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Această lucrare este 'o. desvoltare a capi- 

tolului: epoca lai Şteian cel Mare în «P'Ar- 
chitectare religieuse moidave» din cartea «/P'Art 

Roumaâin» 1;, iar concluziunile ci au îost 
prezentate Academiei Române, într'o: scurtă 

lucrare din care au îost extrase câte-va din 

rândurile următoare. ?). 
Spre o mai bună documentare a celor 

expuse și pentru a umplea cea ce cred a 

îi o -lacună în materialul nostru de cercetare, 

am adunat planarile și vederile ale tataror 
bisericilor din vremea lui Ştefan cel Mare 
actualmente cunoscute, precum ale celor câte 

va mai vechi; asemenea și ale celor din 
vremea lui Bogdan cel Orb și a lui Ştetăniţă 
care sunt o urmare firească a celor dintâi. 
S'a alcătait astiel un fel de inventar al bi- 

sericilor moldovenești de la începat și până 

la Petru Rareș. 

3) L'Art Roumain de N. lorga și G. Balş, 
2) Inceputurile arhitecturei bisericeşti din Moldova 

de G. Balş, 

  

Gruparea la un loc a acestui material 
permite o mai ușoară studiere a artei de a 
clădi din această vreme și ne îngăduește să 
tragem concluzii de an caracter mai general. 

“Alte cerectări vor putea completa acest 
inventar cu elemente noaă, acuma necunoscate. 

Sc vor putea elucida unele puncte neclare 

şi corecta alte greșeli. 
Zugrăveala mai cu seamă ar merita să fie 

studiată deosebit şi în amănunte. 
Dacă, însă, lucrarea de îaţă va ajuta întru 

câtva ca să se lămurească mai bine cunoa- 
șterea acestor vremi, scopul nostru va Îi atins. 

Am de adus mulțumirile mele acelora cari 
mi-au ajutat în strângerea materialului ne= 
cesar. In primul rând Comisianei Monumen-= 

telor Istorice, pe urmă Direcţiunei Școalei de 
Arhitectură care mi-a pus la dispoziţie mai 

multe releveuri ce mi-au permis să revizuesc 
“ şi să completez ale melc. Asemenca şi D-lor 

Arhitect C. Popovici şi Inginer |. Mihalache 
cari au binevoit să-mi dea și ci preţiosul lor 
ajutor. o . 

pă
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Pentru studiul arhitecturei bisericești mol- 
doveneşti, studiul vremei lui Ştefan cel Mare 
este nu numai de cea mai mare importanţă, 
dar este chiar eheea problemei. Intr'adevăr 

OC: 

  

  

parte din aceste clădiri trebue să îi fost de 
lemn, iar de zid cele mai puţine. Dar cele 
rămase din acest timp, două sau trei —ori 
care ar îi interesul lor, nu ne potii de mare 

. 

--. 

  

Fig. 1. Hilişăuţi . 

sau ridicat de înaintașii lui malte lăcașuri 

sfinte —-mai ca seamă sub domniile lui Petru 

Mușat și lui Alexandru cel Ban, precum do- 

vedese multe documente. — Cea mai mare 

îolos pentru studiul arhitecturei moldove- 
nești. | 

- În vremea lui Ştela a cel Mare însă, acest 
stil se găsește alcătait gata în liniile lui 

2
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principale şi dacă n'are încă desvoltarea lui 
desăvârșită, a căpătat deja îormele sale ca- 
racteristice. Aceste forme au urmât mai pe 

urmă o evoluţie firească, dar nu li sau mai 
adăogai de cât elemente de natură secun-= 

dară, până târziu în ajanul începerei de- 
cadenţei. 

In cercetările ce urmează va îi vorba în 
mod aproape exclusiv de biserici, căci, pe 

lângă ele, — excepţie făcută pentru” câte-va 

elopotniţe — nu mai avem alte clădiri religioase 
care să le putem atribui acestei epoci. 

Mânăstirile au fost așa de des arse, dis= 
truse, dărâmate, încât — chiar dacă în ceea - 

ce vedem azi mai sunt câteva crâmpei din 

zidurile făcute de mâna meșterilor lai Ștefan 
cel Mare, nu le mai -putem : deosebi și nu 

putem spune că monumentul este din această 

vreme. 
Acest studiu se va împărţi, în mod firesc 

în două părţi principale: q) cercetarea în- 
râuririlor -— absolut necesară înțelegerei al- 

cătuirei și evoluţiunei artei noastre și pb) stu- 
„dial formelor. 

Deci, pentra a putea înțelege aceste forme 
trebae să fim, mai întâi în curent cu origi» 

nele, dar dintr'altă parte analiza detaliilor 
consiruciive ne luminează asupra uuor punete 

nelămurite, încât nici desluşirea influențelor 

nu poate îi complelă până- nu  cercetăm 

formele. 
De accea vom examina întâi înrâuririle 

așa cum rezultă din izvoarele istorice și din 
prima vedere a monumentelor și..pe. urmă, - 
dapă studierea formelor constructive și scru- 

tarea detaliilor, vom reveni—cu riscul de a: 
repeta unele lucrari -— căutând a vedea până 

la ce panct sunt îndreptăţite cele spusc -la 

începat și în ce măsură, trebucs să le între- 

gim sau să le rectificăm,. 

  

  

      
  

  

“Fig, 2; Sf, Nicolae din' Dorohoi 
Tabloal votiv



Di CAPITOLUL 1. 

„CERCETAREA INRĂURIRILOR 

Pentru deplina înţelegere: a inrâuririlor, e mediu mai omogen şi în relaţie cu regiuni 
nevoe în primul rând să cercelăm arta cons- de tendințe și principii apropiate de ale lor, 

tractivă a ţărilor na .numai vecine nouă dar țările noastre se găseau la conîluență, la 

pe e mama ma [= meme 
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Fig. 3. Si. Ilie 

și a unora câte odată foarte depărtate. In- punctul de ciocnire al unor civilizaţii foarte 

_Wwadevăr, ţările noastre, spre deosebire de diferite. Au primit, din această pricină, pe» 

cele apusene unde artele au evoluat într'un  cetea unor regiani îndepărtate și au contopit



(2 

în construcțiile ce au înflorit pe acest pământ, 

elemente foarte diferite, disparate chiar la 

prima vedere, dar care au ajuns însă, prin 

bunul simţ şi gustul constructorilor, să alcă- 

tuiască. un tot armonios și bine legat cons= 

tituind an stil deosebit, stilul nostru mol 

dovenesc. | 
O altă țară care sa găsit în condițiuni 

asemănătoare cu a noastră din acest punct 

de vedere este Sicilia, unde conlucrarea ar- 

telor bizantine, arabe şi gotice a produs mi= 

nunele ce le știm. 
Ca cât mai interesante sunt aceste regiuni 

unde s'au lovit aceste valuri diverse? Cu cât 

e mai pasionant studiul artei lor, cercetând 
care din aceste două curente s'au potrivt 
mai bine firei și spiritalai poporalui; ne des- 
vălaeşte tainele suiletului său și gândirea sa 
adâncă malt mai bine ca în acele ţări care 
au primit în mod pasiv arta altor popoare 
fără a-i amesteca nimic din al€ lor. 

Inrâuririle streine de care poate îi- vorba 

în cazul ce ne ocupă sunt în primul rând 

cele bizantine şi cele gotice. Iniluența bi- 
zantină, adusă prin diierite căi, se simte ho- 
tărit în planul bisericei, așa cum era firesc 
să fie, cererile cultului fiind aici predominante. 

Ele sunt cele ce dau — cum S'ar zice—pro- 

„această dispoziție? Este de observat, 

gramul construcției, la care trebue să se po-.: 
trivească posibilitățile constructive și tendin- 
țele ornamentale. 
„Separaţiunile clasice în altar (cu anexele 

sale proscomidia și diaconicul), naos şi pra- 
naos se regăsesc la noi ca în tot domeniul 
arhitecturei bizantine, 

De asemenea boltirile decurg din arta 

constructivă bizantină. Arcurile sant în plin 

cintra, nu. găsim -arcarile frânte—zise o- 
givale — de cât în detaliile de ornamentaţic; 

- bolțile sunt în calote şi nu— afară de foarte rare 
excepții— construite pe nervure după metoda 
golică. Și -caraeteristica poltirci moldovenești, 
cu arcuri piezișe suprapuse celor patru arcuri 
ale naosului —nu are de asemenea nici o 
“relație cu arta gotică. 

Influența bizantină se mai vădește prin 
absidele laterale ale naosului, care împreună 

cu absida altaralui, alcătuiesc așa zisul planul 
trilobat sau triconch. Această îormă,.. care 
există mai în tot răsăritul creștinesc, nu se gă- 
sește însă ca regală normală, în afară de 
țara românească, de. cât în trei regiuni din 
domenial bizantin: la /iuntele Atos, la: Me- 
tcori și în Serbia. Fiind date relaţiile țărilor 
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noastre “cu Si. /lunte dintro parte; iar 
dintr'alta. cu Serbia, vom putea conchide ca 

dintr'ana din aceste două regiuni ne-a venit 
acest plan, care s'a generalizat la noi, atât 
în Moldova cât și în Ţara Românească. 

Dar de la care din aceste două provincii arhi- 
tectonice, Atosul sau Serbia, ne-a venit oare 

însă, 

că planul triconch se găsește la “Si. Mante 

mai totdeauna combinat cu tipul bisericei bi- 

zantine cu patru coloane, sau stâlpi, pe care 

se reazămă cupola centrală și foarte 'rar cu 
planul în care cupola se “sprijină: deadrepuul 
pe zidurile exterioare așa cum € la noi în 
România aproape totdeauna, în Moldova chiar 
iără excepţie. [n Serbia din potrivă, există 

cele două tipuri cam egal reprezentate, cele 

fără coloane îiind de regală în bisericile mai 
mici. Aceasta este un argument pentra ve- 
nirca prin Serbia a acestei dispoziţiuni ato- 

nice. Nu e locul aici să cercetăm care € 
origina ci mai îndepărtată. Chestiunea a dat 
loc la numeroase studii şi îndelungate dis 
caţiuni, care nu sunt încă “închise. 

Na avem de altmintrelea nici o probă ca 
meșteri atonici să îi venit vre-o dată să lu- 
creze la noi. Din contră știm că călugării 
sârbi au adus în Moldova cultura lor bise- 
ricească, a cărei arta de clădit era o ramură 
firească. Și astiel, pe lângă înrâuririle gotice 
despre câre vom vorbi mai departe, s'ar putea 
explica în parte și tendința spre o mai mare 

înălțime a bisericilor moldovene, predominanţa 
verticalei, care este în Serbia chiar o de- 
osebire îață de arta bizantină mai meridio- 
nală și de cea atonică în particular. 

