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Bucureştiul adăposteşte

său

C a multe
vechi,
în centrul
numeroase biserici.
Unele din ele sînt azi ascunse de noile clădiri, altele sînt puse în evidenţă de construcţiile
moderne cu care se învecinează. Mai puţine decît erau cîndva, aceste monumente,
alături de urmele Curţii domneşti, fac mărturia vremii cînd pe malul Dîmboviţei se
ridica un tîrg înfloritor - reşedinţă a voievozilor munteni.
Dar, locurile liniştite de dincolo de marginea oraşului de odinioară, prielnice aşeză
rii de mănă'stiri, păstrează aproape întreg şirul lăcaşurilor durate cîndva. Astfel împrejurimile de răsărit şi răsărit-miazănoapte ale Capitalei găzduiesc numeroase biserici şi mănăs· '
tiri, ridicate de -a lungul veacurilor pe malul lenevoasei Colentina şi a lacurilor din
apropiere.
Printre monumentele acestei zone întîlnim construcţii ridicate de -a lungul seco·
lelor al XVI-lea şi pînă în secolul al XIX-iea, cum sînt: mănăstirea Mărcuţa (1586),
mănăstirea Plumbuita (164 7), mănăstirea Pantelimon din veacul al XVIII-lea şi, în fine,
palatul Ghica Tei şi biserica Teiul Doamnei (sec. al XIX -lea).
Din şoseaua Colentina se desprinde, spre răsărit, drumul ce duce la aşezarea de pe
malul lacului Fundeni. Nu departe de lac, într-o mică curte presărată cu vechi pietre
de morminte, se ridică biserica cunoscută sub numele de Fundenii Doamnei.
Malurile Colentinei şi ale lacurilor din apropiere au adăpostit foarte de timpuriu
aşezări omeneşti. Săpăturile arheologice efectuate au localizat aşezări feudale la Strău·
leşti, Militari, Bragadiru, precum şi pe malul lacului Fundeni.
Bogăţia de peşte, grădinile şi livezile înfloritoare, codrul ce coboară pînă la marginea
apei au fost condiţii prielnice înjghebării şi dezvoltării continue a satului ce se găsea
aici. Într-adevăr, Fundenii se numără printre cele 41 de sate pomenite în documente
ca existînd pe teritoriul Bucureştiului de azi, în perioada cuprinsă între sfîrşitul secolului
al XV-lea şi începutul celui de al XVII-iea.
Prima mărturie documentară este cea din 23 august 1559, cînd Mircea Ciobanul
întărea lui Baldovin, «ocină la Fundeni, partea tatălui său Sin toată». Reiese deci că, cel
puţin încă în prima jumătate a secolului al XVI-lea, acest sat exista.
În 1578, moşia rămînea Neacşăi, sora lui Baldovin «şi cu fiii ei cîţi îi va da dum·
nezeu ca să-i fie ocină la Fundeni. . . oricît se va alege din cîmp, din apă şi din
pădure».
Cîţiva ani mai tîrziu,
copiii Neacşăi « fraţi unul

în 1582 stăpîni ai Fundenilor deveneau Danciul
ca ş.f.M_t.u l peste această ... ocină ».

şi Vlădae,

de la nord; detaliu cu data stucaturii
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O ultimă atestare documentară a satului, în secolul al XVI-iea, este cea din 1598,
cînd un Udrea armaş lăsa soţiei sale Muşa o parte din avere: sate, oi, ţigani, «ca să
le ţie după moartea mea », dar « de se va mărita ia sau va muri nimic să n-aibă treabă ».
Printre satele lăsate se numără şi Fundenii.
Tot pe malul lacului Fundeni s-a încheiat, se pare, bătălia dintre Matei Basarab şi
rivalul său Radu Iliaş, la 25 octombrie 1632. În amintirea victoriei, domnul a ridicat
pe malul apei o cruce, al cărei loc se poate şi azi vedea. Probabil că tot . el a construit aici un rînd de case domneşti, ale căror ruine mai puteau fi văzute înainte de 1940.
Din casele domneşti de odinioară se păstrau numai pivniţele, impresionante ca dimensiuni şi acoperite cu bolţi cilindrice, pe arcuri dublouri masive, ce porneau de pe stîlpi
puternici de secţiune pătrată . Acest sistem de construcţie este caracteristic arhitecturii
muntene de la mijlocul veacului al XVII-iea şi mai ales ctitoriilor lui Matei Basarab. Îl
regăsim la curţile domneşti din Tîrgovişte şi la casa domneasc ă a mă năstirii Plumbuita.
Călătorul turc Evlia Celebi, care a trecut înainte de anul 1670 prin Ţara Româ nească, îşi amintea încîntat de o petrecere la aceste case de pe malul Colentinei « rîu
visător şi liniştit »: « astfel petrec frumos » într-un loc cu o « poziţie acoperită cu
trandafiri. . . cu o livadă plină cu lalele ... şi. .. la umbra arborilor fără sfîrşit ». « O
astfel de livadă pentru petreceri numai în ţara Valahului am mai văzut. »
Evlia Celebi consemna de asemenea prezenţa pe malul acestui rîu a unui « mare
chioşc pentru Domni, făcut în întregime din gips ».
Textul oferă şi alte date ce permit precizarea locului: « după petrecere am încălecat
pe cai şi am început să vînăm în direcţia vestică, iar seara am fost invitat la mănăstirea
Colentina, unde vornicul cel mare a dat un zaiafet ». Mănăstirea Colentina-Plumbuita
de azi - se află la nord-vest de Fundeni, la ale cărei case domneşti se referea călătorul
turc.
Descrierea drumeţului străin aminteşte de ambianţa caselor brîncoveneş ti , de mai
tîrziu, în care, din dorinţa şi strădania de-a crea locuri agreabile de petreceri şi odihnă,
se îmbină armonios elemente pitoreşti occidentale şi orientale.
Şi la Fundeni erau prezente elemente orientale, cum este acel « chioşc din gips »,
construcţie caracteristică grădinilor constantinopolitane şi care s-a generalizat în Ţara
Românească după o jumătate de veac, în epoca fanariotă.

