilor 3). Pe astfel de supra
feţe, care par modelate cu mâna,
umbrele au reflexe luminoase
şi mlădierea lor in spaţiu are un
joc plăcut şi neaşteptat.
Fig. 5. - Biserica Schitului Mărculeşti-Flămânda. Fatada principală restituită
Găsim aceeaşi particulari
după fotografii.
tate şi la cele două turle
Turla Pantocratorului examinată cu atentie ne aproape contimporane şi vecine ale bisericii Şu------arată, din modul cum se prezintă in foto grafii ")
1) (, Buletinul C. M. L ,) , anul XXIX, fig. 4 1 7 , 424-4 2 5 .
�

1 ) I n Marele Diqionar Geografic a l României aflăm că
această pisanie se păstra în curtea poliţiei din Câmpulung.
Bucureşti 1 8 99, voL II, p. 493 .
2 ) Metrofotografia cere o foarte minuţioasă examinare a fo 
tografiilor şi duce la descoperirea detaliilor cari foarte adesea
ar trece, neobservate. H. Denemc, La M etrophotographie appli ·
quee li l 'architectILre, Paris 1 930, p . 3 .

In secţie, fig. 4 2 0 , n u reiese î n deajuns planul circular al ciu
bucelor.
2) Teoretic, la arcade, suprafeţele ar trebui să fie sferice,
dar formatul obişnuit al cărămizilor din care sunt construite,
le dă o formă conică.
3) lntradosurile au vârful conului în centrul tudei iar arca·
deIe au, fiecare, alt vârf pe un ax orizontal trecând prin acelaşi
centru.
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Biserica Schirului Mărculeşti-FIărnânda. Decorul în frescă al faţaJei.
Detaliu restituit după fotografii.
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beşti 1 ) unde toate detaliile se pot bine observa
dacă ne urcăm în turla clopotelor. O mai găsim
semnalată în releveul Schitului Sfântul Stefan dela
Mănăstirea Hurez, întocmit de arhitectul i. Vulcon 2)
dar nu avem, pentru moment, date suficiente pentru
a preciza răspândirea acestui tip de turlă, pe care
propunem să-I denumim circularo-poligonal până
când îi vom putea da numele locului sau regiunii
unde a luat fiinţă, probabil, ca o creaţie spontană
a meşterilor mărunţi. Rafinamente de felul acesta
se pot naşte când, în baza unei tradiţii seculare, arta
de a construi trece în mâna meşterilor locali, cari,
fără ştiinţă de carte, au îndemânarea de a modela cu
ingeniozitate în spaţiu plastica monumentală cu

Acoperişul corpului bisericii şi al bazei turlei are
colţurile teşite şi prin jocul căpriorilor, aparenţi dar
nefasonaţi, straşina se îngustează puţin către colţuri
şi prezintă laturi neregulate în dreptul absidelor
laterale, dând întregului un aspect rustic şi pitoresc.
Acoperişul turlei, a cărei cornişă e octogonală rezemat pe câte doi căpriori în dreptul fiecărei
laturi, are 16 ape şi - cu muchile îndulcite de şin
drilă, apare aproape conic şi proiectează pe cer o
straşină aproape circulară reamintind astfel forma
cilindrică a acestei turle circularo-poligonale.
Elementul atât de decorativ dela baza crucii pro
naosului nu este decât realizarea în lemn a unei
. necesităţi constructive, rezolvată cu gust. In locul
unei baze de tablă, s'a executat din şindrilă o umbrelă
de protecţie care îndepărtează apele ce se scurg
dealungul crucii pătrunzând la popul în care e
înfiptă şi putrezind astfel piesa pe care se reazemă
întregul acoperiş. Această umbrelă apare ca o
replică, în mic, a acoperişului pronaosului. Punân
du-se reciproc în valoare se ajunge la un efect de
monumentalizare prin contrast.
Probabil că în timpul de înflorire şi de răspândire
al învelitorilor de şindrilă, acest element era foarte
răspândit. A dispărut însă aproape pretutindeni. A
fost înlăturat şi de pe monumentala turlă a clopo
telor dela biserica din Furnicoşii Muscelului, unde
s'ar putea uşor reconstitui după forografiile ce s'au
păstrat 1) şi unde avea o formă puţin diferită, dar
în raport cu arhitectura monumentului . Aci, umbrela
are aceeaşi pantă ca acoperişul mare şi este completată
cu o straşină înfundată, aplecată în jos în formă de
19, 1 1 1 1 " , 1
trunchi de piramidă.
Crucea de pe turlă, cu discuri şi cu câte o traversă
are între braţele ei, aşezate pe diagonale patru repre
I : : : : zentări simbolice ale lunii, simbol ce se găseşte,
: : : :
în regiune, şi la alte monumente, însă aşa de neclar
: : '
:" : :
exprimate încât cu greu se mai recunoaşte forma
semilunii 2).
Faţadele laterale, absida altarului ca şi părţile
componente ale planului şi bolţile interioare ne
rămân aproape cu totul necunoscute. Restituţia
perspectivă făcută prin metrofotografie nu poate
,' , ' , '
.. - - - .
.
.
"' , ' , "' ,
.. ..
... .. .. .. - preciza decât, parţial, conturul straşinei acoperi
'
....
... ...
.. ... . ..
şului 3) . Din aceasta se poate deduce prezenţa unor
... .. ... .. ..
abside laterale destul de puţin ieşite din planul zidu
Fig. 7. - Turla poligonală.
rilor pronaosului, ceea ce nu se potriveşte cu repre
zentarea schitului din tabloul votiv, unde, cum am
aceeaşi sensibilitate cu care ar galba o ulcică de lut. văzut, are un naos dreptunghiular. Numai eventuala
In mâna lor, formele rigide se însufleţesc : arcaturile, descoperire şi cercetare a vechilor fundaţii ne-ar
deasupra lungilor ferestre, devin sprâncene lumi
noase încununate de jocul surâzător al zimţilor de
cărămidă îndreptaţi spre soare.
1 ) * Buletinul C. M. 1. ,) , anul XXIX, fig. 142, 1 4 3 .
2 ) La paraclisul Mânăstirii din Câmpulung.
Cornişele corpului bisericii şi ale turlei au un profil
3) Pentru restituţia perspectivă, în care s'a ţinut seama de
obişnuit, jumătate convex şi jumătate concav.
aplecarea spre nord a jumătăţii faţadei principale şi de faptul
Cornişa bazei tudei nu se vede în fotografii. De că uşa - cum se întâmplă adesea în vechile monumente, 
asemeni nu putem şti dacă această bază -avea meda nu este în mijlocul faţadei, s'a utilizat ca punct de plecare, în
lipsa oricărui element precis, înălţimea brâului care s'a luat
lioanele arătate în tabloul ctitorilor.
Invelitorile sunt de şindrilă, îngrijit îmbinate cu de 60 centimetri, după brâul asemănător dela biserica aproape
contimporană şi vecină Şubeşti, cu care, după cum s'a văzut,
şanţ şi fasonate cu colţurile rotund teşite.
schitul are mai multe puncte de asemănare. Pentru stabilirea
I
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1) Biserica Şubeşti, datând din 1 7 79 este numai cu 14 ani
mai nouă decât Schitul.
2 ) I( Buletinul C. M. 1. ,) , anul XXIX, fig. 3 2 2 , 3 2 3 , 3 24 .
Suprafeţele conice arătate în plan şi elevaţii nu sunt corect
desenate şi în secţiuni (fig. 3 2 7 şi 3 28).

proporţiei turlei s'au utilizat ambele fotografii (vezi mai sus
nota 1 ) . Biserica ar avea, cuprins grosimea zidurilor o lărgime
de 6,50 m. Lărgimea monumentului şi raportul dintre aceasta
şi diametrul tudei se apropie foarte mult de acelea ale para·
clisului fostei Mânăstiri Aninoasa din acelaşi judeţ. «, Bule·
tinul C. M . 1. <), anul XXIX, fig. 292, 2 95 , 297, 298).
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putea lămuri şi această chestiune pe
lângă atâtea altele 1 ) . Pentru moment
putem face numai unele presupuneri.
Putem deduce că absidele laterale au
fost adăogate mai târziu 2) fără a se
modifica tabloul ctitorilor, după cum
s'a făcut şi la biserica Stavropoleos
din Bucureşti, unde până azi monu
mentul este reprezentat 3) în prima lui
formă, adică fără abside laterale şi
fără bogatul pridvor care-l înfrumuse
ţează şi care i-au fost adăogate numai
9 ani după fundare 4). Din faptul
1) Numai din cercetarea fundaţiilor s'ar
putea găsi dimensiunile exacte ale planului,
ceea ce ar permite şi stabilirea precisă a ele
vaţiilor. S'ar putea constata dacă absidele
laterale, cari nu sunt reprezentate în tabloul
votiv ,erau dela început sau constituiau un
adaos mai recent şi dacă acestea, împreună
cu absida altarului, aveau forma poligonală
sau circulară_ S'ar putea vedea, urma sţâl
p ilor probabili dintre naos şi pronaos, şi
studia detaliile interioare ale planului cari ar
permite o mai exactă reconstituire a bolţilor,
ale căror arcuri cădeau poate, pe console, etc.
') Cum se întâmplă destul de des. Vezi
între altele, dispăruta biserică Spirea Veche
- din Bucureşti, în (, Buletinul C. M. 1. o), anul
XVI I , fasc. 40, p_ 63.
3) Vezi reproducerea în « Buletinul C, M _
anul XXIX, fi g . 444I.
4) După cum a arătat Gh. Nedioglu în
anul XVIII, fase. 42,
(, Buletinul C_ M . 1.
pp. 1 48- 1 5 3 .
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- Tuda

cilindrică.