Serbia dealmintrelea, până în acest moment, 
trecuse prinir”o înfloritoare perioadă de zidire: 
și arta ci, gonită din sudul Savei mai trăia 
în nordul râului, în Fruscagora. 

Călugării, deci, care au venit în Moldova 
în vremea lui Petre. Mașat, puteau foarte bine 
aduce principii destul de vivace pentru a se 

impune constracțiilor ţărei în care veneau. 
Din Bulgaria, din potrivă, n'am putut afla 

vre-o influență. asupra artei noastre moldo- 
veneşii. Nici na e de .mirat, căci atuncea 

când a început Ştefan cel Mare a zidi, de 
aproape un veac nu mai era un stat bulgar, 

ci se făcuse raia turcească fără viaţă arti- 
stică— cel puţin în această privință. 

In unele regiuni din țările balcanice, — și - 
în Bulgaria, — a existat în veacurile al XIV-lea 

şi al XV-lea o ornamentaţie a pereţilor :
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căteriori, cu arcade oarbe şi alte împodo» 
biri, care, lără a semăna cu fațadele lui 

„Ştefan cel Mare, purcede din aceleași prin- 
cipii — (Messembria, Târnovo şi alte). Aceste 
principii sunt-însă mult mai generale— ma- 

TI pai spera AP DR ot ap mam pane pe 

„După arta bizantină, aceea care sia înti- 
părit mai mult caracterai asupra arhitecturei 
noastre moldovenești este cea gotică. Rela- 
țiile noastre continue cu Polonia și cu Tran- 
Silvania o explică îndestul. Inlesnirea cu care 

Tzeapa e TD parea 

  

Fig. 4. Sf. Gheorghe — Hârtsu 

tcriale :mărante, material aparent, arcade 
oarbe, ocniţe, și nu. implică nici o idee „de 

filiaţiune. Cred, deci, că nu există o înrâurire 
a arici constructive: bulgare asupra artei 
noastre moldovenești. - 

e = . ” : 

    
sc pulca avea meșteri iscusiţi din aceste ţări 
oceine deslașese de ce veneau ei de acolo 
mai curând de cât din Balcanul acuma supus 
Tareilor. Rae 

Care sunt aceste caractere noi? | 
"In anire cu gândul sârbesc, este mai marea
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inălțare a clădirei, această simbolică elansare 
a biscricilor gotice, în opoziţie cu concen-= 
lrarea în sine —orientală—a  proporţiiior 

bizantine; este apariţia contratorturilor cxte- 

riori, principiu apusean, romanic şi gotic, con- 

trar spiritului bizantin care închide în interiorul 
zidurilor biserieeci, toate părţile constractive 
menite să anuleze împingerea bolților, modul 

in fine, cum e tratat tote ce piatră cioplită, 

profilele soclurilor, tabletele contratorturilor, 
dar mai cu seamă chenarele ușclor și ale 
ferestrelor. 

Aşa încât sa patat caracteriza biserica 

moldovencască ca fiind un plan bizantin cxe= . 

culat de mâini gotice. si - după principii în. 
parte golice. 

Care din. aceste două ţări, Polonia sau 
Transilvania, nc-a transmis accastă înrâurire. 

Documente precize, dacă nu lipsese cu de- 
săvârşire, sunt însă foarte rare şi pentru a 
ne Îace o idec mai clară asupra acestui punct 

va Îi ncvoc de studiul de amănunte ce-i 

vom face mai departe, sprijinit pe cercetarea 

profilelor, chenarelor şi semnelor lapidare 
din aceste ţări. 

pe Euă 

S'a constatat o influenţă însemnală a Ar- 
menici până la Rin, unde a îost semnalată în 
catedralele romanice din această regiune !). 

Acest ncam de arhitecţi, de constructori meş- 
ieri în artele pietrei, a emigrat în mai multe 

rânduri în urma pustiirelor ţărci lor. Se ştie 
cum s'au stabilit în mare număr în Galiţia 
şi în Moldova şi în alte regiani vecine, încă 
din zorile istorei noastre naţionale. O inrîu- 

rirc a lor asupra artei noastre constructive 
ar îi deci foarte îircască. Din ncicricire, cu 
noașicm încă prea impericet accastă arlă a 
lor pentru a patea trage concluzii sigure. 

Vom arăta mai departe, când vom vorbi 

de diferitele particularităţi consiractive, de 

partea ec ar putea să le rcevic. Și aci credem 

în primul rând că lor irebuc să li sc atribue 

introducerea acestor arcuri piczişc ale cupolei 

naosului care au devenit o caracicristică a 
stilului moldovenesc. 

, + 
) * a 

Influențe ruseşti, în această epocă nu se 
vădesc; numai mai târziu se vor ivi, mai cu 

") Strygowski—Chaisy—k, Benvit, 

scamă în amănuntele decorative, în pictură şi 
în învelitorile acoperișului. . 

Unele documente, ce le cunoaștem, nc arată 
cum unii meșteri italieni, în trecere pe la noi 
în drum spre Rusia, au fost opriţi de Ștefan 
cel Mare. Altă dată îl vedem pe Ştefan ce- 

rând meșteri și zugravi de la Vencţia. Nicăeri 
nu putem vedea în clădirile ce ne-au rămas 

mâna acestor meșteri apuseni. 
" Nu vedem ca arta orientală— otomană, per- 

sană sau arabă—să se arate în monumentele 

din Moldova în vremea lui Ștefan, în mod direct. 
Dar uncie motive de origină răsăriteană ne-au 
revenit prin intermediarul occidentului, precan 

vom vedea mai departe. 

Am vorbil până acuma de diversele iniluenţe 
care au înriurit-sau modificat baza bizantină 
în cea ce privește construcția și împodobi- 
rele de piatră; zugrăvelele însă sunt bizantine. 

In stadiul încă înapoiat al studiilor asupra 

picturei bizantine nu putem încă să nc pro-: 

nunțăm cu hotăriîre asupra școalci regionale 
la care aparţin, nici nu avem o siguranță de- 

plină dacă toate zugrăvelile din bisericele lui 

Ștefan cel Mare sunt din vremea lui. Pentru 
unele faptul e cert, pentru altele foarte pro- 

babil. — Cu tot caracterul așa de pronunţat 
bizantin al acestor îrescuri atât prin factura 

cât și prin iconogratia lor, se zăreşte loluși 

oare care elemente. străine. 

Așa la Bălinești unde se găsese zugrăveli 

care sunt din cele mai de seamă cc le avem 
în țară și care prin frumuseţea figurilor şi 

"eleganța cexecuţiunci sc pot clasa prin cele mai 

îrumoase din răsăritul Europei, se vede în 
chipul ctitorului, logofătul Tăutu, o. evidentă 
influență apuseană. 

„Dar înriurirea arlelor vecine nu este sin= 

gura care trebuia ţinată în seamă în studiul 
iormărei formelor arhitectonice. 

Cel puţin în regiunile unde meşteșugul de 

Zidit se desvoltă cu rațiune şi nu numai după 
imitația oarbă sau fantezia meșterilor sau â 
domnitorului, intervin alţi factori cari pot 
ajunge să fic preponderenţi. E vorba de clima 

şi materialele de constrac ic ailătoare. Cea 
dintăi condiţioncază în primul rând acope-
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rișurile prin necesitatea de a îndepărta sigur 
şi iute zăpada și apele în regiunile ploioase 
cum sunt acele de:sub munţi undea înilorit, 
mai cu seamă, stilul ce ne ocupă. 
„Yom vedea cum, la noi, soluţia. acestei 

probleme pare a îi obiectul unor încercări 

spceiale din pariea meșterilor noștri cari au 
căutat să găscască înveiitori în raport cu ma» 
terialele carc Ic aveau la îndemână respec- 
lând tot odată îorme consacrate din alte pricini. 

Pceste consideraţiuni au impus în mod îi- 
resc pante mari și strașini proeminente menite - 

găducau ridicarea unor clădiri măreţe cum 
se văd prin alte țări mai îericite. 

Bisericile se zideau repede, într'o clipă 
mai liniştită și, fireşte, cele erau mici, mo- 
deste și ca dimensiuni și ca împodobire, dar 
totuși armonioase de formă, binc echilibrate 
şi foarte potrivite trebuinţelor de atunci. 

x 

* %* 

Când considerăm într'o epocă anumită ori 

ce artă constructivă din orice ţară, primul 
element de care ne slujim pentru studierea 

  

    
  

    

Fig. 5. Bălinești 
> Tabloul votiv (dapă Bul. Com. Mon. Ist.) 

să arunce apele departe de ziduri, adică aco- 

perişuri înalte și de o massă importantă în 

raport cu accea a clădirei. a 

Clima schimbăcioasă, cxtremă, din: țara 
noastră, cu geruri intense iarna şi căldari cx- 

cesive vara, a dus dela început să se caute 

a lăsa la o parte tencuielele, cel puţin în 

părţile mai expuse şi a construi cu materiale 

aparente, materiale de obicei de dimensiuni 

mici, din cauza dificultăței de a-și procura 

alte, cărăturile fiind grele și mijloacele reduse. 
Dintr'allă parte, nesiguranța vremurilor, 

războaele continue, sărăcia vistieriei nu în- 
7 

și judecarea lui este arta timpurilor imediat 

precedente, care mai mult de cât orice altă 
influență trebue să ne dea cheea problemelor 
de deslegat. Am văzat dela început că, prin- 

run fenomen curios, în cazul nostru, acest 

element de căpetenie ne lipsește aproape cu 

„totul și ne găsim în Moldova la inceputul 
„epocei ce ne interesează în îața unor monu- 
mente, unde apar, gata închegate, mai toate 
clementele ale stilului nostru fără ca să 
pulem vedea deslușit, în cele câte-va con- 
strucţii din vremea imediat precedeută, îirul 
conductor al evoluţiei din care a cșit.
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Zidurile ce au fost și au pierit ne-ar fi 
arătat oare accastă: evoluţie? Aici suntem re- 
duși la simple ipoteze. 

Cunoaștem numai biserica din Rădăuţi ri- 
dicâtă, se zice, de Bogdan descălicătorul, sau 
poate numai de Alexandru cel Ban, şi mărită 
şi înframusceţată mult mai târziu de către Lă- 
puşncanu. Această clădire însă e tăcală după 
principii cu totul alte; este o biserică roma- 

nică, de o artă foarte modestă, cu o navă 

principală si două colaterale (bas cât€s). Are 

însă separaţiunea în naos și pronaos după 
datina răsăriteană. 