1. Pridvorul

şi

cruci de mormînt
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Acest pavilion, loc de petreceri pe timp de vară, pare să fi fost decorat cu stuca·
turi, altfel nu s-ar explica remarca călătorului turc că « era făcut în întregime din gips ».
Deşi cu cîteva decenii mai vechi decît construcţiile brîncoveneşti pe care le anunţă,
casele domneşti de la Fundeni vor rămîne pînă tîrziu, pe gustul vremii, îndrăgite locuri
de petreceri, atestate ca atare şi la începutul secolului al XVIII-iea: « Domnul .. . fiind
veasel şi toţi boiarii făcea plimbări şi se ospăta pe la Văcăreşti, pe la Cotroceni, pe la
Fundeni cu toţi boiarii şi era de sus pînă jos o bucurie şi o veselie».
În preajma acestor «desfătate» curţi ridica la 1699 Mihail Cantacuzino, spătarul,
o biserică pe moşia sa de la Fundeni, după cum consemnează şi pisania de la intrare.
Mihail Cantacuzino era unul din cei mai de vază membri ai vestitei familii, a cărei
spiţă muntenească se afla pe atunci la zenitul ei.
Întemeietorul acestei spiţe fusese tatăl său, Constantin Cantacuzino, postelnicul,
de neam grecesc« vechi şi împărătesc», stabilit în primele decenii ale veacului al XVII-iea
în Ţara Românească, căsătorit cu o fiică a fostului voievod Radu Şerban şi nepoată a
lui Matei Basarab, al cărui sfetnic de frunte va deveni.
El este unul din înnoitorii de seamă ai vieţii artistice şi culturale din patria sa de
adopţiune ; activitatea sa politică şi culturală va fi continuată şi ridicată pe o treaptă
nouă de numeroşii săi fii. Aliaţi prin căsătorii cu cele mai însemnate familii ale boierimii
munteneşti, aceştia urzesc, cînd din umbră, cînd din jurul domniei, sau chiar de pe
tron, firele unei complicate şi primejdioase politici, fire ce se ţeseau din capitala sultanului pînă într-aceea a « cezarului» german.
Toţi sînt bogaţi şi ambiţioşi, constructori de reşedinţe impunătoare, înzestrate cu
biserici, dar dintre ei se afirmă ca personalităţi de prim rang: Şerban Cantacuzino
(1678-1688) care, din şef al boierimii« de ţară», devine domnul de al cărui nume se
leagă traducerea şi tipărirea Bibliei la Bucureşti, precum şi o ctitorie de însemnătatea
Cotrocenilor; Constantin stolnicul, cărturarul cu studii la Constantinopol şi Padova,
reprezentant de frunte al istoriografiei şi, în general, al ştiinţei munteneşti a vremii şi,
în sfîrşit, Mihail spătarul, personalitate complexă, cu afirmări variate în cultura şi viaţa
socială a Ţării Româneşti de la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi începutul celui de al
XVIII-iea.
Împărtăşind soarta nestatornică a întregii familii, în perioada ce urmează omorîrii
tatălui său (1663) de către Grigore Ghica, Mihail Cantacuzino este nevoit să părăsească
în două rînduri ţara, în împrejurări dramatice, p-entru a reveni în chip statornic o dată
cu înălţarea pe tron a fratelui său Şerban, al cărui sfătuitor apropiat va fi. Între timp
făcuse şi el studii la Constantinopol şi călătorise în Italia.