Fig_ 8.

- Turla

circularo-poligonală.

că, după fotografii, absidele laterale ieşeau aşa de
puţin din planul zidurilor pronaosului s'ar putea
crede că acestea erau excepţional de mici, din cauza
platoului prea îngust. In acest caz, pare totuşi curios
ca să se fi adăogat mai târziu nişte abside cu care se
câştiga o mărire atât de redusă a suprafeţii utile.
Dar mai putem presupune că, potrivit unui tip de
plan foarte răspândit şi în secolul al XVI I I-lea, pro
naosul ar fi fost mai larg decât naosul bisericii,
ascunzând astfel, pentru cine priveşte monumentul
din faţă, o parte din ieşitura absidelor. In acest caz,
absidele ar trebui să dateze dela fundarea bisericii
căci nu se cunosc cazuri cu naos dreptunghiular
mai îngust decât pronaosul. Aceste presupuneri nu
sunt îngăduite de tabloul votiv, câtă vreme îl consi
derăm ca o reprezentare fidelă a realităţii, în mo
mentul când a fost zugrăvit.
Crăpătura impresionantă, largă de mai mult de
zece centimetri, care tae în mijloc faţada principală
şi crăpăturile mai mici care brăzdează în diagonală
aceeaşi faţadă sunt caracteristica monumentelor ale
căror fundaţii uşoare nu coboară până la solul
sănătos, iar crăpătura de forfecare, cu o uşoară
deplasare a zidăriei dela naşterea arcaturilor turlei,
puţin înclinată spre sud, arată că biserica a suferit
şi din cauza cutremurelor de pământ. Au fost deci
necesare lucrări de consolidare. Dar în locul unei
subzidiri temeinice şi totale a temeliilor, singura
lucrare care ar fi putut fi eficace ; s'au proptit zidu
rile sdruncinate ale schitului cu contraforti
' masivi
de zidărie şi s'a îngroşat fără folos soclul care a ajuns
astfel să aibă o grosime cu totul neobişnuită, atin-
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gând 70 centimetri. In fotografii nu se văd decât
cei doi contraforţi lipiţi de zidurile laterale ale pro
naosului 1). Ei au zidul înclinat spre exterior şi sunt
acoperiţi cu şindrilă.
Aceste naive consolidări s'au dovedit, cum era
de aşteptat insuficiente. Crăpăturile au continuat
să se deschidă cu repeziciune, după cum s'a con
statat şi din fotografiile consecutive ce ni s'au

şi ea dărâmată la rândul ei până la temelie, în vara
anului 1942, când au ieşit la iveală unele blocuri de
piatră cioplită care făcuseră parte din ferestrele
vechei biserici şi fuseseră reîntrebuintate de munici
palitatea oraşului Câmpulung, care c�ndusese lucră
rile, ca simple materiale de construcţie, chiar la
soclul nouei biserici. Tot atunci s'a văzut că în
zidărie se aflau două feluri diferite de cărămidă :
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Fi;:;. 10. - Biserica Schitului Mărculeşti-FIămânda. 1) Plan ipotetic dedus din conturul straşinei acoperişului, restimit după
fotografii ; 2) Chenarul sculptat al pisaniei şi 3) Cadrul uşei restituite după fotografii ; 4) Ferestrele reconstituite după
blocurile de pi atră ce s'au găsit.

păstrat. Ind din 1 86 1 era considerată ca foarte
stricată «( fiind a se reclădi din nou » 2) şi după cum
se va vedea, era deja dărâmată în anul 1 873 când s'a
pus piatra fundamentală a unei noi biserici 3). Nici
aceasta nu a avut o viaţă prea lungă, căci, mult
deteriorată de cutremurul din anul 1 940 a fost
') Doi asemenea contraforţi, adăogaţi mai târziu, se află
şi la biserica brâncovenească din Doiceştii Dâmbovipi, II Bule
tinul C. M. 1 . ». Anul XXIX, fig. 1 80, 1 8 2 , 1 84 , 1 8 5 .
2 ) Vezi mai s u s p. 1 7 4 .
S ) Vezi m a i sus, p. 1 7 5 .

unele de 6 X 1 4 X 2 7 centimetri şi altele de
4 X 1 3 X 26 centimetri, care putem presupune că
proveneau de asemeni dela vechea biserică. Astfel
se dovedeşte că aceasta era complet dărâmată când
s'a început clădirea bisericii mai noi.
Pietrele găsite sunt numai dela ferestre. Prin recon
stituirea lor s'a obţinut singurul element sigur care
ne-a rămas din faţadele laterale. In blocurile de piatră
se mai văd locaşurile în care intrau grilele de fer
ale ferestrelor. Muchiile ŞtiI bite ale acestor locaşuri
provin dela dărîmare sau pot reprezenta locul ce
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era umplut cu plumb în jurul fierului. Putem însă
presupune că grilele dispărute erau la fel cu cele
dela biserica Goleşti unde verige decorative se află
îngropate pe jumătate în piatră (fig. 1 0, planul 4).
Lintoul ferestrelor era în acoladă frântă şi o simplă
baghetă cilindrică se află cioplită împrejurul des
chiderii.
După cum s'a văzut fotografiile, nu corespund
în unele privinţi cu reproducerea tabloului votiv
unde acoperişul turlei este altfel şi unde, în afară
de absidele laterale, lipsesc contraforţii laterali,
interesantul decor pictat, cadrele de piatră cioplită
dela uşă şi fereşti şi umbrela de sub crucea pro
naosului. In lipsa datelor precise ce s'ar putea găsi
cercetându-se fundaţiile schitului - dacă n'au fost
distruse odată cu restul monumentului şi presu
punând că reproducerea tabloului votiv ne-a transmis
cu fidelitate înfăţişarea bisericii în momentul când
a fost zugrăvit imediat după fundare, nepotrivirile
de mai sus se pot explica uşor de îndată ce le exami
năm în lumina datelor istorice cuprinse în studiul d-lui
profesor Dan Simonescu (v. mai sus, p. 1 73-1 77).
Iată care pare a fi istoricul acestui monument
dispărut.
Modestul schit ridicat de Spătarul Dimitrie Roset
între anii 1 764-1 765 , avea naosul dreptunghiular
- fără abside laterale - şi fără altă podoabă decât
zugrăvelile interioare, din care ni s'a păstrat o singură
amintire : reproducerea tabloului votiv care, astfel
ar reprezenta biserica în forma ei originală.
După timpuria lui « dărăpănare » de oştile au
striace, în anul 1 792 a fost « dres cum se cade ,)
tot de Spătar şi cu daniile făcute de Mihai Vodă
Şuţu, cumnatul ctitorului « l-au învelit, împodobit, . . . pardosind-o de isnoavă cu lespezi de piatră
şi . . . l-au adus la starea dintâi » 1 ) . Putem presupune
că odată cu refacerea învelito.a rei, care a adus modi
ficarea formei acoperişului turlei şi adăugarea um
brelei dela baza crucii pronaosului, odată cu împo
dobirea pereţilor exteriori cu un bogat decor pictat
şi odată cu pardosirea bisericii s'au făcut şi alte
lucrări de piatră, cioplindu-se cadrele de piatră dela
uşi şi ferestre, care nu sunt reprezentate în tabloul
') Vezi mai sus, p. 1 74.