  

Fig. 6. Si. loan — Siret 

Cât de interesantă să fie 'și de venerabilă, 
este în aiară de direcţia arhitectonică ce vroim 

"s'o studiăm aici. | 
Altă biserică ce se zice veche din “naintea 

lui Ștefan este Sf. Treime din Siret, 
Această clădire, de forme simple, de cons- 

trucţie bizantină, cu: oare care caractere de 
plan sârbești și cu oare care înrâurire apu- 
scană, ar putea să îic din epoca arătată; ana. 
liza clădirei pare a confirma ce spanetradiţia, 

Sit. Ioan, tot din Siret, ar îi fost zidită în 
vremea lui Petru Mușat; Dacă aceasta ar fi 
adevărat, sub forma în care o vedem azi, 

atunci întradevăr ar îi an jalon preţios, căci 

întrunește mai multe din elementele cc ic găsim - 
în bisericile din timpul lui Ștefan, 

Dar această clădire, ce o vedem azi nue 

cea primitivă ci o construcție din veacul al 
XVII-ica. Nu odată, bazaţi numai pe documente” 
sau pc tradiţie patem crede o clădire mult 
mai veche de cât e în realitate. O 'recons-= 
trucţie totală poate să nu îi lăsat nici o urmă în 
documentele care ne au ajuns, sau pare a re- 

zalta din ele numai o simplă reparaţie unde 

a fost o rezidire completă. In cazul ce ne 

ocupă, chiar dacă biserica nu a îost în între- 
gime refăcută a suferit o transformare aşa de 

desăvârșită în cât caracterul 
vechiu s'a pierdat cu totul 
și alte, dintr'o vreme mai 
recentă, i-au luat locul, 

Biserica  Mirăuţilor din: 
Suceava care pare ă îi fost 
şi ca zidită la început sub 

Petra Mușat, nu mai avea 
nimic din-vechea ci înfățișare 
şi era și ca o zidire din 
veacul al XVIl=lea până acuma 

câţiva ani când a fost refă- 
cută și cu. desăvârşire trans= 

formată: 

:  Rlexandru cel Bun a zidil 
mânăstirea Bistriţa pe al 
cărui loc se ridică azi bi- 
„serica lui Lăpuşneanu, car la 
Moldovița o altă mânăstire 
care s'a dărâmat astiel în cât 

„azi numai câteva rămăşite de 

zidari în ruine mai es din 
pământ, prea nedeslașite ca să putem con- 
chide ceva din examinarea lor. 

De biserica catolică ce acelaș domnitor a 
ridicat-o în Baia pentru soţia sa și ale cărei 
ruini se mai. văd şi azi, nu e locul să se 
vorbească aici, fiind făcută după alte norme; 
este o construcție. în întregime gotică eare 
ese ca totul din șirul zidirilor ce le cercetăm 

Acest fir conducător, ce este cvolația îor- 
melor din epoca precedentă ne lipsește deci 
aproape cu totul. | 

Este deci necesar studiul formelor, carc . 
împreună cu puţinele documente ce le avem 
ne va pulea da desluşirile cerute.



"acestor monumente, pen- 

„a putea analiza detaliile 

| CAPITOLUL 1. - De 

„DESCRIPȚIA BISERICILOR 

După scurta introducere ce a -precedat este 
nevoe acuma de a înfățișa diferitele biserici 
din vremea lui Ştefan cel Marc, dând de îie care 
o scartă descriere. Câte o monograiie a lor ar 
dace prea departe şi nici na ce necesară pentru 

scopul ce'l urmărim, Planurile și reprodacerile 

ce le dăm, completate: prin comentarea lor, 

vor îi de ajuns pentru a 

ne permite, la sfârșit, să 
punem în evidenţă trăsă» 

turile caracteristice ale 

ira a le putea grapa și 

arăta  evolația lor. Iar 
dintr'altă parte vor îi: şi 
elemente saficiente pentru 

şi a judeca origina lor şi 
înrâuriririle ce le denotă. 

Pentra ca aceste monu- 

mente să îfic binc plasate. 
în lamina lor adevărată, 
şi de oarece am fost — în 
mod firesec—adas să vor- 

pese de cele câte-va bise= 

rici mai vechi de cât cele 

din vremea lui Ștefan cel 
Mare, este util să se adaoge 

pe scurt descrierea lor, și 

anume a Rădăaţilor, a 

Si-tei Treime din Siret, cele | 

două singure monumente 
  

' GGszertt :   

vedea — cu cele ce le. preced, de cât cu 
acele lui Rareș. | 
„In acest îel acest studia va coprinde toate 
bisericile dela inceputul arhilecturei noastre 
până la Rareş, înfățișând într'o măsură oare 
câre inventarul biscricelor moldoveneşti „dela 
început și până pe la 1527. 

    

ce ne-au rămas din acest 

“timp. Na vorbesc de bise= 
rica catolică din Baia, căci 

ese din șirul bisericilor 

noastre ce 'le stadiăm. A fost de altmintrelca' 

deserisă în Buletinal Comisiunei Monumeniclor 

Istorice din 1909. | 

Tot în,scop dea face mai completă ochirea 

asupra monumentelor lui Ștefan voi spune 

câte-va vorbe şi despre acele din timpul lui 

Bogdan cel orb şi al lui Ștefăniță. Se leagă 

întradevăr mult mai . bine — precum vom 

„ Biserica Albă — Baia 

Bul. Com. Mon. .3st.) 

BAIA - 

Biserica albă. din Baia cu hramul Si-talui 
mare mucenic Gheorghe se presupune a i 

fost clădită puţin după 1467. o 
Nici o pisanie, nici un document nu ne-au 

') Lăpedatu, Bul, com. Mon. Istorice 1909. 
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rămas în accastă privință, numai tradiția și 

ceeace spune construcţia însă-și. 

lată cum o descrie autorul restaurărei de 

acuma câţi-va ani:!) 
«Pereţii bisericii sunt în întregime de 

pialră neregulată, având grosimea de 1.50 

până la 2 m. Uşile, atât cea dela intrare, 

cât și cca interioară, care desparte naosul 

de pronaos, precum și ferestrele şi brâul de 

la soclu sunt de piatră cioplită. 

Forma bisericei e caracteristică; ca e com- 

pusă din un pronaos dreptunghiular, acoperit 

cu două bolți sferice, separate printr'un are 

Îă : bi 
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e e e m a me e re mazare, 

Îi 

ele prin liniamente drepte. Uşa de intrare ce 

în axa bisericei.,.. 
Turla ce în întregime executată în cărămidă 

ca şi bolțile. Ea este concepută după tipicul 

moldovenesc, adică așezată pe cele patru ar- 
curi principale, cari formează centrul nao- 

sului, prin intermediarul altor patru arcuri 

diagonale, rezemate pe cheile celor d'intâi. 

In afară, tarla octogonală ce așezată pe 
două baze; prima stelată, cu douăsprezece 

colțuri, dintre care cele din axa biscricci 
sunt rotunjite, a doua patrată. Ambele baze 
sunt decorate prin firide în semi-cere. Partea 

inferioară a turlei este întă- 

rită cu patru mici contraforți, 
aşezaţi pe diagonale. Ea este 
străpunsă de patru îcrestre 

mici dreptunghiulare în 

piatră. . 

Decorația c cca obișnuită: 
prin mai multe rândari de 
firide așezate după modul 
comun la biscricele din tim- 
pul lui Petru Rareş. 

După îorma şi caracteri- 
sticile turlei, biserica ar îi 
din timpal domnici acestui: 
Vocvod. Insă după forma 
dreptunghiulară. a ușci - şi 
decorația ci rudimentară, 
unică la bisericele din [Mol- 
dova din secolul XV şi XVI 
cari sunt toate terminate la 
pariea superioară cu un arc 
ogival.:.., biserica ar îi 

anterioară lui Ștefan. 
Dacă sc consideră, pe de 

        

  

Fig. 8. Baia 
Biserica Albă inainte de restaurare (după Bul. Com Monsâist,) 

transversal, și -din un$naos de aceaşi iormă, 
"acoperit cu sistemul de bolți obișnuitiin Mol 

dova. Naosul arc două sânuri mici și e fer 
minat prin altarul semicircular. 

Sânurile sunt luate în grosimea zidului şi 
acuzate în afară prin un contrafort cu două 

picioare de sprijin, între cari c așezată îc- 

reastra. Ferestrele sunt mici şi ogivale. Uşile 

sunt dreptanghiulare și cu chenare decorate 
ca un motiv compus din cercuri legate între 

) N. Ghika-budeşti, idem. 
"oremuri, 

altă parte, diierenţa între 
materialul din care c clădit 
corpul bisericii și turla, 
întâiul din piatră brulă, a 

doua numai din cărămidă, se conchide că 

turla actuală c clădită sau reclădită în urmă. 
„Date precise asupra 'originci biscricei na 

sunt; nici o inscripţie, nici un indiciu nu ne-a 
îost dat să descoperim cu ocazia. lucrărilor. - 
de restaurare, cu toate că s'a săpat la altar 

și sub fereastra altarului în speranţa de a 
sc găsi ceva. Pe coronamentul ușci dela in- 
trare sc află sculpțată, în mod puţin dibaciu, 

o. mică stemă a Moldovei, cu capul de 

bour, soarele și luna, totul cam șters de 

Studiul acestei steme ar pulca să 
scrvcască persoanelor competente pentru aâ
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Fig. 9. Baia — Bis a Ab a 
| Secţiune lon ngitudin nală (dup îi Ga n. ton, Ist.). 
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Plan (după Bul, Com. Mon, ll.) 
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lămuri întru câtva epoca de clădire a monu- 

mentalai nostru». 

Ne găsim deci Î în fața unci probleme nu 

  

    

    
Fig. 11. Baia — Biserica: Albă 

Detalii la turlă (după Bul. Com. Mon. Ist.) 

tocmai ușor de desiegat. Exteriorul elădirei. 
si ferestrele înguste și fără nici o ornamen-= 
taţic, altarul fără arcade oarbe,-arată sau o |. 
epocă mai îndepărtată înainte de închegarea 
stilului bisericelor lui Ștefan cel Marc, sau 
o constracție rudimentară. 

Cele două uși ne arată și ele un tip foarte . 
îndepărtat de cele cunoscute în timpul şi după 
Șiefan cel Mare. Aceste chenare dreptunghiu-- 
lare cu o  ornamentație primitivă, care ar 
puica îi socotită ca bizantină, ne aduc la o 
epocă mai veche, 

Dintr'altă paric, pronaosul împărţit în două 

printr'un arc transversal pare a îi de un tip 

„mai evoluat, decât acel ce îl găsim mai 0-= 
bişnait. cu o singură calotă și .care a. pre= 
cedat în evoluţia acestor . biserici pronaosul 
mai complicat ca două bolți. 