La aceste călătorii - adesea silite - se adaugă, cîţiva ani mai drziu - în 1681 - un
lung pelerinaj, în care-şi însoţeşte mama la Ierusalim, plecînd de-acolo singur la Sinai.
Această vizită la locurile sfinte a lăsat o atît de trainică amintire spătarului, încît el '
îşi va numi ctitoria, de pe valea Prahovei, Sinaia, «după asemănarea Sinaii cei mari»,
căreia o va şi închina. Impresia vie produsă de monumentele prestigioase - creştine dar
desigur şi musulmane - din Asia Mică, va fi lărgit încă - în special în ce priveşte
arhitectura şi decoraţia - orizontul artistic al lui Mihail Cantacuzino, adăugindu-se la
acelea, nu mai puţin vii şi statornice, lăsate atît de palatele de pe malurile Bosforului
cit şi de construcţiile italieneşti baroce.
Moartea neaşteptată a fratelui său, domnul Şerban Cantacuzino, obligă pe Mihail
spătarul să-şi desfăşoare toată abilitatea politică, reuşind, împreună cu Constantin stolnicul, să aducă la tron pe nepotul lor de soră, Constantin Brîncoveanu. Începută sub
aceste auspicii, domnia lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) va fi mult timp domi·
nată de personalitatea celor doi Cantacuzini şi ea va oferi lui Mihail posibilitatea să-şi
realizeze din plin opera de ctitor şi animator.
Dispunînd de mijloace materiale imense, el va ridica biserici şi mănăstiri, mai numeroase decît ceilalţi din neamul sau de rangul său; mai mult, va determina o serie de inovaţii
de ordin constructiv şi mai ales decorativ, care vor îmbogăţi ·arhitectura muntenească
cu noi modalităţi de expresie. Dintre ctitoriile sale, unele vor fi aşezăminte complexe,
ca mănăstirea Colţea, pe lîngă care va întemeia un spital şi o şcoală, unde « cei ce pohtescu a nu-şi pierde în zadar vremea tinereţelor » pot « în dar vistierul învăţăturii să
cîştige ». Această activitate stagnează din păcate după 1707, cînd o criză gravă intervine
în relaţiile cu domnul. Îndepărtat de la conducere, spătarul este absorbit de lupta
politică din umbră, luptă ce va duce la îndepărtarea şi omorîrea lui Brîncoveanu,
în 1714, la Constantinopol, dar ale cărei rezultate ultime se vor dovedi tot atît de
funeste şi pentru Mihail Cantacuzino, decapitat la rîndu-i, doi ani mai tîrziu, de turci.
După moartea tragică a spătarului, fiul său, Mihail Cantacuzino comisul, rămîne
stăpîn al Fundenilor. În 1721 Nicolaie Mavrocordat (1715-1716 şi 1719-1730) îi
confirma dreptul de « a ţinea şi stăpîni satul Fundeni dupre apa Colintinei ot sud
Elhov precum l-au stăpînit şi tată-său Mihai Spătarul ». Dar acest moştenitor al spăta
rului n-a avut urmaşi, iar averea sa a revenit familiei surorii sale Ilinca, măritată cu
Dumitraşco Racoviţă, hatman al Moldovei. Fiul lor, vornicul Dumitraşco Racoviţă,
căsătorit în Ţara Românească, rămîne aici şi poate este acelaşi cu cel care în 1765
sau 1766, deschidea pe moşia de la Fundeni o manufactură de hîrtie - «hardughia de
pe apa Colentinei ».
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Stăpînirea îndelungată a Raco viţeş tilor asupra moşiei Fundeni a schimbat numele
satului, cunoscut pînă către sfîrşitul secolului trecut ca Fundenii lui Racoviţă.
Pe la 1860 biserica a fost restaura tă de Maria Ghic a doamna , după cum reiese din
inscripţia de deasupra uşii din pronaos. Începînd cu această perioadă, în cinstea doamnei
Ghica, satul capătă denumirea de Fundenii Doamnei.
Schimbarea proprietarului, la începutul secolului al XX -iea, a duce după sine o
nouă modificare a numelui în aceea de Fundeni-Gherasi , care era de fapt denumirea
co munei din care satul Fundeni făcea p arte.
Dar acest sat, azi inclus în perimetrul Bucureştiului, era sortit să rămîn ă cunoscut
d a torită bisericii pe care spătarul Mihail a ridicat-o aici.
Împre ună cu celelalte ctitorii ale spătarului Cantacuzino - mănăstirile Rîmnicul·
Sărat (1697), Sinaia (1699), Colţea (1701-1702) - biserica Fundenii Doamnei (1699)
se înscrie printre construcţiile din epoca de apogeu a aşa -numitului stil brîncovenesc.
Acest stil se caracterizează în primul rînd prin importanţa acordată decorului, fie scuip·
tat fie pictat. Arta brîncoveneasc ă îşi manifestă originalitatea în acest domeniu şi nu în
soluţiile constructive folo site. În arhitectură nu apar rezolvări noi deşi asistăm la o
utilizare într-o manieră nou ă a vechilor elemente.
Pentru a înţelege mai bine elementele noi ce apar la biserica Fundenii Do a mnei nu
e lipsit de utilitate să consemnăm princip alele trăs ă turi comune celor p a tru ctitorii
cantacuzine; trăsături ce le individualizeaz ă într-o oarecare măsură în cadrul monumentelor vremii.
Este vorba în primul r înd de sculptura bogată ce împodobeşte ancadramentele
ferestrelor, coloanele pridvoarelor sau cele dintre naos ş i pronao s, precum şi portalurile.
Ca şi sculptura brîncoveneasc ă în general, această sculptură se serveşte de un limbaj
decorativ tributar artei baroce italiene, în special celei veneţiene. Însă elementele anima·
lie re , figurative şi de arhitectură (acestea din urmă prezente la articularea portalurilor)
caracterizează numai sculptura munteneas că a ctitoriilor cantacuzine.
O altă trăsătur ă comună, ecou îndep ă rtat tot al artei baroce, este forma compo·
nentelor de arhitectură, cum sînt consolele de colţ, cornişele, soclurile, profilate după
tipa re clasice, degenerate. În mod excepţional, aceeaşi influen ţă b arocă se manifest ă la
biserica mănăs tirii Sinaia printr-o plănuire nouă a n aosului: înlo cuirea tradiţionalului
traseu poligonal al absidelor cu unul dreptunghiular.
Dacă lăsăm la o parte această excepţie, toate celelalte biserici sînt de plan triconc,
la care însă elementele portante ale bolţilor sînt console de colţ ş i nu pila ştri masivi -

2,3. Detalii de coloană ş i decor în stuc la pridvor

element nelipsit la construcţiile de acest tip din secolele a nterio are şi chiar din prima
.
,
.
Datorită importanţei acordate decorului, în cadrul a~tei bnncoveneşti , .es:e. fires c
'.:a nota particulară a acestor monumente să fie dată tocmai de ~ceste c~rac~e;istici. Est~
vorba în sculptură de varietatea motivelor folosite sau de combmarea diferita a aceloraşi
elemente, precum şi de articularea ş i decorul faţadelor.
.
în ce priveşte sculptura, întîlnim, de exemplu, la ancadramen~ele .~erestrelor bise·
ricii din Rîmnicul-Sărat o friză de denticuli ce nu mai apar la alte ctitoru ale spătarului

jumătate a secolului al XVII-iea.
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Portalurile cunosc o evoluţie de la Rîmnicul-Sărat la Colţea. Cel din Rîmnicul-Sărat,
ca şi cel din Fundeni, prezintă usciori cu suprafeţele plate, decorate cu vrejuri, pe cînd
la Colţea motivele decorative se înfăşoară pe coloanele angajate în usciori. Antabla mentul, un alt element comun acestor portaluri, la prima ctitorie este dublat,
de unde impresia de încărcare, de modele diferite folosite împreună. Nici la Fundeni, nici la Colţea această scădere nu mai apare - ambele sînt mai fericit proporţionate.

În ceea ce priveşte articularea faţadelor, întîlnim de asemenea soluţii variate. Dacă
la Colţea regăsim tradiţionala împărţire pe două registre orizontale, la Fundeni ea pare
a fi făcută numai pentru a ordona decorul stucat, iar la Sinaia dispare cu totul.
Toate acestea dovedesc că departe de a fi un simplu comanditar, spătarul Mihail
Cantacuzino intervenea direct, cu competenţă şi pricepere la construirea şi decorarea
monumentelor sale - amestec diferit de elemente tradiţionale şi elemente noi.
Poate cea mai armonioasă şi frumoasă ctitorie a spătarului rămîne biserica Fundenii
Doamnei.
Biserica, construită în întregime din cărămidă, are un plan de tip triconc şi este
compusă din obişnuitele încăperi: pridvor, pronaos, naos şi absida altarului.
Pridvorul, mai îngust şi mai scund decît pronaosul, este boltit cu o calotă elipsoidală, decorată la bază cu un tor continuu şi care se adaptează la planul dreptunghiular
al pridvorului prin nişte rudimente de pandantivi (pandantivii nu mai sînt triunghiuri
sferice, ei devin o prelungire a bolţii din care fac parte). Arcurile trilobe ale pridvorului
se sprijină pe şase coloane de piatră sculptată.
Pronaosul, de plan dreptunghiular, dispus în lăţime, ceva mai larg decît naosul,
prezintă patru console de colţ de pe care se ridică arcurile ce susţin o calotă sferică de
mici dimensiuni. Arcurile longitudinale, de pe peretele de nord şi cel de sud, sînt mult
mai late, pentru a asigura dispoziţia calotei în centrul încăperii şi pe acelaşi ax cu turla
naosului.
Peretele vestic al pronaosului, deosebit de masiv, adăposteşte scara ce urcă la clopot·
niţa de deasupra acestei încăperi. Uşa de acces are deschiderea în acoladă.
O înaltă nişă în acoladă, adîncită în peretele vestic al pronaosului, încadreaza
intrarea.
Trecerea din pronaos în naos se făcea, ca la alte construcţii ale vremii, prin trei
arcuri sprijinite pe coloane. Coloanele nu se mai păstrează, dar urmele bazelor lor pot
fi văzute şi azi pe pardoseala bisericii, sub arcul larg semicircular ce desparte cele două