1 87

votiv. Tot atunci s'ar fi făcut şi adăugarea absidelor
laterale, puţin desvoltate din cauza lipsei de spaţiu
deşi nu sunt pomenite în actul din 23 August 1 798,
şi credem că prin aducerea « la starea dintâi » nu
trebuie să înţelegem că schitul a fost refăcut întocmai
în forma pe care o avea la fundare - cum am face
azi - ci numai că a fost adus din nou la aceeaşi
stare de înflorire.
Zugrăvelile interioare vor fi fost completate în
dreptul absidelor adăugate, fără a se zugrăvi din nou
părţile care se păstrau în stare bună şi astfel se
explică cum tabloul votiv, care nu va fi avut nevoie
să fie refăcut, a rămas în starea lui originală şi nu
se văd în el modificările şi înfrumuseţările aduse
monumentului cu ocazia acestei prime restaurări.
Mai târziu, la o dată care nu se poate preciza,
biserica stricându-se din nou, din cauza fundaţiilor
slabe �i a cutremurelor, s'a făcut o a doua restaurare
când s 'au construit doi sau mai mulţi contraforţi
pentru sprijinirea zidurilor împinse de bolţi şi s'a
încercuit cu un soclu de întărire toată biserica.
Aceste naive lucrări n'au putut împiedeca ruinarea
treptată a - schitului care înainte de 1873 a fost
complet dărâmat.
Infăţişarea bogată dar unitară a faţadei, în care
icoana hramului, monumentalizată până la cornişă
de relieful viguros al brâului ce o încadrează,
domină şi contrastează în mod reuşit cu propor
ţiile reduse ale uşei ; graţia, vioiciunea şi sponta
neitatea decorului pictat, bine distribuit într'o friză,
a cărui inter:-sitate pune în valoare, prin opoziţie
spirituala interpretare a ordonanţei registrului infe
rior ; plastica rafinată care modelează în spaţiu
arcaturile tudei şi pitorescul învelitorilor sunt
elementele care făceau din schitul dispărut, unul
din numeroasele monumente reprezentând ridicatul
nivel artistic ce înflorea în toate colţurile ţării, în
j umătatea a doua a secolului al XVI II-lea. Astfel
sentimentul justelor proporţii, posibilitatea de a
orândui cu gust şi măsură policromia cea mai bogată
şi darul de a interpreta cu ingeniozitate plastica
monumentală - calităti afirmate cu tărie de toate
manifestările artei po pulare şi care s'au afirmat cu
atâta vitalitate chiar într'o epocă de trecătoare
decădere politică, ne apar încă odată ca însuşiri
permanente ale neamului nostru.
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Domniei evlaviosului voievod Matei Basarab,
atât de bogată în ctitorii, suntem azi în măsură să-i
atribuim şi zidirea bisericii din Bohari, comuna
Merişani, în ţinutul muncelelor argeşene.

Cu toate că e scrisă în româneşte, pisania păstrează
totuşi câteva forme mai vechi : cuvântul sfânt mai
este scris odată cu v ; denumirea hramului e încă
slavonă : Uspenie Bogorodiţa în loc de Ador
mirea Maicii Domnului ; tot slavonă şi titulatura
voievodului, însă e totodată greşită şi nedesăvârşită.

Fig. 1 . -Biserica din Bohari. Pisania,

'
Pisania ne dă următoarele lămuriri :
« Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului
si cu săvărsirea Prea Svăntului Duh adevărat
�idicatu-s' �u şi s' au făcut acasta Sfănta
Eesearecă pre numele Cinstitei şi Luminatei
Născătoarei Lui Is. Hs. Uspenie Bog01'odiţa
în zilele Marelui , si Luminatului nostru Ia
Mathei Basarab vdevod 1 g ( o) spojde Eleni
şi s'au trudit la ((casta Sfănta Besearecă
jupan Mitrea Marele Şifar denpreună cu
jupăneasa lui, sora şi cu fiiusău Ion spă
t (arul) , Văleat 7I50 (I64I) , Meseţa Sept.
I5 Dni » . (Fig . I) .

Marele Şifar, Şiufar sau Şufar (zis de Târgovişte
atâta vreme cât se afla scaunul domniei încă acolo),
era slujbaş boieresc mai mare peste cuhniile dom
neşti ; acest titlu de boierie întâlnit în documente
mai vechi, dispare în veacul al XVI I I-lea 1 ) , de bună
seamă odată cu părăginirea curţii din Târgovişte,
dărâmată după moartea lui Matei Basarab. Mai
târziu îl întâlnim ca nume de familie : Gheorghe
Şufariu din Târgovişte şi fiul său Radu Şufariu,
pe la 1 664-1669 2), Sava Şufar, restauratorul schi
tului Robaia, la 167 1 3 ) şi alţii.
' ) O , G. L ecca. Sufar Li DiGţionm' istoric, Arheologic ş i
G eografic a l României .
2 ) Ionaşcu , Biserici, chrisoave, documente din Olt, p. 140.
3 ) 1. Neda Şti,'i mărunte din t1'ecutu[ bisericii Flămânda
etc. b Rev. Ist. Rom, an, 1938, v, V I I I .
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fiului său, după toate probabilităţile cu meşteri
localnici, această bisericuţă.
Planul bisericii este dreptunghiular, cu o absidă
ceva în retraO'ere fată
' de corpul zidirii, absidă epta
gonală pe d�afară, circulară în interior, şi acope-

Cine era acest boier Mitrea, Marele Şufar, tatăl
spătarului Ion ? Nu l-am putea identifica decât cu
Mitrea slugerul Rudeanul din 1 637 1), bunicul
acelui Gheorghe Şufariu pomenit mai sus, dar, în
lipsă de alte date, renunţăm mai bine la ipoteze.
.
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Biserica din Bohari. Planul şi secţia longitudinală.
(re!. arh. Em. Costescu)

In orice caz, demnitatea pe care o ocupa, fără a fi
destul de bănoasă pentru a-i îngădui ridicarea unui

Fig. 3.

-

.

Biserica din Bohari. Cadrul ferestrei şi al uşei.
(reI. arh. Em. Costescll)

lăcaş de rugă măreţ, îi dă putinţa să zidească singur,
fără alte ajutoare decât al soţiei, al surorei şi al
' ) Arhivele Olteniei, VI, nr. 34, p. 425 -426.

rită printr'o boltă « en cul-de-four l). Naosul are o
boltă cilindrică. (Fig. 2 şi 3).
Ornamentele sunt puţine :
1 . Un soclu abia profilat.
2 . Un brâu alcătuit dintr'un ciubuc de caramlZl
rotunde la un capăt, între două rânduri de cără
mizi ascuţite aşezate pe lat ca să formeze zimţi,
şi care, după ce a înconjurat clădirea împărtind
'
zidul în două părţi aproape egale, se continuă pe
vechea faţadă (ascunsă de pridvorul adăugat mai
târziu), ridicându-se ca să încadreze cu două un
ghiuri drepte pisania de deasupra uşei.
3. Apareiajul constă din trei rânduri de cărămizi
aparente aşezate orizontal şi despărţite printr'un
strat gros de tencuială (care acoperă cărămizi ce sunt
mai în retragere pentru a simula blocuri de piatră),
alternând cu câte două cărămizi verticale aşezate
în lungimea lor, cu latura îngustă în fată.
'
4. Ferestrele lungi şi foarte înguste, cu toc de
piatră de talie, fără sculptură, sunt în număr de
cinci : una în dreptul altarului şi câte două pe laturi .

Buletinul Comisiunii MonumenreloT Istorice
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5 . Tocul uşei, tot de piatră, e cioplit în arcada
caracteristică epocei, prezentând o acoladă joasă,
fără profil.
6. Cornişa, dacă s'a păstrat, e ascunsă de coperişul
mnoit de curând, atunci când s'a adăogat pridvorul
şi când s'a zugrăvit interiorul bisericii.
Am atribuit această zidire unor meşteri localnici ,
sprijinindu-ne p e faptul c ă monumentul înfăţi
şază unele caracteristice întâlnite mai ales în veacul
al XVI-lea şi arareori în veacul al XVI I-lea 1) căruia
îi aparţine, ceea ce ne îndeamnă să conchidem că
meşterii, cari nu par să fi fost stăpâni pe o tehnică
mai evoluată, au folosit un model mai vechi.
MARIA GOLESCU

CRUCEA DE PIATRĂ D IN VĂ RZARI
Pe o cruce de piatră mutilată din Vărzari, parohia
Bodeşti, Argeş, care s'ar fi aflat în dreptul pristo
lului unei biserici mutate din loc, se poate ceti
următoarea inscriptie, în partea de jos, lateral, să
pată cu prea frum;ase caractere ; « VĂ LEAT 7 1 69
(1659/ 1 660) SAVA ME ŞTER » . De oarece crucea
a fost în parte şlefuită şi răsturnată, pentru a se
înscrie pe latura fără inscripţie numele celor căzuţi
în războiul trecut, nu am putut descifra decât nu
mele lui RADU BIV-VEL ARMAŞ şi al IOANEI ,
pe cari îi găsim, î n anul 1 6 5 3 , ctitori la biserica din
Vărzari care poartă hramul sfântului Nicolae şi al
cuvioasei Paraschiva.
In raportul lui Al. Odobescu către Ministerul
Cultelor ( 1 860 Septembrie 16), printre tablourile
ce urmează a fi executate de pictorul Henri Trenck,
se face menţiune, sub numărul 28, de « Crucea
de piatră dela Vărzaru » (ef. A. Sacerdoţeanu,
Cercetări istorice si
' pitoresti, extras din Arhiva Ro
mânească, Tom. VI, B�cureşti, 1 94 1 , pag. 2 1 ).
MAR IA GOLESCU