„Mai trebue notală particularitatea că 'pro- 

naosul nu are ferestre spre nord 'și că există 
ana, în nâos, lot spre sud, la un loc absolut 

neobişnuit adică în dreptul arcului transversal 

din spre pronaos. 
Turla asemenea € de un tip mai  înainiat 

de cât chiar cele mai împodobite din vre= 

mea lui Ștefan. Aceste două rânduri de 
arcaturi duble cu piciorul median oprit la 

nivelul centralui pe o mică consolă și înco- 
ronate cu un alt rând de ocniţe sunt elemente - 

ce nu le regăsim de cât sub Rareș, sab Lă- 
pușneanu și mai târziu (ci. Suceviţa, Hlineca, 

Si. loan Botezătorul Suceava.): 
Pentru o epocă. mai târzie vorbește și friza 

de cărămizi în dinţi care o găsim şi la 
Hlincea pe baza turlei și la Secu, pre- 
cum. și așezarea arcurilor de pe baze în re- 

tragere în raport cu planul zidului. Şi 

alte elemente în îinc, par a aparţine totunei 

“epoci de refacere mai nouă cum e nişa 
dbasupra așci de intrare, cu arcul "ceva 
reintrat din supraiața zidului, caracter bi- 
zantin ce apare mai târziu în Moldova. 

  
  

        

Fig. 12. Baia — Biserica Albă”. 

Detalii la turlă (după Bul. Com, Mon. Ist,) 

| La ce soluţie trebăe să nc oprim? E 
greu de “crezul ca Șician cel Mare, după | 

1467, să îi construil o biserică care să îi
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avut chenare de ași şi ferestre așa de pri- 
mitive. 
Rândul de ocnițe de sub strașină așezate 

la restaurare în locul unci zidării ce părea 

relăcată a existat oare în vechime? 
Am putea deci risca ipoteza unei biserici 

mai veche, refăcută de Ștefan care i-a lungit 
poate pronaosul, reîntrebuinţând spre- sud în 

partea lungită fereastra din miazănoapte. lar 

turla ar îi fost adăogată mult mai târziu. 
Pentru o adăogire târzie a turlei mai 

vorbeşte și lipsa contratorturilor care de 
obicei se găsesc la toate bisericile lui Ştefan 

care au turlă. Eșitura din dreptul sînarilor 
naosului este prea îngustă pentru a rezista 
împingerilor arcurilor transversale și nu 

poate avea alt rol de cât de a compensa sco-= 

bitura interioară a acestor sînuri. 

PĂTRĂUŢI 

Biserica din Pâfrăufi, cu hramal Siintei 
Cruci și zidită la 1487, are asemănare mare 

cu acea din Si. Ilie ca plan și elevaţie. Ii 
lipsesc contratortarile cu toate că are o turlă: 

  

      
  

Fig. 13 — Baia, Biserica Albă 

Detalii la turlă (după Bul. Com. Mon, Ist.) 

şi acest detaliu face din această biserică o 

excepţie în grupul la care o: leagă celelalte 

caractere ale ei. Pătrăuți se prezintă așa ca 

a 

tipul cel mai: simplu dintre pisericele cu 
turlă și cu sînuri. Este și cea mai. mică din 
toate cele-.zidile sub domnia lui Stefan, 

  

        
  

  

Fia. 14, Baia. — Biserica Albă 
Uşa exteri ară înainte de restaurare 

(după Bal. Com. Mon. Ist.) 

Naosul arc boltirile obișnuite; nișele alta= 
rulai care servesc de proscomidie şi diaco= 

nicu sunt fără ferăstruici. “ | 
Pronaosul € boltit în calota sicrică așezată 

pe patru arcuri de o lărgime egală care.cad 
pe patra -console la fel cu cele dela Sf. Ilie. 

Toate ferestrele sunt mici şi dreptunghiulare. 
Ușa naosului e: dreptunghiulară după tipul 

„curent și simplă, iar ușa dela intrare—și 
ca în axa bisericei— are un chenar format 
de malare care se termină în are frânt. 
Deasupra ti e o pisanie, lungă de 1,44 m. 
şi înaltă de 0,21; ec compasă numai din două 

rânduri: | | 
«lo Ștefan Voevod, Gospodar al Ţărei mol- 

dovenești, fiul lui Bogdan Vodă, a început 
să clădească acest hram, în numele Sfintei 

“ Cruci, în anul 6995 luna lunie 131)» (1487) 

Pctualmente biserica e în întregime ten- 

) Kozak... Inschrilten aus der Bakovina.
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cuilă pe dinafară: numai sînurile şi turla au 
un bandou de plăci pătrate de pământ smăl- 

țuit verde fără niciun desen, afară de una care 

are'o figură geometrică simplă gravată sub 

smalţ. | 
Absidele şi turla apar circalare, probabil 

din cauza tencuelelor care rotunjesc : colţa- 
rile, Absida mare are șapte laturi iar cele 
laterale câte cinci. Turla are . douăsprezece 

firide ca la Voroneţ și un rând de ocnițe. 

  
„Fig, 15, Pătrăuţ 

Patru ferestre cu chenar dreptunghialar, mai 

lungi de cât cele ale bisericei propriu zisă, 

sunt .aşezale în axele larlei. Un acoperiş de 

șindrilă, lat şi ascaţit ascunde în parte turla 
care nu are decât o singură bază patrată 
ce nu ese de cât parţial din masa înve- 
litorii. Și soclul tencuit nu lasă să se vază 
vechiul profil; e de altmintrelea puţin pro- 

nunţat. | 
Biserica înăuntru ce zugrăvită. Inscripţiile: 

siinţilor sunt pe grecește, cea ce ar puliea așeza 

"epoca 

  

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

execulărei  pieturei: în a doua ju- : 

mătate a veacului al - XVll-lca. Cel mai 

vechid grafit ce Pam găsit e din 1691, din 
cele aşa de dese sgâricri de nume ale sol- 

daţilor lai Sobieski. — Totuș Prof. Podlacha 

spune că picturile amintesc cele dele Voroncţ. 1) - 

Panoul cu tabloul voliv e pe anal.doilea  " 

Strat de picturi, pe când în restul .biscricei 

nu. se vede decât un singur strat. Ştefan 
prezintă: biserica. lui Christos fiind însoţit de 

    

un Sfânt încoronat (Sf. Constantin ?). Domnitorul 
c înfățișat cu părul blond în plete, și o fină 
mastaţă roșcovană. Faţa lui e extrem de ro- 
tundă, — pare umilată — precum şi feţele” 
celor două femei car€ stau lângă dânsul. Se 
află oare sub acest tablou un alt mai vechiu ? 

Se poate presupune. 
Biserica ce o ține Ștefan în mâini arată 

») V, Podlacha, 
kowiny. 

Malowidla Scienne w cerkwiach Bu-
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forma caracteristică a acoperișului ce lasă 
tarla degajată, Turla are două baze. Pe când 
sinurile și turla arată firide şi ocniţele ec se 
mai văd, pronaosul e înfățișat cu un para- 
ment de pietre regalate galbene, înconjurate 
“de o bandă albă 

şi separate prin 

linii roşii, adică 
un parament 0 

bișnuit în .arhi- 
tectura  bizan- 
lină, dar care 
nu Sc vede în 

Moldova în tim- 
pul lui Ștefan 
cel Mare, nici 

mai târziu. E 
probabil că zu- 

grâvul grec a 
vrat numai să 

îramoasa pisanie a scăpat aproape nevăţă- 
mată și se păstrează în mica bisericuţă de 
lemn .care s'a ridicat în apropierea celei vechi. - 

Biserica cu turlă se compune dintr'un naos 
cu sînuri însemnate și în afară. Boltirile sunt 

cele două sis- 

teme de arcuri 

cunoscute. 
Pronaosul, 
despărţit  prin- 
tr'un perete de 

- n80S, avea o 
boltă caraclteri- 
stică și care cred 
că nu-și găsește 
alta la fel. Era 
alcătuită de un 
semicilindru 
(berceau) longi- 

tadinal întretă= 
  "arate că zidăria 

acestei părți 

biscricei era a- 
parentă și în loc 

„Să copieze exact 
ce-a ce era, a 
înlățișat-o așa          

iat de două bolți 
cu  penetraţii 
care sc reuneau 

„în axa bisericei. * 
Ușa de intrare, 

cu malurele o= 
“givale  cunos-. 

  

        NONE N 

ae N SI Z
 cum. era: obiş- 

nuit în ţara lui. . 
“Sub rândurile - 

sfinţilor, zidul 
e împodobit cu 
imitație de plăci 
de marmoră şi. , 
de poriir în -10— = 
cul draperiilor 

“obișnuite, 

77
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MILIȘĂUȚI 

Biserica din 
Milişăaţi (lângă 
Bădăuţi), cu 
hramul Si-talui 

Procopie, era 
una din . cele Fig, 

mai pitoreşti bi- 

serici din vre» 

  

mea lui Ștefan cel Mare. A fost zidită la 
1487, în acelaș an cu Pătrăuți. In timpul 

marelui război a îost distrusă cu dinamită 
de către armata austriacă -şi acuma nu se mai 

vede de cât un morman de picire și de moloz 

acoperit de bălării și arbaști. Din fericire, 

N SI S NS SR 

  

16—17 Pătrăuți 

Secţiune longitadinală, Planul biscrieci (după Romstăr er) 

cate, pe latura 
de miază=zi, a- : 

vea și un chenar 
dreptunghiular 
încadrând ogiva 
aşa cum se vede 
şila Tazlău. Uşa 
interioară era 
cu chenar drep- 
tunghialar. O fe- 

reasiră ogivală 
în zidul deapus | 
cra zidită. Toate 
cele-Palte erau “ 
de tipal mic ca 
rama  dreplun= 
ghialară și cu 
baghete  încru- 
cișate. 