Cele două abside laterale ale naosului sînt boltite cu semicalote sferice, ca şi cea
a altarului şi au diametre aproape egale. Naosul şi altarul sînt luminate de cîte două
ferestre tril o be practicate în peretele absidelor.
Patru console de colţ, masive, cu profil clasic degenerat, sprijină cele patru arcuri
de pe care se ridică turla naosului. Ca întreaga biserică, naosul este dezvoltat mult în
lărgime, deci prezintă un dreptunghi apropiat de un pătrat. Arcurile puternice de lăţime_.
aproape egale (cele de est şi de vest sînt mai late) creează o impresie de unitate spaţială
ce aminteşte" de limpezimea soluţiilor din arhitectura Renaşterii. Un tor continuu, ce
încinge cilindrul turlei, îi micşorează diametrul.
Absida altarului, ce prezintă obişnuitul plan semicircular în interior şi poligonal
în exterior, adăposteşte în grosimea pereţilor două nişe ce servesc drept proscomidie şi
diaconicon care aici reiau forma de acoladă ce-o întîlnisem în pronaos.
Văzută din exterior, turla naosului, cu o scundă bază de secţiune pătrată, prezintă
în continuare un plan octogonal şi este străbătută de cîte o fereastră pe fiecare
latură. Ferestrele, cu ancadramente evazate, sînt articulate cu toruri cilindrice continue şi cite o bandă decorată cu bumbi de stuc ce urmează traseul semicircular al
ferestrelor.
Clopotniţa, de plan pătrat, mai scundă decît turla naosului este străbătută pe fiecare
faţă de cîte două ferestre înalte, largi şi în formă de acoladă. Accentul vertical al ferestrelor compensează lipsa de înălţime clopotniţei. o curiozitate, motivată de altfel, este
dispoziţia colpotniţei mai spre vest decît calota pronaosului. Astfel clopotniţa se sprijină
mai mult pe peretele vestic al acestei încăperi, decît pe elementele portante ale calotei
din pronaos. Deplasarea spre vest a clopotniţei (soluţie adoptată şi la biserica mănăstirii
Sinaia) are rostul de a o îndepărta de turla naosului pentru asigurarea unui echilibru al
volumelor arhitectonice.
Cîteva din elementele acestei biserici merită o analiză mai atentă.
După cum am mai amintit, naosul bisericii prezintă un plan triconc, dar cu toate
modificările pe care acesta le suferise de-a lungul secolelor în Ţara Românească. Este
vorba de dispariţia celor două travee de est şi vest, prezente la naosul bisericilor vechi
de acest tip. Această dispoziţie este legată de înlocuirea pilaştrilor de pe care se ridicau
arcurile, prin console puternice. Această soluţie a apărut în Ţara Românească o dată cu '
zidirea bisericii Stelea (1645) din Tîrgovişte de meşterii moldoveni ai lui Vasile Lupu.
O regăsim la Strehaia în 1645, devine . soluţie preferată a Cantacuzinilor: Coieni Mironeşti (1688), biserica Doamnei din Bucureşti (1683) sau la ctitoriile spătarului şi se generalizează în secolul al XVIII-iea.
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Ridicarea

clopotniţei

peste pronaos este

flînd în trîmbiţă încadreaz ă această stemă şi susţin .<l!hitrava antablamentului. În
cîmpul corespunzător frizei apare cartuşul în care este săpată pisania bisericii, strisă
cu litere slavone. « Această sfîntă şi dumnezeiască biseric ă, căreia hramul se prăznuieşte
a svîntu marelui Eftimie, din temelia ei este făcută şi înfrumuseţa tă de Mihai Canta·
cuzino vel spătar întru slava şi lauda atotziditorului Dumnezău, în buna pomenire
părinţilor, moşilor şi a stre mo ş ilor săi şi întru a lui vecinică pom ană. Şi s-au săvîrşit
la anul de la zidire lumii 7207 şi de la spăsenie ei 1699 mesaţa mai 1. »
Dou ă figuri tratate plat şi de corativ, amintind antice cariatide, ţin, cu o eşarfă
petrecută în diagonală pe piept, c:i-petele acestui cartuş şi susţin cornişa ce încoronează "'
portalul.
/
Elementele de arhitectură şi cele figurative deosebesc portalurile cantacuzine de
cele brîncoveneşti. Acestea din urmă se compun dintr-o ram ă de piatră sculptată cu
motive vegetale, care încadrează uş a şi pisania de deasupra ei.
Portalul de la Fundeni este mai apropiat de cel de la Colţe a , dar mai simplu şi mai
echilibrat totodată decît acesta.
Cele şase coloane ale pridvorului sînt decorate două cîte dou ă în acelaşi fel. Coloa·
nele ce flanchează intrarea au baza de secţiune octogona lă iar benzi cu motive florale
împletite se înfăşoară într -o spirală largă pe fusul coloanelor. C apitelurile pre zintă nişte
volute realizate din frunze de acant, d ar care au mai mult aspect de croşete.
Perechea următoare de coloane, aşezată în colţurile pridvorului, cu baze de secţiune
pătrată, au fusul decorat cu frunze de viţă de vie şi ciorchini dispuşi tot în spirală. Capitelurile, cu volute, cuprind pe feţele lor şi cîte o mască.
Coloanele aşezate pe laturile pridvorului au baze de secţiune octogonală iar elementele florale, deşi dispuse în spirală, nu se împletesc ci se alătură. Reapar capiteluri cu
croşete.
.
Consolele sculptate, de pe care pornesc arcurile din peretele pridvorului, sînt
împodobite cu capete de păs ări afrontate, înconjurate de vrejuri.
Ferestrele de forma trilobă, prezintă ancadramente asem ănătoare între ele, decorate cu aceleaşi vrejuri de flori şi frunze, ordonate de cercuri şi în corespondenţă pe
cele două părţi ale chenarului. Sub fiecare fereastră apare cîte un cap de înger cu
aripile desfăcute în chip de consolă. Acest element este caracteristic sculpturii cantacuzine ş i îl vom regăsi la biserica Colţea.
În decorul sculptat, în general, se p ăstrează o ordine, Q simetrie, fie între elemente
(coloanele pridvorului decorate cîte două în acelaşi fel) sau între p ă rţi de elemente
(usciorii portalului şi cele două p ărţi ale ancadramentului la ferestre).