B ISERICA M ÂNĂ STIRII ROBAlA
Pisania de sus , deasupra uşii

Întru slava Sfintei şi cei de o fiinţă făcătoarei şi
nedespărţitei Troiţă şi întru cinstea şi lauda Sf.
Mr. M . Gheorghie purt;itorul de biruinţă s'au
zidit din temelie această Sf. biserică de Dumnea
lor Ctitori ; Sava, Livera, Muşat Muşeteşti şi
s 'au înzestrat cu moşia aceasta . pe care este zidită
biserica încă şi un munte ce i zice Dara şi o vie.
Iar într'o vreme risipindu-să călugării şi rămâind
Skitu pustiu, s 'au luat moşia, muntele, via, sub
comanda Sf. Episcopii Argeşi. Apoi iar adunân
du-să călugări pe vremea răposatului Iosif Episcopu
fiind iubitor de Dumnezeu. - Iară la leat 1 843
s 'au orânduit Stareţ şi îngrijitor Sfinţia Sa, Pă
rintele Visarion Ieromonah de Prea o Sfinţia Sa
Kiriu Kir. Ilarion Episcop al Argeşului.
Deci având râvnă şi dragoste acest Părinte Stareţ
s 'au nevoit de au întemeiat acest Sf. Schit. Iar la 1 848
aflându-să biserica cu totul întunecoasă şi afumată
şi iarăşi nevoindu-să a să împodobi şi aduna părinţi ca
în

' ) N. G hika -Budeşti, Evoluţia QThitectttrii in Mu nt. şi Olt.
veac. XVII, vol. I I I , p . 1 5 .

u n bun părinte s 'au îndemnat şi Sfinţia s a zmeritul
Ieromonahu T eodosie Duhovnicu de au zugrăvit,
nouăzeci galbeni spre podoaba şi ajutorul bisericii.
Asemenea tâmpla s 'au săpat cu toată podoaba ei
de sus � ână jos de Sfinţia sa părintele Naum
monah. Incă s 'au mai îndemnat şi alţi făcători
de bine care cu ce s 'au Î_ndurat a ajuta ca să
aibă pomenire vecinică » .
Sfânta Mânăstire Robaia

Ctitor fondator Sava Şofarul ot Furdueşti,
di 'mpreună cu soţia sa, jupâneasa Livera, fiul
lor Mihai Logofătul şi socrul Muşat Muşetescu.
Anul primei fondaţii nu se ştie, desigur, din cauza
năvălirilor barbare.
La anul 1 644 Aprilie 1 5 , Matei Basarab Voevod,
în timpul Egumenului Damaschin, pentrucă Mâ
năstirea era săracă şi fără venit, printr'un hrisov
domnesc, pe lângă că o scuteşte de orice « dijmărit »
ca stupi, oi, vinăriciu domnesc, cal împărătesc etc.
apoi o înzestrează cu moşie, păduri, vite, şi alte
ajutoare, cum însuşi zice ; « Pentru pomeană, ca
să fie Domniei mele şi răposaţilor părinţilor Dom
niei mele, vecinică pomenire, iar Sfânta Mânăstire
Robaia şi durnnezeeştilor călugări de întărire şi de
hrană.
La anul 1 667 Iulie 1 1 , Radu Voevod, printr'un
hrisov domnesc o scuteşte de orice dajdie, Egu
men fiind Pahomie.
La anul 1 6 7 1 Mai 1 , din cauza vitregiei vremei
şi oamenilor, Mânăstirea pustiindu-să, ]upâneasa
Livera, cu fiul său Mihai Logofătul, o închină
(, Sfintei Lavre a Argeşului », iar Voevodul Gri
gorie Ghica, întăreşte aceasta prin hrisovul din
Mai 1 673.
Insemnări pe un miniat ( 1 742) din Ploeşti dăruit
D-Iui Prof. N. Al . Constantinescu

La foaia 1 0 ;
Să s (ă), ştie că aici am scris eu Apostol log(ofăt)
sin răposatului preot anume chir popa Petre ce au
fost protopop Sud Prah(ova) şi am scris când am
venit dela Bucureşti fiindcă mersesem cu dumnealor
cămăraşi ot ocna SIănicului încă fiind eu fecior
al Dumnealor la ocnă, şi venind eu aici în Ploeşti
am scris ca să s(ă) ştie, că la acest an la leat 1 763 ,
în domnia Măriei-Sale Ioan Co(n)standin Nicolae
Vvd. au fost vremea ernii însuşi ca şi vara nici ză
padă nici ploae nici alte furtuni reale fără numai
la începutul lunilor câte o zi şi vânt şi puţintică
zăpadă, şi apoi iar să făcea vremea tocmai ca vara,
şi tot într'acest an la Dechemvrie au scos Măria
Sa sâneturile şi apoi la Ghen(a)r(ie) au scos ajuto
rinţele şi la fev(ruarie) la început au scos' văcăritul
în ţară, însă de vită po t(a)l ; 1 par. ? ) ) şi fumăritul
şi să grămădis(ă) toate odată şi era la toată ţara vai.
Dedesubt în greceşte ;
'Apostol Gramaticos . . .
La foaia 26 (verso) ;
Şi am scris eu Radu Dascălu, leat 1 820 de când
au fost arvaţii în ţara rumânească.
' ) Parale V . B.
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Dedesubt :
Acest meneiat este al pop(ii) Samuil dela Bese
rica domnească ot Ploeşti.
La foaia 37 verso :
Să s' ştie că am scris eu robu lui Dumnezeu carele
mai j os mă voi iscăli şi am scris în zilele Domnului
nostru 1. Alexandru Moruz vvd.
la lea{t) 1 7 9 Dechemvrie 1 2 .
La foaia 4 8 verso :
« A ticăloase sufl e te al mieu pocăeşte-te şi nu mai
aştepta alta fărdecât numai venirea lui Hr{i)s(tos)
Dumnezeu şi aceia cu mult cutremur şi frică şi
groază . . .
La foaia 68 verso :
M 'am învrednicit pă această Sfântă Cazanie şi
am înţeles că am are (sic) toate învăţăturile.
Mai jos :
Şi am scris eu log. Gheorghe sin dascălul ot Mă
gureni pă această Cazanie a: Dumnealui SIătineanului
care este la Ploeşti . . . la Mânăstire şi am scris în
zilele prea înnăltatului Domnului nostru Ioan Ale
xandru Constantin sin Ipsilant Voiv�d la leat 1 797.
Gheorghie Sin Dascălul
La foaia 7 1 :
Lei
p (a)r(ale)
12
O dă neagră
9
1 2 albă
7
cusut
1
aţă
1
găitan
4
34
La foaia 82 :
« Acest Sfânt şi dumnezeesc mineiat iaste al meu
anume' Ioan Del(eanu ?) Cantacuzino biv vei vist
şi l'am cumpărat în t(a)I. 3, 24 (parale).
La foaia 90 :
M'am învrednicit de am cetit şi eu pă ace stă
sfântă carte şi foarte m'am folosit în zilele prea
înnălţatului Domn a toată Ungro-Vlahia Alexandru
Ghica Vvd . fiind Mitropolit Sfinţia-Sa părintele
Costache la anul dela Hs. şi cine va ceti mă va
pomeni şi pre toţi să-i erte Domnul.
1 836 fevr. 2 5 .
L a foaia 1 1 4 verso :
M'am învrednicit de am cetit pă această sfântă
cazanie şi am pus şi leat de când m'am însurat :
eream în vârstă de douăzeci şi unu de ani.
leat 1 844 No(em)vrie 3 .
E u Ilie sin Crăciunu
La foaia 1 6 1 :
Această sfântă Cazanie este a sfintei biserici, a sa
tului Ploeştilor cine să va ispiti să-i fure să fie ble
stemat dă toţi sfinţii părinţi.
La foaia 204 :
Acest mineiat este al mieu anume Ioan Dasc(ălu)
ot Ploeşti şi l'am cumpărat dela Bucureşti în tI. 3
p (ara)le, iar nu cu vre un meşteşug ; şi cine s 'ar
ispiti sau ar vrea ca să-I fure sau de-l va şi fura

şi să mă înstrăineze de dânsul şi să mă lase ca şi
făr de ochi să fie afurisit şi al . .
La foaia 1 5 7 verso :
Acest sfânt mineiat şi dumnezeesc mineiatu ce
să cuprinde întrânsu-l toate cazaniile din dumi
nicile de în sfântul şi marele post încă şi altele schim
bate iar prin duminicile acealea şi altele de peste
an la praznicile cele împărăteşti şi ale evangheliilor
după cum să veade şi la praznicele prea curatei
fecioarei maicii lui Dumnezeu şi pentru aceasta
am şi însemnat ca să se ştie că este al meu anume
Ioan Dasc . cumpărat în tI. 3 pI. slava lui Dumne
zeu amin.
INSEMNĂRI VECHI