Biserica, len- 
cuilă în afară și 

cu urme de picturi, a avut sab straşină și la 
turlă o decorație de plăci ornamentate cu ro- . 
zele și nasturi smălţaite. Romstorier'spune 1) 

CETE SI SA 

  

1) Mittheilungen der. K, K. Central Commission 1898, 
pag, 179,



  

că erau plăci de sobe. Sinurile poligonale mai 

aveau arcadele lor.oarbe, şapte la aliar și 
“cinci la cele laterale. Deasupra lor se vedea 
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era fără contraforturi. Patru ferestre se vedeau 
în axele principale, dar forma lor primitivă 
se perduse. Contratorturile cele marizale cor- 

  

   
      

  

  

zarit roza, mei De ne 2 Aramo; 
! 

fl 

  

  

Fig. 18. Pătrăuți. Pisania 

un rând de-ocniţe miei, câte două pentri o  pului bisericii precum şi cel mic al altarului 

firidă, pe când la turlă v singură ocniță co 
respunăca: unei: firide, 
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Fig. 19. Pătrăuți, uşa interioară 

Turla cra eşezală pe o bază patrată: fără 

stea. Tamburul avea 16 îeţe fiecare cu câte 
un: rând .de o îiridă; deasupra lor venea 

    

ocnițe şi plăcile smălţuite deja pomenite. Turla 

şi “as 

lui Chrisios. 

crau de cărămidă, cea ce este o particularitate 

lemnă de a îi notată, căci este un exemplu | 

unic, fiind toate celel'alte cunoscute de 

piatră. Dar este foarte probabil că crau. 
relăcate, părând a nu se lipi bine cu 

corpul bisericii. De altmintrelea nu mai 

aveau coronamentele lor profilele obiş- 
nuite, | Na 

Pisania era la dreapta ușei de in- 
trare; precum.a.mn .arătat a scăpat de 

distrugere. Ea sună astiel: 
„In anul 6989 în luna lalic 8, în ziua 

Sfântulai mare mucenic Procopie, Io Şician 
Voevod prin mila lui Dumnezeu Gospodar 
al țărei moldovenești îiul lui Bogdan 
Voevod și cu prea iubitul.său îia Ale- 

xandru a dat luptă la Ribnic cu tânărul 
Basarab - Voevod Domnul Ţărei Româ- 
nești, numit Ţapaluș și l'a ajutat pe 
Șteian și a învins pe Basarab Voevod: 
şi a îost aici un măcel foarle mare 
printre Basarabi. De aceia Ștefan Voevod 
a hotărât din buna sa voinţă și buna 
prevedere și a zidit acest hram în numele 

Sfântului mare mucenic Procopie, în anul 
6995; și s'a început în luna linie 8 și 
săvârșit în acelaș' an în luna Noembrie 
13%. (1487) 1) 

„- Pictura interioară era încă bine păs- 
irată, ceva ștearsă pe bolți în naos și 
“numai pe pereţi în pronaos. Tabloul votiv 

reprezinta pe Ştelan, însoțit de familia sa 
istat de Si. Procopie, prezentând biserica 

) Kozak,: Inschriiten aus der Bakovina. 
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Biserica e arătată cu acoperișul ţu- 
guiat și învelind separat pronaosul, al- 
taral,  sinurile și lăsând turla degajată. 
Așa s'a și refăcut de șindrilă învelitoarea 
cu prilejul  reparaţiunilor din 1890. 
Dăm aici în traducere an extras dintro 
notiță a lui Romstârier. Biserica îiind 
acama distrusă na credem fără interes 
de a reproduce aceste rânduri: 

„„«Iconostasul atinge zidurile şi în 
înălțime și în lărgime, între altar și naos. 
Biserica era, până la 1790, bogat zu» 
grăvită atât pe dinăuntru cât și pe dina- 

fară. Fiind atuncea o reparaţie necesară, 
sa spoit totul. Biserica a avut patru tarile, 
s'au scos atuncea trei, rămânând numai 
cea mare dar înecată într'o învelitoare 
oarle nepotrivită. Din: neiericire clă- 

direca a suferit mult în cursul anilor și 
prin nepriceperea oamenilor, dar este de 
nădăjdait ca printr'o restaurare price 

pută, existenţa ei va îi asigurată și pentru 
viitor. In anul.1887, s'a început a se 

readuce încetul cu încetul frescarile aco- 
perite la lamină. Frescarile altaralui. au       

  

1) Dittheiiungen K, K. Central Commission 1889, 

pag.: 215.   
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Fig. 21. Pătrăaţi, Console în pronaos
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rămas foarte clare, mai puţin în boltă. Icoanele In naos sunt de asemenca icoane incă bine 
sc grupează în trei rândari: între întâiul şial . păstrate. Vedem spre apus lângă intrare por- 

„doilea rând, an bandou ornamental. In rândul tretal ctitorului Ştefan cel Mare cu familia lui. 
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„Fig, 22. Milişăaţi, secţiunea longitudinală 
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o Ma ba ali Lu lulu fulu! 

Fig. 23, Milişăaţi, Planul bisericei. 

de jos sunt opt tigari, reprezentând Sfinții părinţi, Ține - modelul bisericei în mână prezentându-l în rândal al doilea, cina cea de taină și spă- Sfântului. Procopie, care arată spre Christos larcea picioarelor; în al treilea rând heravimii.: stând pe tron. Mai departe restignirea. Isus
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în fața marelui preot, coborârea de pe cruce. 
In rândul de deasupra moartea Maicei Domnu» 

lui, Schimbarea la față; mai multe reprezintări 
“nu sc mai pot bine determina; spre sud 

icoanele sfinților martiri, Maica Domnului cu : 
pruncul, ducerea și punerea în mormânt a 
lui Christos, prinderea lui și alte. In partea 

jemeiască apar din nou zugrăvelile deasemenea 

destul de bine păstrate. Şi aici se găsește ' 
aşezarea pe trei rânduri. Majoritatea scenelor . 
se referă la Sf. Procopie. In afară, picturile 
Sunt iremediabil distruse prin spoiala de var». 

Prof. Podlacha a studiat de altmintrelca 
aceste frescuri împreună cu cele /alte ale 
Bacovinei 1). 

SF. ILIE 

Si. Ilie (lângă Suceava) este clădită în 
anul 1488. Planul e aproape la îel cu al 
Voroncţului și al Pătrăaţilor, abstracţie îă- 
când de contratorturi care diferă. 

__ Naosul are boltirile moldovenești caracte= 
ristice. Pe cele patru arcuri mari, cele doaă 

longitudinale îngaste și cele două transversale 
late se ridică prin mijlocirea pendentivilor 

primul tambur în care este așezat al doilea 
rând de arcuri piezișe ce cad pe cheile     

:) V, Podlacha, ibid. 

    

    

   
   

   
             

[ 
a e 7 

poeta 

  

di: uiti o eta 
îi i nl i ei 
ego ui Ain 
A CEI N aut 
NOR pia 1 in pi i cil, 

i iuni ii je 

Z
a
.
 r
a
i
 

  
  

    p
e
i
 

          

  

       

  

   

    

  

    
Fig, 25. Milișăuți. Pisania
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pi Fig. 26. Milișăuți, Intrarea bisericei 

primelor” arcuri. Cu ajutorul 
altor “patru pendentipi mai 
mici-se închec al doilea: cere 
pe: care 'se înalță tambural 
turlei boltită în calotă semi- 
“slerică. - 

Un alt arc spre răsărit 

face legătura cu altarul semi» 
circular. La miază zi şi 
miază“' noapte sunt cămă- 
ruțel&2— mai maltnișe — ale 
proscomidiei”şi diaconicului. 

Pronaosul e patrat. Ar- 
curile egale. ce încadrează 
baza cupolei semi-sferice cad 

pe niște console de piatră 
de o formă specială. 

Ușile sunt după tipul obiș= 
nuit; cea dintre naos și 
pronăos cu chenarul drep- 
tunghiular, iar cea de intrare, 
care € în axa bisericii, de 
formă” ogivală. Ferestrele 
toate sunt miei eu chenarul 
dreptaiighialar. 

Exteriorul bisericii pre- 
zintă parțicularitatea că rân- 
dul de ocniţe mari ce vin dea-= 

„supra 'firidelor absidelor, în 
loc ca Să fie, ca de obicei, 
în prelărigirea lor, le încalecă, 
căzând picioarele lor pe vâr»- 
iul arcurilor îiridelor. Tot 
așa și cu al doilea rând de 
ocniţe. 

  

    a      
  

Cărămizile a: 

parențe * smăl- 

țaite sunt verzi, 
galbene, brune 

„şi albastre. Di- 
mensiuniile sunt 

In general 

28 X 15X 5;5 
cm. și rosturile 
dintre ele cam 

de 2 cm, 

Profilul  so= 
clului actual 
pare a îi; îost 
schimbat  pre- 
cum și tabletele 
contralorturilor, 

care na mai pre- 

  

    

  

  

      

  

  
  

i 
ză     

  

Fig. 27. Sf. Ilie



zintă proiilele obișnuite. Sunt doaă perechi 
de aceste contraforturi și unul mic la altar. 

Percţii pronaosalui, în afară, au fost ten= 
cuiți și mai sunt încă zugrăviți. Se vede acolo 
chipal «arhiepiscopului Varlaam, Mitropolit de 

- Suceava» care 
a păstorit între 
1632 — 1653. 

Acest lucru e 

interesant pen= 

tru că ne arată 
că și în această 
vreme sc mai 
zugrăvea bise. 
ricile pe din 

afară. 
In părţile su- 

perioare, se ve- 
de .un rând de 
ocnițe mici cu 
arcuri de cără= 
mizi smălţaite, 
care au fost um- 

plate pentra a 

câștiga o. sin- 
gură suprafață 
de zugrăvit. - 

Turla € așe- 
zală pe trei baze, 

una patrată, de 
sigă pentru a îi 
mai uşoară, una 
oblică — și de . 
asupra o altă 
stelată — cu 8: 

vâriuri. Si. Ilie 
fiind. una din 

cele mai vechi 
biserici cu turlă 

ce ne au par- 

venit și cea mai 
veche cu baza 

stelată, este in- 

teresant de no- 
tat cum sunt 

construite aici 

aceste baze, 
căci ne deslu- 
şese asupra ge- 
nezci acestor socluri în îormă de stea. (Vezi 

Îig. 285). 
Fie-care latură a acestei stelei are câte 

două ocniţe mici. Actualmenfc, 
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rioară, 

    

de unde nu ese de cât 
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Fig. 28. Sf. Ilie, Secţia longitudinală 

Fig. 29. Si. Ilie, Planul bisericei 

deosebit, 

din neleri- 

PI 

„nești, 

29 

parţial baza sape: 

“Tamburul turlei are douăsprezece laturi în- 
semnate fie care de o îiridă lungă și câte 

două ocniţe. D'asupra. lor. se. vede un brâu 
format de plăci 

“de pământ ars 

smălțauite în 
verde - închis, | 
așa cum € de 
altmintelea şi 
pardoseala al- 

tarului, . 
In interior, 

sub stratul . ac 
taal de picturi 
se găsește în 
câte va părţi o 
tencaială cu o 
zugrăveală imi. - 

lând cărămizi 

aparente. Ace 

laș lucru se vede 
și în alice bise= 
rici, ca Băli= 

Tăzlau, 
Hamor, și pare 
a Îi fost obișnuit 
când nu se putea 

/ zugrăvi imediat 

"biserica. 
Pictura .v0- 

tivă reprezintă 

- pe Ştefan. Vodă 
însoțit de Si. lic, 
prezintând bise- 
rica  Mântuito-= 

ralui; pe lângă 
dînsul se văd alţi 
doi vocvozi, 
probabil doi 
din îii lui, și 

Doamna. Cape- 

tele au fost însă 
scoase și. rcfă- 
cate ulterior. 