specifică arhitecturii muntene de la sfîrşi·
> tul secolului al XVII-lea şi începutul celui
·' următor. Datorită caracterului ei practic,
· încorporarea clopotniţei în clădirea bisericii
s-a generalizat, devenind frecventă în secolul

/~ al XVIII-lea.
•
Deosebirea clară dintre clopotniţă şi
turlă (sesizabilă încă la Fundeni), caracteris·
~ tică în epoca aceasta de sfîrşit şi început
.4J.;i\ de secol, dispare în secolul al XVIII-lea
/ .. 1 cînd se ajunge la o formă identică a acestor
~1 "'„. · ' două elemente.
,. · •„.1
Trebuie subliniat de asemenea că dacă la
/ .-. ;.1· Fundeni şi la Sinaia întîlneam şi clopotniţa
şi turla, majoritatea bisericilor vremii aveau
numai clopotniţă_., Printre monumentele de
acest fer se numără biserica mă năstirii
· Mamu (1699), biserica Colţea sau biserica
Pătroaia (1715). Lipsa turlei creează un de-1
zechilibru al maselor arhitectonice ce a fost
evitat la Fundeni.
Un loc important în decorul acestei bi·
serici revine sculpturii ce împodobeşte por·
talul, coloanele pridvorului şi ancadramen·
tele ferestrelor.
Portalul prezintă usciori cu suprafeţe
plate, decorate cu vrejuri de fl_ori, ord~>nati;
în cercuri şi în corespondenţa pe cei doi
usciori ce au la bază două capete de lei, tra·
tate foarte stîngaci. Decorul floral continuă
şi deasupra acoladei în car~ se deschide !'o,r·
talul. Pornind chiar din virful acoladei, 1~
axul portalului apare ste~a cu ".u}turu~ bi·
cefal al familiei Cantacuzino. Doi mgen supronaos
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P i ctură

din pridvo r; judecata d e a po i, d etaliu - gura iadului

importantă constă

Aşa

cum se prezintă azi, decoraţia pictată a lăcaşului datează din trei faze distincte :
Fazei iniţiale îi aparţine pictura pridvorului, opera celui mai însemnat zugrav român
al vremii, Pârvu Mutu (1657 - 1735). Format la şcoala de zugrăvie de la mănăstirea
Cîmpulungului şi apoi în Moldova, cunoscător şi al picturii ruseşti, Pârvu Mutu a
fost în slujba Cantacuzinilor, ale căror chipuri le-a grupat, în vaste şi impresionante
portrete colective, pe pereţii ctitoriilor lor de la Măgureni, Filipeştii de Pădure şi de aiurea.
La Fundeni nu i se poate atribui decît pictura care împodobeşte pridvorul şi din
care_ partea .c~a n_iai însei:n.n~tă o constituie reprezentarea Judecăţii de Apoi. Ocupînd,
clupa o trad1ţ1e bme stabilita, peretele de est, această amplă compoziţie îşi adaptează cu
îndemîn~re scenele suportului mural, tăiat la mijloc de golul uşii cu cadrul ei şi curbat
pe laturi.
Deasupra cornişei portalului, cîte doi arhangheli şi şase apostoli flancînd de fiecare
parte tronul Etimasiei formează o friză, sub care se rînduiesc, de sus 'în jos, urmăţoarele
scene:
. La nord de_ uşă,, Ad~m, urmat de două cete de drepţi, purtaţi de nori, reprezentare
ce-ş1 are prototipul m pictura athonită de la începutul veacului al XVI-iea. Mai jos e
~va, ~ar de?esu_bt se întinde grădina raiului - « Ierusalimul ceresc » - spaţioasă, înconjurata c~ ziduri de cetate. Traseul zidurilor, dispuse în linii frînte, încearcă să sugereze
P_erspect1v~, da~ meterezele, drumul de strajă şi arcurile în consolă ce-l susţin sînt
simple caligrafii o;namentale, de mult intrate în convenţie şi utilizate stereotip în acea
vr~me, la fundalurile de arhitect~ră ale picturii religioase româneşti. În faţa porţii raiulm - tratate :a un turn acoperit cu o calotă ţuguiată de chioşc oriental - apostolul
Petru se pregateşte să descuie drepţilor, iar înăuntru, împreună cu fecioara Maria ce
tronează ~a loc d~ ci~ste, <'.tîlh_arul cel bun» se găseşte în tovărăşia «fetelor înţelepte», iar
Avraam, mtre alţi doi patriarhi, ocroteşte cu gravitate în poala sa sufletul săracului Lazăr.
. La s~d de uşă, în regis~rul superior, Moise conduce spre tronul Judecăţii pe « damnaţi>), prmtre care, precedmd pe ... Nabucudonosor, se află turcii.
Prezenţa acestora din urmă în pictura murală a bisericii din Fundenii Doamnei cere
unele explicaţii.
După cum s-a arătat de curînd, însemnătatea pe care creatorii picturii exterioare
moldove~e~~i din 1:_im,-pul lui Petru Rareş (1527-1538 şi 1541-1546) au acordat-o
repr~zent?ru Jud:caţu de Apoi decurge din semnificaţia politică, din programul de
lupta antti:t?mana_ a aces,tei picturi. Printre modificările corespunzătoare ţelului mobilizator urmant -:- ş1 c~re m fapt au dat naştere unei interpretări specific moldoveneşti,
cu un nou conţmut ş1 cu o valoare estetică sporită a scenei Juclecclţii de A/Joi - cea mai