Inscripţiile de pe odoare şi notiţa referitoare la
chipurile Voevodului Antonie Rosăt, din Biserica
Sf. Nicolae din laşi, le-am transcris după o foaie
mai veche, găsită printre hârtii ce au aparţinut preo
tului Kiriac Frunzescu din Focşani ( cca 1 8481 858). Era frate cu preotul Frunzescu-Dancu (Iaşi)
şi în corespondenţa cu acesta am găsit cusută hâr
tia. Ea a ajuns h Focşani probabil prin mâna unui
fiu al lui Kiriac, Alecu, care pe la 1876 era mort.
Scrisul nu-i aparţine, iar spiritele şi accentele arun
cate deasupra literilor îmi spun că însemnările
sunt mai vechi decât dânsul.
« La biserica ce mare, a sf(â)ntului ' Ierarh Ne
c6lae, unde din în vechime era Mitropolie, s ' au
găsit pe sf(i)tele vase, aceste scrise . . .
'Adică :
Pe sf(â)ntul chivot zice ac estu-chivot l'au făcut
' Ioan 'And6nie R6ssăt Voevod di(n) mila lui
Dâmnezeu D6mnu ţării Moldovii şi l'au dat la
sf(â)nta Mitropolie, Unde i aste hramul sf(â)ntului
Nec6lae în Eşi la anul : 7 1 86 ; i ar dela Hristos :
1 678.
Pe creştelniţă zice. Această creştelniţă au dat-o
Ioan Andonie Rossăt V(oe)vod : din mila lui
D (u)mnezeu domnu ţării Moldaviei la sf{ân)ta
Mitropolie unde iaste hramul sf(â)ntului Necolae,
pentru pomană, în laşi la anul dela începutul lumii :
7 1 86 : iar dela H(ri)s{tos) : 1678.
In doaâ locuri este zugrăvit Chipul lui în bise
rica sf{â)ntei-Muceniţe Varvara, ci este paraclis la
această şi biserică a sf(â)ntului Nicolae, adică în
tr'un loc lângă proscomedie, scrie diasupră-i :
Ioan Andonie Rossăt V{oe)vod : « Şi într'alt locu
la cafas în driapta uşii cei mari, a bisericii dispre
amiazizi, unde î (m)preună este şi doamna lui i
'
beizadelile.
Aceste întocma să află scrisă, şi zugrăvite aice la
Biserica ce mare a sf{â)ntului Ierarh Nec�olae unde
'
din învechime au fost Mitropolie. Care fiindu
întocma încredinţăm noi preoţii ce ne aflăm sluji
tori acestu sf(â)nt lăcaş cu ale noastre iscălituri :
T eodor proin. Bucur proin duhovnic ' lerei
Gheorghie ; lerei Dimitrie. Alexandru Dia� .
AL . FRUNZESCU

5*
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NOTE ŞI R EFLE XII LA ISTORIA BUCUREŞTILOR DE N. IORGA
de arhitect PAUL SMARANDESCU

După Istoria Bucurescilor, scrisă de G. 1. Ionnescu
Gion şi imprimată de Stabilimentul grafic 1. v.
Socecu în 1 899 - d-l Prof. Iorga publică în 1 939 adică exact după 40 de ani, - o nouă lucrare cu
acelaşi titlu, dar cu un cuprins cu totul diferit.
Scrierea d-Iui Prof. Iorga este o operă de mare
valoare istorică, de erudiţie, de bogată documentare
- la înăltimea celorlalte scrieri ale eminentului
profesor bucureştean.
Lucrarea începe cu vechile curţi domneşti, Capi
tale ale ţării Româneşti dela Argeş, Câmpulung,
Târgovişte, pentru a se ocupa cu deamănuntul
de Bucureşti, care devine capitala definitivă a Sta
tului Român.
Titlurile capitolelor ne spun pe scurt cuprinsul
întregii lucrări : Ce au fost Bucureştii ? Cele mai de
părtate origini. Cetatea Domnească. Inceputurile
oraşului Bucureşti. Bucureştii centru de negoţ şi
re şedinţă a Mitropolitului . Curtea şi oraşul în
luptă sub Constantin Brâncoveanu. Bucureştii de
stil ţarigrădean. Zorile occidentalismului în Bucu
reşti. Bucureştii romantismului francez. Bucureştii
dominaţi de noua viaţă politică.
In afară de partea istorică, bazată pe documentele
scrise, rămase din trecut şi pe însemnările ce ni s'au
păstrat dela străinii cari au vizitat ţara şi Capitala 
în această lungă perioadă de timp - lucrarea este
foarte bogat ilustrată : multe biserici, case şi vederi.
Cu părere de rău constatăm că indicaţiile date
pentru fiecare ilustraţie nu sunt mai complete.
In general la biserici şi clădiri nu este indicată
data zidirii, - nici numele arhitectului după pla
nurile căruia a fost executată .
Exemplu : Sub una din ilustraţii, la pag. 3 2 1 , se
scrie : Bufetul dela Şosea, fără să se spuie că este
opera arhitectului Ion Mincu, nici data zidirii, 
prin 1 895
nici faptul că prin adăogiri succesive
şi vopseli nepotrivite, opera arhitectului, aşa cum
se prezintă astăzi este cu mult inferioară concepţiei
primitive.
S'a întâmplat şi cu acest «·bufet ) ce s'a întâm
plat în general cu mai toate bisericile, mânăstirile
şi monumentele noastre istorice, adică : în timpul
veacurilor, preoţii, epitropii, enoriaşii, donatorii
etc. - toţi, persoane evlavioase şi cu gând curat
-