Biserica re» 
prezintată. arc 

acoperișul as» 
cuțit tipic, cu fie-care parte a clădirei învelită 

Acoperișul altaraluiși al pronaosului, precum 
și al turlei e roșu, pe când acela al sinurilor 

cire, aceste” baze sant Inccate În învelitoare laterale e cenușiu albastru; acela al bazei
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superioare a turlei e. alb şi.al bazei inferioare 
galberi. Culoarea deci nu nc dă nici o indi= 
cație asupra materialului întrebaințat. 

Printre îrescurile exterioare este de în- 
semnat o scenă pe care se vede reprezintată 
o biserică tot cu acelaș îel de acoperiş. 

Mai 'găsim la Sf. Ilie, pe lângă ornamen- 
tele cu motive vegetale de stil oriental și motivul 
de caracter romanic, largele frunze îndoite, 

care le găsim și pe mormintele de la Rădăuţi 
şi în numeroase alte biserici, de obicei la 
ocniţe și în timpanele arcaturelor. 

Pisania de piatră de asupra ușei de în= 

trare arc o ramă îrumoasă; e de 1,05 m. 

lungime și 0,40 înălțime și ce scrisă în foarte 
îramoasc caractere 1). 

«loan Ștefan Voevod, liul lui Bogdan Voevod 

Și resturile celor alte clădiri mănăstirești 
ce mai 'există, şi dintre care turnul elopot= 

niţa e aproape singurele de seamă, sunt de o 

epocă mai recentă. 
„_Biseriea, cu hramul Si; Gheorghe, a fost elă- 

dită la 1488. Ea posedă despărţiturele obișnuite. 
Naosul, cu altarul și cu două abside laterale 
semicirculare, are boltirile tipice suportând 
tarla cam scundă. In unghiarile pendentivi- 
lor se găsese oale de rezonanţă. 

Pronaosul, despărţit printr'an perete gros de" 

naos, cu care comunică printr'o uşă cu che- 
narul gotic cunoscut cu vergele încrucișate, -. 
este de un plan aproape pătrat și boltit printr! o 
calotă ceva turtită, 

Ușa de intrare arc an îrumos chenar de 
colonete ce sc întâlnesc în arc.frânt. Mualurele 
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Fig. 32. Si. 

Gospodar al țărci moldovenești a zidit acest 
hram în numele Sfântului prooroc Ilie. S'a 

începat în anul 6996 luna Mai 1 și s'a să- 
vârșit în .acelaş an Octomvrie 15». (1488). 

> 

VORONEŢ 

Voroneţ este una din bisericele din vre= 
mea lui Ştefan - care sa păstrat mai binc în 

. interior, cu toate că în vremea lui Iliaș 
Vodă, mitropolitul Grigore Roșca i-a adăogat 
un exonartex și a zugrăvit odată cu accasta 
noua clădire şi toată biserica pe din afară, 
cea ce i-a acoperit podoaba de materiale 
aparente ce o are de sigur. 

') Kozak. Inschriiten aaş der "Bukovina, 

„ornate, care în această biserica nu 

Ilie. Pisania 

se întretac la vâri, iar jos resar. dintr'an mic 

plan înclinat fără mijlocirea bazelor mici 

se văd 
nicăieri. 

Exonariexul, adăogat în 1547, c boltit în 

- semicilindru (bereeau) cu câte o frumoasă 
fereastră gotică. împărţită în două printr'un 

menou și așezată deasupra așelor de intrare 
în. părțile de miază zi și miază noapte (aceasta 

acuma zidită) a pridvorului. . 
Două contraforturi întăresc arcul cel mare 

al naosului dinspre altar, iar alte două 
așezate pieziș la 45" proptese unghiurile de 

apus ale 'bisericei. Ferestrele toate ale părței 
vechi ale bisericei sunt “mici cu chenarul 

dreptunghiular de baghete încrucișate, și sunt 
ioate la iei, .
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Tarla are acam. bazele ci înecate în axele: naosului și la îel cu cele ale restu» 
acoperișul de șindrilă. Şasesprezece firide. lui bisericei. Acama turla apare cilin» 
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şi un rând de ocnițe o împodobese şi  drică dar - înfăţi 
Ic E , această - înfățișare este probabil c luminată prin patru ferestre. așezate în datorită tencuirei, poligeei având an mare 
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număr de laturi, adică nediterând mult de ocniţe și pe din afara pronaosului ? Nu se 
cerc. poate cunoaşte din cauza tencaielei pictate 

Absidele sunt împodobite și ele prin lun+ ce acoperă toată biserica. Tot din aseastă 
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Fig. 34. Voroneţ. Secţiune longitudinală (dapă Romstârter) ” 
Fig. 35. Voroneţ. Planul. bisericei (după Romstărier) 

gitele firide cunoscute, (adică nouă. la altar pricină nu se poate vedea dacă au îost că- 

şi șapte la sînarile laterale). și cu un rând rămizi sau rotocoale smălțuite. 

de” ocniţe. Să fi fost un al doilea rând de Soclul, paţin pronunțat, are an profil destal 

” Ă 5
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Fig. 35. Voroneţ. Peretele est a! pronăosului cu uşa interioară 
“după «Art Roumain» 

de “simplu. E de piatră de talie, o gresie, cenașic. 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

an în luna Septembre 14». 
(1488) 1). a 

Cea ce face farmecul -cel 
mare al Voroncţului este 
zugrăveala ce împodobește 
biserica pe dinăuntru şi pe 
dinafară. Mai cu seamă a- 
ceea din naos, cea mai 
veche, fără îndoială, și cea 
mai bună, se deosebește 
atât prin calitățile execuţiei 
cât și prin frumasețea expres 
siunilor, car ca eieet genc- 
ral cste una din cele mai 
bune pilde a minunatului 
cfeet decorativ și a dulcei 

tonalități acestor impodobiri, 
la care au ajuns zugravii 
noștri. O descriere a pictu= 
rei nu întră în cadrul acestei 
lucrări; de “aceea mă voi 
mărgini numai la  câte-va 
indicațiuni, fiind “mai cu 
scamă Voroneţ, în accastă 
privință cea mai caracteri- 
stică din bisericele lui Ștefan. 

Precum am mai spus, 
zugrăveala naosului și a 
altarului este cea mai veche 
și foarte probabil din vremea 

“chiar a lui Ștefan. 

1 Kozak, Inschriiten aus der 
Bukovina, 

  Contratorturile au părţile lor cşinde acoperite 
cu dale cioplite; în axa altarului nu căistă nici 
un contrafort. | - 

Lipsește și rândul de contraforturi _Corespun- 
Zând cu peretele median al bisericei ce l-am 
găsit la Milișăuți și Sf. Ilie (cu care Voroneţ 
scamănă mult), contraforturi de altmintrelca de 
puțină utilitate. _ 
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  Pisania, aproape patrată, (0,71 m. în 1ungime 
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și 0,74 m. înalțime), cu litere aurite, e așezată în 
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«lo Ștefan Vocvod,-prin mila lai Dumnezeu 
Gospodar al ţărei. moldovenești, fiul lui Bog-= 
dan Voevod, a început a zidi. acest hram la 
mânăstirea Voroneţ, în numele stintului şi Slăvi- 
tulai și mare muceniculai și biraitorului Gheor= 

   

  

  
  

] 

    

BAIE diiie 
E0A.KA- EC BETA 

bd CE     ghc în anul 6996 în luna Mai 26, Luni după 
pogorirea Sfintalai Dah și s'a săvârșit în. acelaș 

. 
. 

Fig. 36. Voroneţ, Pisania (după Kozak)
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Altă pictură sub cea actuală nu este; -și 
se deosebește prin diferite detalii şi prin ca- 
litatea ei de zugrăveală pronaosului datată 
printr'o inscripţie de asupra uşei pronaosului, ' 
care arată că mitropolitul (arhiepiscopul) Teofan 

a făcut'o la 1550. i 
 Zugrăveala exonartexului şi a exteriorului, 
precum arată o altă inscripţie, a fost făcută 
de Mitropolitul Grigore Roșca în 1547." 

După o inscripţie pictată în afară s'ar putea 

crede că zagravul a fost un anumit Marko 
«pristav». | - 

Această pictură apare de o calitate mai 

slabă de cât cea din naos și de cât cea—aproape 

contimporană —din pronaos, | 

    
  

  
            

  

  
    

  
  

          
                                         
  Tabloul votiv care se găseşte la locul obiş- - 

nuit, adică în naos pe peretele dinspre pronaos 

şi la mâna dreaptă celai care întră, reprezinlă      

       
    

   

S
 

. 

pe Ștefan cel Mare dus de Sf. Gheorghe spre Z7 ZII 
Christos stând pe un tron. | | : /////, 

Lângă domnitorul ec Doamna lui Maria şi //,((// 

două fete, una mare şi una mai mică. 7 

Costumele sunt de o rară bogăţie, broca- ? 7, 

tele cu motive orientale sant acoperite cu aur. : 

Această pictură prezintă cel mai mare in- 

"teres înfăţișânda-ne portrete probabil: contim- 

orane 'şi permițând și studiul costumelor, - —. UE 
P IP i Mu , ” Fig. 38. Voroneţ. Uşa exterioară (după Romstărter) 

  

  | | 

Ştefan ţinc în mâinile sale modelul bisericei 
unde îorma acoperișului -se vede foarte bine, 
fie-care parte a bisericei fiind învelită deosebit . 

cu pante repezi; şi forma solzilor de şindrilă 
(sau de ţiglă) se cunoaște foarte clar. . 

Turla cu baza a doua sunt colorate în al- 
bastru cenaşiu, car cele alte învelitori cu roșu. 