în introducerea turcilor

şi tătarilor, plasaţi

la loc de frunte printre

răi », sortiţi focului veşnic.
Deşi, o dată cu instaurarea definitivă a dominaţiei otomane, ea şi-a pierdut sensul
politic făţiş, această redacţie, utlizată în continuare, n-a renunţat la reprezentarea turcilor
în aceeaşi postură, pentru ca, în cadrul influenţei exercitate de pictura moldovenească

« cei

asupra celei munteneşti în a doua jumătate a veacului al XVII-iea, să determine intro·
ducerea lor în compoziţia similară din bisericile Ţării Româneşti. Fenomenul este semnificativ, el oglindind, ca pe o permanenţă, chiar în limitele teologice la care se restrînsese,
starea de spirit a locuitorilor celor două ţări române şi sentimentele pe care le nutreau
faţă de asupritorii lor.
Revenind la cazul nostru, astfel se explică prezenţa turcilor printre damnaţii « înfri.
coşatului judeţ » pe care Pârvu Mutu - el însuşi ucenicit în Moldova - l-a zugrăvit
în pridvorul bisericii de la Fundeni.
Dedesubtul acestui registru, două femei, personificînd pămîntul şi marea, cîteva
dobitoace, balanţa în care se cîntăresc păcatele, rîul de foc al Gheenei şi gura de balaur
a iadului, străjuită de Ana şi Caiafa, completează imaginea pe care oamenii evului mediu
şi-o făceau despre ceea ce îi aşteaptă după moarte.
În rest, pictura pridvorului e ordonată în funcţie de elementele structurale ale aces·
tuia, adică de suprafeţele, în general curbe, de deasupra arcelor şi de pe boltă. Locul
cel mai înalt, de la cheia calotei, e ocupat de Isus Emanuel, înconjurat de 14 profeţi în
medalioane, sub care, deasupra torului de la baza acesteia, ciclul Sf. Gheorghe e figurat
în 12 scene dispuse de jur împrejur. Între acestea, deasupra portalului, se intercalează
imaginea lui Isus între Fecioara Maria şi Ion Botezătorul (Deisis). Arhivoltele adîncite
ale arcelor sînt decorate cu sfinţi în mici medalioane şi capete înaripate de îngeri, iar
deasupra lor şi în pandantivi, şase scene narează momentele mai importante din viaţa
Sf. Eftimie cel Mare, patronul bisericii.
Întregul ansamblu de pictură al pridvorului este cu ştiinţă şi îndemînare adaptat
arhitecturii. Aduse la scara spaţiului pe care-l decorează, scenele de mici dimensiuni, cu
personaje numeroase şi medalioanele, accentuează atmosfera de intimitate. Eroii întîmplărilor narate în cele două cicluri de sfinţi se mişcă destul de liber pe fundalurile de
arhitectură convenţională, decorată la fel cu zidurile grădinii raiului, iar faldurile veşmin
telor mulează uneori volume ·şi rotunjimi anatomice. Calităţile desenului, mărunt dar
net, nu sînt puse în valoare de colorit, ale cărui tonuri, delicat acordate (verde închis,
roşu cafeniu, gri-albăstrui), dar lipsite de strălucire, sînt neutralizate de cenuşiul închis,
tulbure, al fondurilor. Chiar mai întinsa şi complexa compoziţie a Judecăţii ·de Apoi şi-a
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9. Pictură din bolta pridvorului; scene din ciclul vieţii Sf. Gheorghe şi medalioane cu profeti

pierdut amploarea, strălucirea cromatică şi vastul suflu monumental al modelelor din
pictura exterioară moldovenească, a căror imagine urmăreşte încă pe tîrziul ucenic muntean.
A doua fază a picturii o reprezintă portretul votiv din pronaos (peretele sud şi
părţile alăturate din pereţii est şi vest) portret zugrăvit în jurul anilor 1756-1757, în
timpul lui Constantin Mavrocordat, al cărui chip se păstrează alături de ctitori, cu
barbă îngrijită şi mustăcioară, cu nasul lung şi fin, cu privirea inexpresivă sub cuca
domnească lăsată puţin pe spate. Dintre celelalte portrete, se degajă cel al lui Mihail
Cantacuzino şi cel al lui Dumitraşcu Racoviţă - desigur ctitor al picturii din această
fază. Figura lui Mihail Spătarul e de o nobleţe puţin distantă, dar lipsită de ostentaţie,
cu fruntea înaltă sub părul castaniu şi pleoapele lăsate peste ochii ce privesc îngîndu·
raţi, departe cu transparenţa umbrită de oboseală. Alături de el, Dumitraşcu Racoviţă,
« hatman al Ţării Moldovei », are o figură rotundă, de sanguin, cu pomeţii proeminenţi, mobilă şi puternică, cu barba răsfirată agitat, cu privirea iute şi atentă sub sprîncenele subţiri şi nervoase. Mîinile sînt, în general, frumos desenate, în atitudini conven·
ţionale, dar nu lipsite de farmec: dreapta spătarului se odihneşte degajat, cu degetul
mare petrecut în brîu, pe cînd cea a hatmanului are degetele întinse pe piept, într-un
gest plin de graţie manieristă.
În restul pronaosului, în naos şi în altar, zugrăveala actuală este rezultatul reparaţiei
efectuate la 1860 de Doamna Maria Ghica şi menţionate în pisania pictată în interior,
deasupra uşii. Complet înnegrită pe bolţi, ea se compune în părţile inferioare din şiruri
terne şi stereotipe de personaje sfinte, înecate într-o tonalitate generală de un cenuşiu
murdar şi sumbru, întunecat încă de stratul de fum.
În economia generală a suprafeţelor pictate, un loc însemnat revenea pe vremuri
elementelor decorative. Moştenite probabil de la construcţiile generaţiei cantacuzineşti
anterioare, lujerele şerpuitoare, în care se învecinează modesta floare de cîmp cu prestigiosul acant, sînt tipice pentru pictura epocii brîncoveneşti şi postbrîncoveneşti. Şi la
Fundeni, desenul expresiv şi jucăuş al unei asemenea ornamentaţii a înviorat nu numai
chenare, console şi glafuri în interior, ci şi porţiuni destul de întinse la exterior, unele
urme persistînd încă, pe pridvor şi clopotniţă.
Privirea nu zăboveşte însă asupra acestor firave flori pălite, căci, de la bun început
e atrasă de exuberanţa stilizată a decorului în stuc, ce învăluie întreg paramentul bise·
ricii într-o vrajă subţire de basm oriental.
Reliefuri în stuc împodobeau, la vremea aceea, clădirile importante, atît în Europa
apuseană şi centrală, cît şi pe malurile Bosforului. Transilvania şi Moldova nu rămă
seseră nici ele în afara acestei mode: în 1709, Toma Cantacuzino pomeneşte de un« ştiu·