pentru cultul nostru strămoşesc - au întrebuinţat
bunele lor intenţii şi banii lor pentru a deforma
Încetul cu încetul operele de adevărată artă arhi
tectonică ce ne-au rămas din trecut. Unele din
aceste transformări au fost aşa de importante încât
au schimbat cu t otul forma primitivă a monumen
tului - fie printr'o tencuială nouă în exterior, ten
cuială cu alte profile şi alte motive decorative decât
cele primitive - fie prin adăogiri de turnuri, unele
de lemn acoperite cu tinichea, fie prin adăogiri
de privdoare, etc. Acest adevăr s'a constatat mai
cu seamă cu ocazia restaurărilor făcute în ultimii
40 de ani de Comisia Monumentelor Istorice care,
cu multă râvnă şi cu bani prea puţini, luptă să re
aducă monumentele istorice din întreaga ţară la
forma lor primitivă.
D-I Prof. Iorga, la pag. 1 3 , spune : « a l ipsit
î ntr'adevăr celor doi d i n urmă (Domnii Ţării Ro
mâneşti Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbey) i nţe
l egerea pentru o tradiţie pe care arhitecţii aduşi
din Austria au călcat-o î n picioare stricând carac
terul vec hilor biserici, pe cari uneori numai şi cu
multă greutate, îl poate restabili Comisia Monu
mentelor Istorice ).
In această vreme, arhitecţi nemţi, aduşi din Austria
au modificat complet arhitectura exterioară a bise
ricii Sf. Gheorghe Nou, rămânând intact numai
frumosul brâu de piatră cioplită, care se poate
vedea şi astăzi. Tot atunci se modifică arhitectura
exterioară la o mulţime de biserici, din Bucureşti
şi din ţară. Citez din cartea d-Iui Prof. Iorga ahnea
tele dela pag. 281 : « . . . prin el (Ulysse de Mar
'« sillac, 1 869) aflăm şi î ntinderea acelei pripite opere
« de modernizare a clădirilor istorice care e marele
« păcat al epocei lui Bi bescu şi Ştirbey, vandalismul
« pretenţios fiind oprit numai de gustul şi măsura l ui
« Alexandru G hica revenit i n calitate de Caimacam
« după pace - Mitropolia fusese refăcută grosola n,
« distrugându-se chiPurile ctitorilor, i ncă din prima
« perioadă a Regulamentului organic, dar acuma se
Sf. Nicolae din
« reface prost Sf. G heorghe Nou,
« Şelari se î n vredniceşte de aceeaşi stângace Îngrijire
« - Sf. Spiridon nou nu mai are nimic din trecut.
« E alta, acum, şi biserica Zlătarilor. - Batiştea fusese
« arsă la r847 ; d upă refacerea dela r8r2 ea fu supusă
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« aceleiaşi transformări. Biserica Olteni fusese refă
« cută î n stil bun de Qrigore Q hica şi Biserica dintr'o
« zi tot aşa după focul din I 825, la I828 i ncă, de
« u n Stolnic Stan.
« Pe lângă acoperirea frumoaseLor linii dela i nceput
« ale unei arhitecturi nepriceput, dar preten ţios mo
« dernizate, in aceleaşi biserici, pe care nu s'a găsit
« cine să le apere şi pictura nouă se i ntroduce prin
« tinerii trimişi î n străinătate, astfel nobila veche frescă
« dela biserica Cretulescu, · acuma din nou scoasă la
l umină« , ca şi ace �a sălbatec ciocănită in părţile de
« jos, mai la îndemâna profanatorilor, dela biserica
« Doamnei, fusese inlocuită pri n reci le şi secile
« academi i » de stil italian « Quido Reni » ale l ui Tă
« tărăscu, pictorul la modă, care, el lucrează şi la Sf.
« Spiridon Nou, la Zlătari .).
Din citatul d-lui Prof. Iorga se constată că nu
numai exterioarele erau complet refăcute, dar şi
. frescele interioare primitive, adevărate opere de
artă ale unor zugravi ale căror nume nu ni s'au
păstrat - au fost acoperite cu alte picturi de cali
tate inferioară.
După cum am arătat, Comisia Monumentelor
Istorice are marele merit de a repune, acolo unde
ea are posibilitatea să lucreze, monumentele noastre
în starea lor primitivă.
Ar fi de bănuit că, în epoca actuală, aceste bar
bare transformări, nu se mai fac. Cu mare durere
trebuie, totuşi, să afirm că şi astăzi sunt preoţi,
epitropi, cari - fără învoirea Comisiei Monumen
telor Istorice, transformă, adaogă şi vopsesc ope
rele de artă ale trecutului nostru. Comisia Monu
mentelor Istorice nu are posibilitatea de a cunoaşte
şi opri aceste vandalisme şi nu are mijloacele finan
ciare necesare de a repune toate monumentele
noastre vechi în starea lor primitivă şi a le îngriji
în viitor.
Primele restaurări cari s'au făcut la noi în tară
au fost executate la începutul domniei Reg�lui
Carol 1, de către arhitectul francez Lecomte du
Nouy - adus în ţară în acest scop după dorinţa
Regelui ş i după recomandarea marelui arhitect
francez Viollet-le-Duc, al cărui elev era Lecomte
du N6uy. El a restaurat Biserica Episcopală dela
Curtea de Argeş, Mitropolia din Târgovişte, Sf.
Dumitru dela Craiova, Sf. Treime dela Craiova,
Trei Erarhi la Iaşi, sala gotică dela Iaşi (netermi
nată), Sf. Niculae Domnesc la Iaşi, etc. Modul
lui Lecomte du Nouy de a face restaurările a fost
mult criticat, deoarece el dărâma în bună parte
monumentul ce restaura şi executa din nou după
planurile lui proprii, păstrând fundaţiile, zidurile
principale, şi inspirindu-se numai de formele
vechi arhitectonice şi de motivele decorative. Cu
totul altul este modul de a proceda al Comisiei
Monumentelor Istorice, care sub directia Arhi
tecţilor. ei respectă tot ce poate fi cons�rvat din
monumentul vechi, împlinind numai lipsurile,
arătând care sunt părţile vechi şi care cele noi,
dărâmând adaosurile posterioare, refăcând formele
primitive şi spălând picturile mai noi pentru a
rămâne vizibile cele vechi.
In acest mod Comisia Monumentelor Istorice
a făcut restaurarea bisericii Domneşti din Curtea
de-Argeş prin arh. Gr. Cerkez, - tot astfel s'au
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restaurat în Bucureşti Biserica Curtea Veche, Bi
serica Cretulescu, Biserica cu Sfinţi, Biserica Mân
tuleasa, Biserica Sf. Ştefan, Biserica Mihai-Vodă,
Biserica Batişte, etc. şi alte multe biseriCi din ţară.
Este de observat, că din trecutul nostru, în afară
de legendarul meşter Manole, de câţiva meşteri
dela Biserica Domnească din Curtea-de-Argeş, de
câtiva
zuaravi cari au lăsat numele lor, - poate
'
şi portre�ele ' lor, - numele arhitecţilor, meşte
rilor şi zugravilor cari au ridicat şi decorat cu atâta
artă locaşurile vechi de rugă sau palatele domnilor,
nu ne-au fost conservate. Dar începând cu sfârşitul
secolului XVI I I -lea şi întreg secolul X IX-lea - multe
din aceste nume sunt cunoscute, şi este drept că
odată cu citarea operei să se citeze şi numele celui
care a conceput-o. Chiar şi în zilele noastre - când
cetim în ziarele cotidiane darea de seamă a inau
gurării vre-unei clădiri, constatăm cu părere de
rău că pe iângă fotografia clădirei se indică numele
celor ce au luat parte la solemnitate : clerul, mi
niştrii, persoanele de marcă, etc. fără însă să se po
menească de numele arhitectului, care este autorul.
In cărtile străine vedem că de câteori se publică
fotografi� unei clădiri, pe lângă indicaţia oraşului
unde este zidită, data exeCUţiei, se indică aproape
totdeauna şi numele arhitectului. Acelaşi lucru
şi pentru fotografiile operelor de artă : se indică
numele pictorului, sculptorului, decoratorului, etc.
Cred că este o chestiune de dreptate - ca această
practică să se introducă şi la noi.
Dau aci numele arhitectilor cari de mai b'ne de
30 de ani au lucrat la Corisia Monumentelor Is
torice pentru restaurările ce s'au făcut sub egida
ei şi a d-lui Prof. Iorga, de mulţi ani Preşedintele
acestei Comisii. Cităm pe d-nii arhitecţi : Gr.
Cerkez, N. Ghica-Budeşti, Ion Traianescu, Alex.
Referendaru, Sterie Becu, Emanoil Costescu, Horia
Teodoru, Ştefan Balş, Ion Atanasescu, Gh. Gh .
Lupu, etc.
In afară de arhitectii cari lucrau la Comisia Mo
numentelor Istorice şi alţi arhitecţi au făcut restau
rări : Astfel Arh. Ion Mincu a restaurat Biserica
Stavropoleos, Arh. Ion PomPilia n a restaurat bi ·
serica ZIătari. Cel care semnează aceste rânduri a
avut ocazie să facă în Bucureşti două restaurări :
una casa Melik din Str. Spătarului 22, despre
care ci-l Prof. Iorga nu pomeneşte, dar dă două
fotografii, prima la, pag. 205, sub numele « veche
casă bucureşteană » şi care reprezintă casa Melik
înainte de restaurare, şi a doua la pag. 209 sub numele
de « veche casă boierească din Bucureşti .) şi care
reprezintă tot casa Melik, însă după 1 920, adică
după restaurare . Despre această casă am publicat
un articol dând şi releveul exact înainte de restau
rare, în Buletinul MonumenteLor Istorice, anul 1 93 1 ,
pag. 1 3 7 .
L a 1 848, proprietarul acestei case era arhitectul
Iacob Melik, arhitect învăţat la Paris, fost elev al lui
Labrouste, cel care a executat « la Bibliotheque
S-te Genevieve din Paris » . Cu învoirea lui Iacob
Melik, la 1 848 au fost ascunşi în podul acestei
case Heliade Rădulescu, C. A. Rosetti şi ceilalţi
revoluţionari, deoarece arhitectul Melik era prie
tenul lor şi le împrătăşea ideile. Dela 1 848 la 1857
casa - a fost nelocuită, cât a ţinut exilul lui Melik,
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care în acest timp a locuit la Constantinopol, apoi
la Paris. Astăzi casa aparţine Comunităţii armene
din Bucureşti.
A doua restaurare făcută de subsemnatul în Bu
cureşti - cu învoirea Comisiunii Monumentelor
Istorice - este biserica Floreasca din Calea Flo
reasca. - Restaurarea am făcut-o la 1926
şi
despre această biserică am scris un articol în
Buletinul Monumentelor Istorice din 1 935, pag. 20.
Tot subsemnatul a restaurat biserica din Ueşti
Vlaşca în 1 93 7 .
Printre casele vechi din Bucureşti, ar mai fi de
citat « casa Ciurcu » din Str. Labirint, azi, cred, dă
râmată - o casă veche din Str. Spătarului 8
pu
blicată de mine în Bul etinul Monumentelor Istorice,
1 93 1 , pag. 1 4 1 , - casa Dr. Turnescu din calea Mo
şilor, azi dărâmată, şi multe altele.
In volumul său d-l Prof. Iorga, pe lângă biserici
dă mai multe clădiri din Bucureşti, unele mai
vechi, altele mai recente, unele din ele chiar în
construcţie ; unele cari nu au decât interes istoric,
altele în stilul franţuzesc sau Louis XVI, introdus
în Bucureşti pe la 1 900, foarte puţine în stilul ro
mânesc, care, dela 1 890 şi până în zilele noastre,
a fost întrebuinţat de arhitecţii noştri . Este evident
că noile clădiri ridicate în Bucureşti în stil româ
nesc în ultimii 50 de ani, nu sunt lucrări de arheo
logie, adică nu sunt copiate după dispoziţiile şi
proporţiile vechilor clădiri sau biserici, sunt numai
inspirate de ele. Arhitecţii cari au lucrat în stil
românesc, au conceput clădirile lor, cu planuri
moderne, ţinând seama de programele de viaţă de
azi, de nevoile actuale, au introdus în clădirile lor
toate instalaţiile mecanice, electrice şi sanitare ale
secolului nostru, iar pentru fatadele şi pentru inte
rioarele acestor clădiri, ei s'au inspirat numai dela
motivele decorative şi arhitectonice ce ni s'au con
servat la bisericile noastre şi la palatele Domneşti .
In general s 'au ales motivele bizantine, unele
bizantino-romane, mai puţin cele aflate la Biserica
Episcopală din Curtea-de-Argeş şi cari sunt de
influenţă arabă, mai puţin cele aflate la Trei Erarhi
din laşi şi cari sunt de influenţă armenească, mai
puţin cele din Moldova, de influenţă gotică, care
veneau din Polonia şi cari necesitau piatră cioplită,
meşteri speciali, profile complicate şi deci erau
mai greu de executat, mai puţin cele dela Fundenii
Doamnei, de influenţă persană, etc.
Printre arhitecţii, cari au lucrat În stil românesc
în ultimii 50 de ani în Bucureşti, putem cita pe
Arh. Ion Mi ncu, cu Bufetul dela Şosea , Şcoala
centrală de fete, casa Alex. Lahovary, cu Cavourile
dela Belu, cari sunt neÎntrecute opere de artă,
Arh. Ion Socolescu cu casa Dr. Angelescu din Str.
C. A. Rosetti, casa lonnescu-Gion din str. Lucaci,
cele două case Socolescu din B-dul Carol, Arh.
Petre Antonescu, casa Dr. Ciru Iliescu, Mini
sterul Lucrărilor Publice, etc. Arh. Ion Traianescu
cu 'Palatul Ligii Culturale, Biserica Spirea Veche
din Str. Uranus Arh. (Jr. Cerkez cu Facultatea
de Arhitectură, casa Fernanda-Niculescu-Dorobanţu,
casa Dissescu, Arh. St. Burcus : casa Bolintineanu,
Expoziţia din Parcul Carol, Administraţia finan
ciară, Arh . . Const. Iotzu : casa Corpului didactic
pe B-dul Elisabeta, Biserica Sf. Elefterie, Arh.
-