E greu deci de tras de ici vr'o concluzie în 

privința materialului întrebaințat ; e aproape 
evident că acelaș material a îost utilizat pentru 

toată învelitoarea ; culoarea pare deci a îi fost 
pusă după fantezia zagravului, cea ce o s'avem 

ocazie să vedem și într'alte părți (şi cum sc 
vede și în manuscripte). Din îorma solzilor, 
din pricina acestui îel de apendice ce Ic au, 
sar putea mai curând conchide la șindrilă, 

fiind obiceiul respândit şi. acum de. a da șin- 
drilei diferite forme decorative prin. tăcerea 

                          
  

      S*
 

Ş 

   

  

  

7, //Z colțurilor de jos. | 

////7 mmm ZA Pictura decorativă este de un caracter pro- 

// ///2 Z nunțat orientai; sunt peste tot- motive vegetalc, 

car în anele locuri aduc aminte: a unor. or- 

| namente din manuscripte. e aa 

Fig. 37. Voroneţ. Uşa interioară (după, "In unele ocnițe însă și în jurul lor se 

Romstărier) „găseşte un ornament care sc găsește atât în
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Orient cât şi în Occident în vremea romanică; 
aceste ornamente se înrudese și cu cele de 

pe mormintele din Rădăuţi și chiar cu acele 

  

          
  

Z 

Z 7 

7/7 
    z 
  

Fig. 39. Voroneţ. Fereastră (dapă Romstărier) 

Se compune dintr':un naos cu altar semi 
circular cu anexele sale, proscomidia și dia- 
conicul. Sînurile laterale sunt semicirculare 
“înăuntru şi în afară ca și absida cea mare, - 

O.ușă îngustă stabilește comunicarea prin 
zidul ce separă naosul de pronaos, singurul 
zid de despărţire din toate bisericile orășe- 

nești care a mai scăpat de mania distrugă- 

“toare a vandalilor.  Chenarul, însă, . lipseşte. 
Naosal e boltit cu boltirile cunoscute, iar 

pronaosul cu o calotă sferică; arcurile trans- 

versale sunt mai late ca cele longitudinale 

ca şi la naos. | 
In afară, pronaosul e mai lat ca naosul 

(abstracţie făcând, de absidele laterale)... 
O pereche de coniratorturi proplese arcul 

transversal de lângă altar. 
Tarla e circulară și în exterior. Arc 12 

firide lungite din care cele patra din axele prin= 

cipale sunt cu ierestre; c așezată pe două 
soclari; cel inferior e un octogon ncregulat. 

iar cel superior înfățișează o stea cu opt 

  

de pe piatra Sfântului Daniil din pronaosul 
Voroncțului. | 

Acest motiv foarte vechiu, care îl găsim 
şi în manuscripte, arată o persistentă re= 

maâreabilă în ornamentaţia specială a ocni-. |: 
țelor interioare și a timpanelor unor arcuri 

'şi în tot cursul veacului al XVI-lea. Care 
o îi cauza acestei specializări, care se vede 

- şi în Balcani ? o | 

Și în privința-mormintelor, Voroneţ ce. 

bogat și păstrează unele pietre de o deco-= 
rație demnă de luare aminte, printre care 
aceea a Siântului Daniil care c din vremea. 
lui Ştefan cel Mare. 

Două clopote din 1488 au fost 
mânăstirei de către Ştefan. - 

Ear ca mobilier, ce găsim mai 

sunt stranele naosului care poartă 
lai Grigore Mitropolitul. ' 

Mai sunt și. ictrapoade frumoase și în 
pronaos rămășițele unui iconostas colorat și 
polcit, îără indicație de dată, dar care pare 
în orice caz mai recent. 

dăraite 

vechiu, 

numele 

SF. NICOLAE (Dorohoi) 

Sf. Nicolae din Dorohoi, zidit în 1495, a 
iost restaurat acuma câţi-va ani ca și Po= 
păaţi şi Sf. Gheorghe din Hârlău. 

  

  

  

  

  

  me a | 
ne e a Le m ace iveala 

Fig. 40. Voroneţ, Uşa exterioară a pronao-ului (după 

| Milkowiez) 

vâriari; sunt împodobite cu câle trei oc 
nițe pe fiecare latură. Contratorturi mici nu 
sunt,



BISERICILE . LUI ŞTEFAN CEL MARE ” 37 

Soclul clădirei a fost prelucrat când s'a Imediat deasupra soclulai vintrei rânduri de 
restaurat clădirea, şi este ceva delormat. cărămizi aparente smălţuite galben — ocru, 

Fațada este una din cele -mai tipice din verde închis, albastru închis. De asupra ușei, 

  

  

    

  
  

  
  

Fig. 40. Sf. Nicolae din Dorohoi 

această vreme. E de piotră brată aparentă, la jumătatea înălțimei îerestelor absidelor vine 

ca colţurile și contratorturile de piatră de a doua fâșie din 3 rânduri. Mai sus o a treia, 

talie, o gresie cenușie tare. armată de două rândari de oeniţe, la rândul
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IZ NS 
4] NA 
ZF / Z     

  

i               | POTI Z 
LILI LII” 

    

  

    

  

      

  

„Tig. +2, Sf. Nicolae din Dorohoi, Secţiune longitudinală 
Fig. 45 Si. „Ni colae din Dorohoi, Planul bisericei _-
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inferior mai mari, car mai mici la cel sa- 

perior, două ocniţe mici corespunzând cu 
una marc. ME Ii 

La abside, de .la soclu până la rândul de 
ocnițe se înalță arcade oarbe, ca niște firide 
lungite. O particularitate, deja văzută la Si. Ilie, 

consistă în faptul că ocniţele nu sunt așezate 

39 

astiel de diseuri și tot astiel sunt și la turlă 
două. | 

- "Pe aceste discuri, în mare parte” refăcute 
cu ocazia restaarărei, găsim următoarele re» 

“prezentări: 
Un leu, un patruped înaripat cu cap aman, 

încoronat, —un cap de zimbru cu un personaj 

  

  

pai   

  

  

                      
  

Fig. 44. Si. Nicolae din Dorohoi, Vedere dinspre Sud 

în axa [iridelor, ci din contra axa lor cores- 

puande cu pilastrii dintre îiridelc. 

Atât pilastrii cât și arcaturele sunt cu că- 

rămizi smălțuite car în timpane apar rotocoale 

smălțuite și colorate cu ornamente în relief. 

De asupra. rândului superior de ocnițe, 

sub strașină, vin așezate trei rânduri de 

alături și cu două personaje, o sirenă 'cu 
coroană în cap și cu două cozi de peşte ce 
le ţine în mâini, în fine o rozasă cu razele 
incovoiate. e 

Culorile întrebuințate sunt galben, bisiru 
deschis și închis, galben-ocru de diverse naanțe, 
verde de trei patru feluri, verde-gălbui.
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| Cornișă nu, există sub strașină, 
Cărămizile întrebuințate sunt destul de groase, 

semănând cu cele ce le avem azi. Rosturile. 

  

lungit cu baghetele cunoscute încrucișate la 
partea superioară. La abside sunt acuma 
ferestre cam la jel ca la pronaos. 

  

  

  

  

    

Fig. 45. Si. Nicolae Dorohoi, Uşa exterioară 

sunt relativ subțiri. In medie o cărămidă și 
cu rostul vecin fac Șapte centimetri, 

Ușa de intrare e în are îrînt (ogivală) și 
are frumoase și caracteristice malure separate 
prin  canelure. 

Cele patru ' co- 
lonete astiel for. 

mate sunt reze. 

mate pe mici 
baze ornate, di 

ferite la fiecare 
stâlpișor. Tim» 
panul e umplut 

“lăsând ușei un 
chenar în linii 

îrânte ca colțu. 
rile rotunjite. 

De asupra ușei 

este o ocniţă. 
Ferestrele pro. 

naosalui, “una 
spre nord și una 
spre vest, sunt 

„Şi ele ogivale şi au „Îramoase maluri între 
tăiate, 

Ferestrele turici aa chenarul dreptanghialar 

    

  

  
  

  

  

      
  

    
  

  

    

  

Fig. 46. Si. Nicolae Dorohoi 
Fereastra Vest a pronaosalui 

Toate ferestrele sunt larg evazate spre in- 
» terior, Deschizăturile proscomidiei și a dia- 

conicului, îndreptate spre răsărit, 
ogivale și: fără ornamente. 
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Fig. 47. Si, Nicolae Dorohoi, Pisania 

  

nostra părinte arhicrarhalai 
de minuni Nicolae, şi: 
(7003 

s'a sfârșit 
)5= 1495) luna Octombrie 18 și-a Dom- 

sant „mici, 

Pisania lungită 

în sensul ori- 
zontăl, de 1,25. 

m. pc. 0,60 m, 

și așezată sus în - 
dreapta ușei su- 
nă astiel : 

« Blagocesti- 
vul și: de Hri- 

iubitorul 
lo Ștelan Voe- 
vod, cu mila lui 
Dumnezeu, 
Domn al ţărei 
moldovenești, 

fiul. lui Bogdan 
Voevod, a zidi! 

acest hram în 
numele sfântului 

şi făcătorului 
la anul
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niei lqi anul al trei zeci și nouălea car- 
gător>.1) . 

Pictura, rămasă. namai în naos, este foarte 

interesantă şi este foarte probabil cea de la 

început, ca.toate că a fost retușată-și chiar" 
în unele părţi retăeată. Capetele anora dintre 
siinți aq fost scoase, pe armă s'a refăcut 

  

velitori înalte și aseaţite care lasă tarla cu 
bazele ei degajată. Pe lângă Ştefan e Doamnă- - 
sa Maria, Bogdan Voevod, Ştefan Voevod, 
Petra, — Si. Nicolae e „0şezat: între Christos 
şi Ştefan. 

__ Unii sfinţi sunt de o foarte iramoesă ÎN 
tăţișare și arată o mare. frăgezime de factară. 

    
ai „- Fig, 48. Sf. Nicolae Popăaţi, înainte de restaurare 

tencqiăla . și „mai 

târzie. . 

Capul lui Ștefan cel Mare pe tabloul votiv 

c în parte refăcut; se poate observa că arată 

zugrăwala la. 0 epocă 

o parbă blondă de abia însemnată, . părai €. 

blond. „Biscriea ce o ţine are fiormă cu în. 

1) Comunicat de: Părintele D.: Fartană. 

- In generai, ca . toate că este “cam incgrită 

și întunecoasă, biserica arc în interior pro- . 
porții frumoase și dă' o impresie. de relativă 
svelteţă. 

Pe jos este pardosită acum ca lespezi de 

o "treaptă. joasă. 
„Nu 'se văd oale de rezonanţe în. bolți și par 

„6



43 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORIGE 

să nu Îi fost. In arcul mare transversal al lași, Sf. loan din : Vaslui Și „Precista din 
naosului spre zidul despărțitor - este . o grindă Bacău. 