23

https://biblioteca-digitala.ro

10. Pictură din pridvor;
Isus Hristos între Fecioara Maria
Ioan Botezătorul (Deisis)

şi

cator » braşo vea n ce-i lu crase la « neşte
case», iar un călăto r polon vedea în palatul domnesc din Iaşi încăperi cu pereţii şi
tavanele strălucitoare de stucaturi policrome.
Arta stucatorului se arată însă a fi fost cu
deosebire preţuită în Ţara Românea scă: în
palatele Cantacuzinilor ş i ale lui Brîncoveanu
- la Potlogi bun ăoar ă - în apartamentele
rezervate domnului la măn ăs tirile mai însem•
nate (Hurez), sau în reşedinţa mitropolitului,
meşteri iscusiţi, după ce trasau cu un vîrf ascuţit pe tencuiala umedă motivele decorului,
le modelau în relief cu un amestec fin de
pastă de var şi cîlţi. Motivele acestei ornamentaţii aveau în Ţara Românească un car acter net oriental şi ele erau rezervate inte·
rioarelor civile, pe care, arareori le depăşeau
pentru a alcătui cîte un chenar de fereastră
sau cîte un brîu. Destinaţi a fi zugrăviţi în
frescă, sau acoperiţi - măcar parţial - cu
icoane, pereţii bisericilor nu puteau beneficia de o asemenea podoab ă şi a fost nevoie
de intervenţia unei minţi lipsite de prejudecăţi şi făcute să părăsească drumurile bătute,
pentru ca, o dată ce nu putea fi aplicat înă
untrul unei biserici, decorul în stuc să fie
transferat în afara ei, pe suportul pus din
belşug la dispoziţie de faţade. Ideea poate să
fi fost sugerată şi de sculptura ornamentală
utilizată la exterior de unele construcţii otomane, dar ea poartă pecetea îndrăznelii creatoare şi meritul ei revine, fără nici o îndoială,
lui M ihail Cantacuzino, desigur om al vremii
lui, aplecat spre decorativism şi iubitor de
podoabă bogată, dar mai cu seamă spirit
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11. Pisania pictată din pronaos

iscoditor, dispus întotdeauna sa mcerce o inovaţie. Cît priveşte realizarea decorului
exterior în stuc de la Fundeni, ea aparţine unor meşteri deosebit de înzestraţi care,
folosind cu îndemînare o schemă tradiţională faţadelor munteneşti, l-au distribuit
pe trei registre, despărţite prin brîie orizontale, principalul registru, cel median,
fiind împărţit în panouri, ca un imens paravan, acoperit cu fermecătoare imagini
reliefate mărunt şi care se repetă la sud şi la nord, conform principiului de simetrie
al întregului edificiu. Această repetiţie nu are un caracter mecanic, variaţiile de
detaliu, numeroase, fiind tot atîtea probe de graţioasă fantezie, de vervă şi de sponta·
neitate. Astfel, palatul cu trei caturi conceput ca un decor bidimensional, de o geometrie
suavă, animată de lampioane şi străjuită de chiparoşi subţirateci, are un număr deosebit
de deschideri, precum şi acoperişuri tratate diferit, în cele două versiuni, de pe cele
două laturi ale pronaosului, pe cea de la nord, meşterul însemnînd şi anul lucrării:
1699. În acest palat, căruia imaginaţia creatorului său necunoscut i-a dat o aparenţă
atît de exotică la prima vedere, se pot recunoaşte cu uşurinţă şirurile de arcade ale logiilor şi pridvoarelor brîncoveneşti; calotele ce-l acoperă, de influenţă musulmană, sînt
de acelaşi tip cu învelitoarea zugrăvită de Pârvu Mutu deasupra porţii raiului din Judecata de Apoi, iar aspectul general de clădire uşoară şi aerată ne aminteşte că Evlia Celebi
fusese impresionat tocmai aici, la Fundeni, de un mare şi frumos chioşc.
Tot pe zidurile pronaosului şi tot între doi chiparoşi, o sinuoasă încolăcire de linii
mulurate, capete terifice, peşti şi păuni ce ordonează în jurul unui vas înalt - ca un
triplu potir - din care ies două tije înflorite, curbate cu graţie. Mai încolo, vasele, mai
joase, sînt cu grijă rînduite, uneori pe mesuţe musulmane, văzute într -un singur plan,
ca în pictura egipteană, iar din ele se resfiră în toate direcţiile, jerbe stufoase ce-şi presoară florile şi frunzele pe suprafeţe întinse. Din acelaşi fel de vas pot ieşi însă şi vrejuri de
viţă cu ciorchini, iar pe cîte o mesuţă apar mere şi pere, tratate surprinzător de realist.
Într-un loc, pe absida altarului, în exuberanţa lor, lungile crengi n-au mai încăput
în panou şi decoratorul, dovedindu-se un artist deplin, le-a frînt, lăsîndu-le să atîrne
paralel cu muchia absidei.
Ancadramentele sculptate în piatră ale ferestrelor sînt şi ele prinse într-un al doilea
rînd de chenare din stuc şi integrate astfel sistemului decorativ al acestui registru.
.
Celelalte două registre - cel de sub cornişă şi cel de deasupra soclului - sînt
făcute să pună în valoare zona mediană. Decorul lor, mai simplu, are un caracter de
repetiţie, adaptat suprafeţelor arhitecturii. Sprinţarele elemente vegetale îşi găsesc şi
·aici loc, dar ele sînt disciplinate prin încadrarea în cîmpuri geometrice regulate - sus
circulare, !!!ternate cu chiparoşi, jos polilobate - dispuse în şir orizontal.
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La ongme, acest decor în relief ar fi fost colorat - după descrieri mai vechi - în
cîteva tonuri - printre care roşu închis, albastru-cenuşiu, verde, ba şi auriu, se pare din care însă n-a mai rămas nici urmă.
Cele mai multe dintre elementele decorative pe care le-am prezentat sînt orientale.
Această constatare nu ne îndreptăţeşte însă de fel - ca şi în cazul « palatului » - să
....