-

Cristoji. Cerke z : casa Candiano-Popescu, casa Sta
nOVICI din str. Remus, Arh. Q hica-Budeşti,
muzeul etnografic dela Şosea, casa GraI R. Rosetti,
Arh. Victor Ştefănescu, muzeul geologic dela
Şosea, Expoziţia · din parcul Carol. Subsemnatul,
casa Sturzda-Scheianu din str. Polonă, imobilul
Soc. Imobiliara din str. Lutherană, casa Iancu
loanid din str. Armenească, hipodromul Floreasca,
casa Ing. Cotescu din str. Luminei, imobilul Soc.
Letea din str. M . Millo.
Astăzi, vreo 2-3 tineri arhitecţi încearcă să
introducă un aşa zis stil « florentin » , care este cu
totul străin de ţara noastră şi care ar putea fi « stil
românesc » dacă formele arhitecturiale şi motivele
decorative ar fi inspirate de vechile forme şi motive
'
rămase din secolii trecuţi pe pământul ţării noastte.
« inedită » Dar se caută o arhitectură « nouă »
apreciată numai de câtiva.
Alţi arhitecţi încear� ă stiluri moderne, cubiste,
importate din ţări străine, formule, unele mai
îndrăzneţe decât altele, dar formule cari se supun
modei şi deci sunt trecătoare.
Pe lângă stilul franţuzesc introdus în Bucureşti,
au mai fost încercările de stil gotic, făcute de arh.
Gr. Cerkez (casa Cerkez din Calea Victoriei, casa
1. Niculescu-Dorobanţu din Str. Verde) - încer
cările de stil german făcute în parcul Bonaparte, etc.
Ne permitem a observa o greşală de tipar la
pag. 3 1 6, care atribuie Ateneul român arh. Got
tereau, pe când a fost executat după planurile arh.
Galleron, tot francez şi el.
In cartea d-lui Prof. Iorga, nu se vorbeşte nimic
de arhitectura funerară. Este drept că în trecut
mormintele domnilor şi boierilor erau săpate în
interiorul bisericilor - şi multă vreme acest obi
ceiu a continuat - dar, începând dela 1 850, cimi
tirile noastre, mai cu seamă cele din Bucureşti,
conţin adevărate opere de artă arhitectonică şi
sculpturală.
Nu voi cita decât cele trei cavouri, opere ale
arhitectului Ion Mincu şi anume cavoul familei
Ghica, cavoul Evloghie Gheorghief şi cavoul fa
miliei Gh. Gr. Cantacuzino - cari pot rivaliza cu
cele mai bune lucrări de la Pere Lachaise din Paris
sau cu cele din Camposanto dela Genova. In spe
cial cavoul familiei Ghica este o operă neîntre
cută, care va rămâne.
Suntem cu totul de părerea d-Iui Prof. Iorga că
Bucureştilor să li se imprime un caracter de arhi
t�ctură românească, eliminând cu totul stilurile
străine, păstrându-se grădinile, bisericile şi monu
mentele istorice, precum şi casele nu prea înalte
pentru locuinţe. S'ar putea obiecta celui ce semnează
aceste rânduri, că şi el a executat în calitate de arhi
tect clădiri în Bucureşti de stil Louis XVI sau
modern. Este adevărat ; dar trebuie ştiut că arhi
tectii
' nu au totdeauna libertatea de a lucra în stilul
ce cred mai potrivit sau care ar fi mai nemerit
pentru Capitala noastră ; lor li se impune de multe
ori stilul, dispoziţiile în plan, precum şi decoraţia
interioară.
Un capitol care lipseşte din lucrarea d-lui Prof.
Iorga este desvoltarea urbanistică a Bucureştiului.
Este adevărat că arta aceasta a fost necunoscută în
trecutul nostru.
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Totuşi câteva principii erau prevăzute în vechile
legiuiri, unele din ele s'au păstrat până azi. Astfel
servitutea de vedere la 1 stânjen - o limită a ora�
şului - poate un şanţ, etc.
In Regulamentul organic dela 1 849, Generalul
Kiselef introduce câteva principii - străzi largi de
1 2 m. - posibilitatea de a se lua proprietarului fără
plată o făşie de teren la faţadă, în lăţime de ma�
ximum 1 , 20 m. necesară pentru lărgirea străzii, etc.
Kiselef, creează şi plantează « şoseaua » de azi.
Packe Protopopescu, primar pe la 1 890, reali�
zează B�dele Carol, Packe şi Ferdinand. Sub Vin�
tilă Brătianu se încearcă un plan de sistematizare ;
în 1 936 se pune în aplicare un nou plan de sistema�
tizare, conceput în linii prea mari ; deci inexecutabil
şi care a dus Primăria la datorii pe cari nu are posi�
bilitatea de a le plăti.
Dar cea mai mare greşală care s'a făcut în siste�
matizarea Bucureştilor a fost aceea de a se mări,
fără limite « raza oraşului » termen impropriu, care
însemnează linia de centură care închide suprafaţa
clădită a oraşului.
Bucureştii, ca suprafaţă în raport cu populaţia
sa, este cea mai întinsă capitală din Europa, poate
chiar din lume. Noi nu avem decât o populaţie
de circa 750.000 locuitori.
Intinderea acestei suprafeţe, fixată, pe plan mai
de mult, s'a făcut prima oară sub primariatul lui
N. Filipescu - de atunci şi până azi - Bucureştii
se întind mereu, fără limită, fără control, aşa încât
azi raza oraşului este linia forturilor. Toate terenu�
rile agricole din jurul Capitalei, au devenit terenuri
urbane, parcelate, în timp ce partea centrală a ora�
şului rămâne neclădită.
Această întindere nemăsurată a oraşului s'a produs
şi din cauza organizării politice a ţării, căci cetăţenii
mărginaşi erau alegători şi Primarul era ales de ei.
Dela înfiinţarea votului universal aceşti cetăţeni
impuneau Primarului şi mai mult voinţa lor.
Recunoaştem, de acord cu d�l Prof. Iorga, că
mari şi importante lucrări edilitare s'au executat ;
parcul Carol I I , Şoseaua Jianu, regularizarea lacu�
rilor dela Nord, etc. , dar trebuie să recunoaştem
de asemenea că pe când Bucureştii se întind fără
limită, centrul rămâne neclădit - şi acest centru
va rămâne neclădit încă multă vreme, deoarece pe
actuala suprafaţă a oraşului este loc pentru a vieţui
în condiţiuni higienice peste 3 . 500.000 locuitori
- şi noi nu suntem decât 750.000. Din cauza întin�
derii prea mari a oraşului, Primăria nu are posibili�
tatea să execute lucrările edilitare ca : pavaj , canal,
apă, electricitate, etc ., nici să întreţie aceste lucrări,
nici să cureţe şi să stropească acest oraş, nici să
îndepărteze zăpada în timpul iernii.
Dacă trecătorul ar observa cu atentie câte case mo�
derne s'au executat pe bulevardele prinCipale din cen�
tru : Carol, Elisabeta, Brătianu, Take Ionescu, Calea
Victoriei, Lipscani, etc. şi câte locuri virane şi case
insalubre mai sunt disponibile pe aceste artere
pnncipale - ar înţelege de ce Bucureştii nu vor
putea avea încă mulţi ani un aspect de Capi�
tală.
Toate oraşele mari din Europa au centrul complet .
clădit şi extensiunea se face numai atunci, când
oraşul are nevoie de o desvoltare mai mare ca supra�
_

1 95

faţă, în raport cu creşterea p opulaţiei. Numai atunci
se creează zone de extensiune, sau oraşe satelite.
Dar a ne întinde fără limită şi a lăsa centrul nu
numai neclădit, dar în imposibilitate de a fi clădit,
cred că este cea mai mare eroare, şi care va lăsa
Într' o stare de inferioritate estetică Capitala ţării
noastre pentru mai multe decenii, dacă nu chiar
sute de ani.
Acum vreo 20 de ani, s'a votat de către Par1a�
mentul de atunci, o lege fiscală prin care erau im�
puse la impozite destul de mari locurile virane din
toată ţara, deci şi din Bucureşti. Impozitul acesta,
care se aplică şi azi, este foarte important, deoarece
la valoarea terenului se socoteşte un venit de 5 %
şi la acest venit, pe care proprietarul nu�l înca�
sează, se percepe impozitul pe clădiri, cu toate
că terenul este viran. Scopul acestei legiuiri a fost
ca să forţeze pe proprietarii locurilor virane să
clădească pe ele. Să presupunem că în Bucureşti
proprietarii ar găsi mijloacele financiare necesare
şi ar clădi pe locurile lor. Cine ar locui în aceste case ?
Căci clădirile existente sunt suficiente pentru adă�
postirea populaţiei actuale. Evident că această lege
duce 1a o absurditate, deoarece clădirile se ridică
atunci când este nevoie de locuinţe şi construcţia
încetează, atunci când nu este nevoie, după legi
economice immuabile şi bine cunoscute.
De aceea cred că în materie de sistematizare a
Bucureştilor - prima măsură care ar trebui să fie
luată - ar fi limitarea Suprafe ţei oraşului - cu
sancţiuni drastice pentru cei ce clădesc în afară
de această limită - şi cu un control riguros pentru
ca această dispoziţie să fie respectată. Urmează
un bun plan de sistematizare, făcut în limitele
posibilităţilor noastre bugetare, un regulament de
construcţie simplu şi bine chibzuit, etc. Numai
aşa vom putea avea într' o scurtă perioadă de timp
un Bucureşti cu aspect de Capitală europeană.
Termin cu o citaţie din cartea d�lui Prof. Iorga
care întăreşte cele spuse de mine mai sus şi care
schiţează un program de dorit pentru viitor : ({ Dacă
« ar fi fost altfel, dacă această conştiin ţă publică din
« ce î n ce mai l umi nată şi mai legată de aşezămintele
« culturale, care n u s'a putut desvolta din lipsa unei
« atmosfere prielnice, ar fi existat, de sigur că şi gre�
« şelile multor primari cari s'au succedat nu s'ar fi
« produs, şi n'am asista astăzi la prefacerea oraşului
« d upă toate capriciile străinilor pripă şiţi aici, cari au
« stricat aspectul românesc al
unor cartiere î ntregi
« şi au făcut adesea din biserici nişte clădiri părăsite
« si menite ruinei. Nu pri n voia Bucurestenilor î nsişi
�oua î nfă ţişare, nepotrivită şi uneori antipaticd d
«
« B ucureştilor s'a produs.
« Oameni de pretutindeni si uneori de toate na�
�
« ţiile s'au năpustit asupra banil r cari se puteau câştiga
« aici. Oraşul nu mai este de recunoscut pentru aceia
« cari au trăit î n el altă dată.
« A curăţa această Capitală, despre care un străin
({ spunea că î ntr' u n singur deceniu ar putea aj unge
« una din cele mai frumoase din Europa, cruţându�se
« resturile de grădini care mai sunt şi împiedecându�se
« dărâmarea a ceea ce mai î nfăţişează un trecut de
« artă, l iberând�o d e toate elementele pe care 1 e�am
« primit, dar care nu folosesc la nimic, dela vaga�
« bondul venit de multe ori din anumite sate basara�
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(� bene nenorocite până la reprezentantul fabricilor
(� cu capital străin şi metode de lucru neasemănătoal'e
(� cu ale noastre, dela un capăt al Ardealului la celălalt
(� a supune unei acţiuni sociale şi culturale ceea ce
(� rămâne, pentru a face dintr' i nşii cetăţeni adevăra ţi
(� ai unei adevărate cetăţi metropole româneşti. Iată
(� care este programul vremurilor viitoare » .
Cartea d-lui Praf. Iorga, este foarte interesantă
din punct de vedere istoric şi social. Un arhitect

ar trebui să scrie un volum cuprinzând Istoria ar hi
tecturii Bucure ştilor - deoarece arhitectura oraşului,
constituie un capitol important din istoria lui - ex
plicând, prin clădirile rămase, viaţa socială şi poli
tică a timpului, precum şi influenţele străine în
decursul veacurilor.

Buc.

1
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Arh. PAUL SMARANDESCU

R E C E N Z I E,
Arh. P. E. M ICLESCU, Biserici de lemn (O biserică
regăsită la Bascov-Argeş) în revista « Arhitec
tura » Nr. 3-4, Iulie-Decembrie 1 942, p. 4 1-43.
Autorul evocând farmecul atât de atrăgător al
vechilor noastre biserici de lemn ne înfăţişează
biserica cimitirului comunei Bascov din vecinătatea
Piteşti lor în schiţe expresive şi amănunţite dându-ne
vederea perspectivă, planul, secţia transversală şi
şase cadre de ferestre cioplite în stejar, ieşite la
iveală, în urma recentelor lucrări de restaurare, de
sub tencuelile ce le acopereau.
Bisericii, cu naosul dreptunghiular (fără abside
laterale) i s'a adăugat mai târziu - ca şi la alte
biserici de lemn din regiune - o clopotniţă de
lemn pe un pridvor de cărămidă, cu arcade deschise
pe coloane rotunde şi, la colţuri, prinse pe j umătate
în zidărie. Dacă pridvorul s'a ridicat exact pe
urmele construcţiei de lemn, înseamnă că biserica
avea, ca şi unele biserici din Moldova şi Bucovina,
peretele vestic în formă de absidă, cu trei laturi.
Pe catapeteasma de zid - deci şi ea mai târzie s'au găsit, sub o pictură recentă, zugrăvite în frescă,
frumoase icoane împărăteşti.

Ferestrele, înalte şi frumoase ca proporţie,
0 10 X 0 ,60 m, cu lumina de 0,80 X 0 , 20 m), au
un bogat şi foarte variat decor sculptat care nu se
repetă dela o fereastră la alta. Cadrele de stejar,
în mod neobişnuit, sunt alcătuite numai din două
bucăti îmbinate în axul vertical al deschiderii scobită
în el� . In afară de multe motive geometrice pătrate
sau rotunde şi în afară de multe crestături ieşite din
jocul spontan al dălţii, se mai găsesc şi vase din
cari iese o ramură mult înflorită, împletituri şi
ghirlande cu flori. Acestea - deşi sculptate într'o
tehnică proprie lemnului, alături de proporţia
ferestrelor şi de forma lintourilor care par a aminti
acolada frântă a cadrelor cioplite în piatră, ne fac
să credem că ferestrele acestei biserici de lemn
derivă din arhitectura de piatră.
Interesul materialului publicat şi frumuseţea schi
ţelor deopotrivă de spontane şi de minuţios exacte,
ne fac să sperăm că vor fi urmate de alte cercetări
similare, pentru clilloaşterea cât mai deplină a
tezaurului nostru artistic, răspândit în toate col
ţurile ţării.
,
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HORIA TEODORU

t INGINERUL DUMITRU MARCU
Anul acesta, în luna Mai, a încetat din viaţă ingi
nerul Dumitru Marcu, atât de cunoscut prin deose
bita-i pricepere în construcţii şi mai ales, în tehnica
betonului armat. Serviciul Ţehnic al Comisiunii
Monumentelor Istorice a avut nenumărare prilejuri
să se folosească nu numai de bogatele-i c unoştinţe
tehnice bazate pe cea mai temeinică pregătire şi pe o
îndelungată experienţă cu interes susţinută, dar mai
ales şi de bunăvoinţa şi graba cu care acest fiu al
Ardealului a înteles ca în mod cu totul onorific
să ajute cu sfatui său nepreţuit la rezolvarea proble
melor atât de delicate care la tot pasul sunt puse
de lucrările de consolidare şi restaurare a monu
mentelor istorice. Ridicarea bisericii din Rebegeşti
deasupra nivelului apei lacului - lucrare unică în
.....

JI

,

felul ei la noi în ţară - întărirea clopotniţei fostei
mânăstiri Mihai Vodă din Bucureşti, studiul beto
nului armat pentru refacerea celor două turle ale
bisericii Cretzulescu - care n'au suferit nici cea mai
mică fisură în urma cutremurului din 1 940 - şi
multe alte probleme de subzidire şi de consolidări
cu zidărie armată, etc. s'au rezolvat cu ajutorul
dezinteresat al dispărutului care găsea timpul să facă
chiar obositoare deplasări în provincie.
Comisiunea Monumentelor Istorice va păstra cu
recunoştinţă şi neştirbită memoria acestui bun
român cai"e cu atâta generozitate a pus toată price
perea şi experienţa sa în folosul conservării patri
moniului nostru naţional.

.

'.
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