12. Pridvorul; detaliu de
cu decor în stuc

fatadă

13.

F a ţada

de sud; detaliu de

stu ca tură ,

motivul registrului interior

14. Fatad a d e nord ;
detaliu cu data stucaturii
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. LISTA
atribuim ornamentaţia în stuc a bisericii de la Fundenii Doamnei unor meşteri aduşi
de departe, dintr-un răsărit exotic, otoman sau persan. O dată cu adoptarea unor trăsă
turi din ce în ce mai marcate ale modului de viaţă constantinopolitan de către clasele
stăpînitoare, broderii, stofe, covoare, obiecte de uz curent şi mobile orientale înpămînte
niseră în arta Ţării Româneşti, de-a lungul veacului al XVII-iea, motive decorative variate, cu circulaţie în toată lumea musulmană, precum şi gustul pentru ornamentul plat,
semănat pe suprafeţe mari şi armonizat în acorduri cromatice sonore. Folosite uneori
pentru a împodobi piatra cioplită a vreunei balustrade, sau a vreunui linte!, aceste motive
şi-au gă sit locul mai cu seamă în pictura decorativă a numeroaselor edificii cantacuzineşti şi brîncoveneşti, laice şi religioase, în cadrul căreia au suferit un proces de « autohron~re ~
•
Meşterii stucatori care au împodobit interioarele civile le cunoşteau tot atît
de bine ca şi ceilalţi decoratori din Ţara Românească; ei au îmbogăţit treptat,
cu ajutorul lor, o altă modalitate de expresie, practicată încă înaintea lui Brîncoveanu, relieful în stuc, cărnos şi cu o mare capacitate de proliferare pe feţele
zidurilor, dar foarte suplu şi pretîndu-se - ca şi pictura - tratării miniaturistice şi
coloriajului.
Felul în care aceiaşi meşteri, scoţînd acest decor din spaţiu l închis al interioarelor
civile, l-au adaptat faţadelor bisericii din Fundeni, nu dovedeşte neapărat originea lor
exotică, dar ilustrează spiritul creator şi calitatea lor de artişti. Pentru a-l face potrivit
noului suport - exterior şi mai întins - şi pentru a-l proporţiona cu volumele arhitecturii, ei au compus motive noi, de dimensiuni mai mari, complexe şi diferenţiate,
cu care au înlocuit în principalul registru reţeaua vegetală obişnuită, dînd celorlalte
două registre aspectul şi îngustimea unor frize ce -l pun în valoare. Elementele ce compun
aceste motive au fost alese, în cea mai mare parte, tot de pe covoare şi broderii orien tale, dar ele au fost îmbinate, după cum am văzut, cu vase şi mobilier, uneori cu flori
şi fructe locale, ba au servit chiar la edificarea unui surprinzător palat de poveste. Rezultatele, rafinate şi pline de candoare totodată, sînt de o cuceritoare prospeţime şi ele
evocă, într-adevăr, atmosfera poetică a miniaturilor persane. Iar întîlnirea acestui decor
aici, în ctitoria deschizătorului de drumuri Mihail Cantacuzino, cu o firavă mlădiţă a
barocului occidental, reflectă în chip pitoresc aspiraţiile de înnoire a limbajului artistic
românesc, într-o vreme în care de sub teascurile tipografiei de la Snagov, Antim Ivireanul
scotea - sub titlul de Floarea Darurilor - o nouă tălmăcire a scrierii morale italieneşti
Fiore di virtu, iar dascălul Costea copia, în versiunea ei românească, povestea persană a
Sinclij1ii Filozofului.

În text

1. Pridvorul şi cruci de mormînt
2,3. Detalii de coloană şi decor în
stuc la pridvor
4,5. Faţada de sud a bisericii; detaliu
cu fereastră
6. Consolă şi naştere de arce în pronaos
7. Pictură din pridvor; judecata de apoi,
detaliu - turci şi împăraţi păgîni
8. Pictură din pridvor; judecata de
apoi, detaliu - gura iadului
9. Pictură din bolta pridvorului; scene
din ciclul vieţii Sf. Gheorghe şi
medalioane cu profeţi
10. Pictură din pridvor; Isus Hristos
între Fecioara Maria şi Ioan Boteză
torul (Deisis)
11. Pisania pictată din pronaos
12. Pridvorul; detaliu de faţadă cu
decor în stuc
13. Faţada de sud; detaliu de stucatură,
motivul registrului interior
14. Faţada de nord; detaliul cu data
stucaturii
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În afara textului
15. Coloanele de vest ale pridvorului
16. Intrarea în pridvorul bisericii şi
portalul pronaosului
17. Portalul pronaosului; detaliul părţii
superioare, cu pisania bisericii
18. Pictură din pridvor; judecata de
apoi, detaliu - grădina raiului
19. Pictură din pridvor; judecata de
apoi, partea dinspre sud
20. Pictură din pridvor; judecata de
apoi, detaliu - « lumea »
21. Bolta pridvorului
22,23,24. Pictură din bolta pridvorului;
scene din ciclul vieţii Sf. Gheorghe
25. Pictură din pronaos; portretul votiv,
detaliu - peretele de vest
26. Pictură din naos ; sfinţii Constantin
şi Elena
2 7 ,28. Faţada de sud a bisericii; pridvorul şi pronaosul
29. Faţada de sud. Decor în stuc, registrul central, « palatu l »
30,31. Faţada de sud; detaliu
31
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32,33. Faţada de sud. Decor în stuc,
registrul central; motiv derivat din
arborele vieţii
34. Absida sud; detaliu de faţadă cu
decor în stuc
35. Absida sud, detaliu de faţadă cu
decor în stuc şi fereastră
36. Absida sud, detaliu de faţadă cu
decor în stuc şi ferestre

3 7. Absida sud, detaliu de faţadă cu decor în stuc «masă cu fructe şi flori»
38. Faţada sud; decor în stuc - panou
din registrul central
39. Absida est; detaliu de faţadă cu
decor în stuc - panoul « ramurilor
frînte »
40. Absida est; detaliu de faţadă cu
decor în stuc

I. Planul bisericii Fundenii Doamnei.
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