  

  

    
  

    

de lemn ca tirant. a | E zidită la 1496. cu hramaăl SI, - Nicolae 

ai 

a 
e 

9 
Z 

_S 
8 
"U 

z 

- POPĂUȚI a A fost la” început „biserică de mir şi numai 
în veacul al XVIII-lea a devenit “mănăstire 2 Biserica; din Popăuţ, lângă Botoșani, apar- Ca la Dorohoi intrarea e acuma pc partea de 

  

ține aceluiaș lip ca şi Sf. Nicolae din Dorohoi, 
Si. Gheorghe din Hârlău, Sf. Nicolae din ') Bul. Com. Mon, Ist. 1. p. 133



— 

BISERICILE LUI ȘTEFAN CEL MARE ! 45 

miazăzi a pronaosului; o a doua intrare la miază- Nimic mai de seamă nu deosebește restul 
noapte e acuma zidită; are în jurul ogivei o  interioralui bisericei de cele alte de acelaș 
ramă dreptunghiulară. Era probabil întrarea tip. In exterior însă sunt mai multe diferenţe, 
principală. De asupra ușelor este câte o ocniță. be asupra soclului profilat se ridică fațada 
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Fig. 49. Sf. Nicolae Popăuţi (Botoşani), Vedere spre altar 

Naosul e cu bolțile clasice. Peretele despăr- de piatră aparentă cu colţurile. și contrafor-: 

„_ţitor din spre pronaos e acam suprimat. turile de piatră de talie. Trei benzi o Împo- 
Nervuri gotice împodobesc bolta pronaosului. dobese, de câte trei rânduri de cărămizi
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' Fig. 51. Sf. Nicolae Popăaţi, Secţiune longitadinală 
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Fig. 52. Si. Nicolae Popăuţi, Planul bisericet 
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Fig. 54. Si. Nicolae Popăaţi, 

  PA 

PS: ee 

Ușa Nord 

  

53. Si. Nicolae Popăuţi, Bolţile pronaosului 

  

  

    
  

    
    aci TR. e.   

Fig. 55. Si. Nicolae _Popăaţi, Fereastra absidei.
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rioară are pe îie care latură câte 
două ocnițe cu un micare care [e 
încalecă de asupra. Turla are două= 
sprezece laturi, patru ferestre și 

“patru mici contraforturi. Fie care 
latară. se închee printr'o singură 
arcâtură; de asupra lor sunt înși- 
rate două rânduri de ocniţe și 0 
friză de rotocoale. . 
„ „Pronaosul e cşit în raport cu 
naosul. O fereastră mare, în are 
îrint cu mulure, îl luminează des= 
pre apus. 

Ferestrele naosului, înguste și 
langile, sunt mici ca și ale turlei și 
simple ca ornamentaţie; la tarlă 
sunt dreptunghiulare ear la sînuri 
ogivale într'un chenar dreptan- 

“ghialar. . 
Cărămizile ce le vedem în in 

terior la arcurile pronaosului, ande 
lencaiala căzută lasă zidăria goală, 
sunt de format mare. 

In pendentivi se poate observa 
că rândurile de cărămizi sunt eșe- 
Zale vertical, car nu orizontale 
după obiceiul carent bizantin. 

In proscomidic au: 51/, cm; 
grosime. 

O grindă de lemn de 16 pe 23 
cm. unește recăderile arcului de 
răsărit al pronaosalui. Oale de 
rezonanţă nu sunt. 

  

  

  

        

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

    
  

            
        

  

  

  

        

  

  

    
  

  

              

        
  

            
  

          

Fig. 56 Sf. Nicolae Popăuţi: Fercastra pronaosului 

aparenle, din care cele din mijloc 
„Sunt smălțuite galben și verde de di- 
verse nuanţe. Pe urmă vin două rân- 
duri de ocniţe ca cele deja cunoscute, - 
Firidele lungi ale absidelor se încheă 
insă prin câte două arcade; piciorul 
din mijlocul lor se oprește la nivelul 
inferior al rândalui de ocniţe mari ; un 
mic are deasupra arcaturilor unește 

„eheile lor. Absida mare. are șapte 

  

  

  
  

  

ze TINTE 
asemenea arcade, car cele laterale 2 ia și at a 4 câte cinci. pi esef & iri E: tele 

Ca la Iași, la Dorohoi,la Hârlăusunt  &i; a Ea ariel zii și aici rotocoale care împodobesear. ff: fir RE VBA isi Fe caturile şi formeuză brâu sub strașină; ze pretu Es SA Sa ele sunt de culorile deja văzute şi ne ” 
prezintă aceleași subiecte cala Doro- 
hoi, lipsind doar capul de zimbru cu 
două personaje. 

Turla e rezemată pe. două .baze De 
stelate cu câte opt vâriuri; cea inte | Fig. 37. Si 

    
      

„ Nicolae Popăaţi. Pisania



BISERICILE LUI ȘTEFAN CEL MARE E îs 

„Zugrăvelilc, foarte șterse în multe părţi, lasă 
o îndoială. asupra vârstei lor.: 

Grafite „se găsesc în pronaos: «lohanes: Mi 

halky», în carâctere latine,—e probabil un 
soidat din armata lui Sobieski; în sînul sud 
al naosului găsim: data: 1590. Pictura ar îi 
deci cel puţin din siârșital veacului al XVI-lea. 
Un studia mai detaliat „şi mai. cu. seamă al 
iconografiei ar putea lămuri chestiunea. 

- Din pricina dărâmărei zidului "din mijloc, 

i 

Si. llie (care sunt acolo şi la turlă) ar. fi un 

argument. pentru vechimea lor. mai mare. 
Pisania e așezată pe par tea de Nord a prona= 

osului lângă colțul bisericci. Marginea aşezată i in 

planul -zidulai e ceva mai în atară de suprafața 
scrisă : «lo Ștelan Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu, Domn. al ţării Moldovei, fiul lui Bogdan 

Voevod, am .zidit acest hram în. numele 
Sfântului  părintelai nostra arhierar hul şi: 
făcătorul de minuni Nicolae, în anul 7004 

  

          
Fig. 58. Sf. Nicolae Popăuţi, Bolţile naosului 

tabloul : votiv a dispărut. 

acuma de. lespezi de piatră. 
„In altar este însă de dale romboidalețdejpământ 

ars asemănătoare cu cele dela Sf. Ilie. Asemenea 
dale se văd și pe parteaunde a îost zidul median. 

S'ar putea de aci conchide că pardoseala 

de piatră ce. mai veche ca accea a altarului 

care a lost făcută - când: s'a: dărâmat zidal 

dintre : “naos și pronaos, — cu,. toate că asc- 

„mănarea dalelor de pământ ars cu cele dela 

Pardoseala este (== 1496) iarg al Domnici lui . aliipatruzecelea 
curgător, lana Septembre 730» 1). 

Popăuţi este una din rarele biserici din a 

ceastă vreme care şi-a păstrat clopotniţa ;: 

| este așezată spre Nord-Vestul bisericei și arc o 

oare care asemănare cu aceca de la Piatra. 

SF, GHEORGHE: DIN HÂRLĂU. 

Si. Gheorghe din Hârlău este, cu „Tazlău, 

1) iorga, Inscripţii.
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cea: măi înare din viserieile li Ştelân cel 
Mare, după Neâmţul şi Dobrovăţul. „Ca Îațadă 

ŞI oarecam.. și ca plan, se aseamănă mai cu 

seamă cu :cele din Popăaţi și Dorohoi, dar 

are totaş unele deosebiri care-i fac un loc: 

Special: în acest grup, — mai întâi prin 

Tăptul că pronaosal na € supralărgit, o a 

doua pereche de contraforturi: apărând în locul . 

acestei €șiri; — este o revenire, o reminiscență, 

a dispoziţei de la Sf. Ilie. — Pe urmă, nao- 

sul € luminat prin patru ferestre mari, deci 

. într” un mod mai larg ca Ja cele două biserici 

„* arățate;! 
| Naosal, “cu: elăsicele: arcări cănoseate; poartă 

“0 turlă elansată, Trecerea spre -altar e bine 
desvoltată prin trei arcuri largi; atât naosul cât 

sunt luminate prin ferestre mici: 
un are frânt într'an chenar lăngit dreptanghiular. 

Zidul despărțitor dinspre pronaos € acum 
“ desfăcut și -înlocait printr'un are scund. 

Proriaosul, care arată pentru prima dată 

arcarile diagonale combinate în acelaș plan 
cu alte patru. arcuri paralele cu axele principale, 

e luminat prin patru ferestre la îel, ca iucrătură 

gotică, mai mari ca de obicei. Ele au câte 

două: menotiri ferm profilate care împart fercas- 
tra” în “trei câmpuri; partea . superioară, pe 

lângă obișnuitele împodobiri gotice, arată trei - 
cercuri întretăiate: care ample partea superioară. 

ŞI ehenaral ușei de intrare e mai bo- 
gat. lucrat ca la mai toate cele, Valte bi- 

“seriei, 

“dgivală, “care la rândul ei 'e 'coprinsă “într?o .? 
“altă “ramă dreptunghiulară. 

'Se poate compara dintro. parte cu: Milișăuți, 

“faziăa, - “Popăaţi, iar dintr'altă 'cu portelai de 
“la „mânăstirea Neamţului. 

orizontale, ca de obicei, ci verticale. Am putea 

vedea aici o aplicare la pendentivi a-modalai 

gotic de a acoperi spaţiarile dintre: nervurile 
“bolților. :Dimensianile cărămizilor e aici de 
„29 cm. pe 13 —15.: și 6 cm. grosime. 

| Fațada: este, “poăte,"cea 'mai ornamentată din 
toate:cele ce [e vedem azi (dacă : cumva Neamţul, 
“acoperit * acuma “de tencuieli, n'ar inirece-o), 

“De asupra unui soclu cu “profil de piatră 
cioplită se ridică un parament de rândari de 

„cărămizi aparente din care unele sunt smăl= 
țaite în îelarite culori : galben, verde, bran, 
vânăt, aproape negru. Aceste benzi, alcătuite 

"făcute! când sa restaurat 

acela cu două personăje, patrupedul: 

„Dreptunghial „uşei! are un mic cheriar pentru 

“jos. de trei rânduri, mă Sus de patră Şi pe 
armă de. șase, sunt separate prin săprafeţe de 
piatră aparentă, — acuma cioplită regulat, Nu 
cra așa inainte de restaurare, ci erau pietre 
neregulate de dimensiuni mici. . 

Mai sus vin cele două rânduri de veniţe 
“mari: şi mici, două mici de sus potrivindu-se 
la una 'mare. Sunt tot de cărămidă. aparehtă: 
și. sunt separate prin rânduri de cărămizi 
roșie și smălțaite galben și verde. In timpa- 
nele arcaturilor: se vede câte un disc. Sab 
strașină sunt trei rânduri de asemenea roto- 

„ „coale smălțaite, separate în rândul inferior, 

prin cărămizi în picioare. Triunghiurile dintre 

discuri sunt umplute prin niște mici piese 

smălțaite în trei colţuri cu un vârt ascuţit 
în mijloc; sunt așezate “astiel ca culorile verzi 

- şi galbene să alterneze cât se poate. 
„Discurile, din care majoritatea au fost re- 

biserica, prezintă 
cea mai mare varietate de tipuri. 

Vedem : capul de zimbru cu un personăj, 

andro- 
'cefal, două feluri de lei, sirena cu două 'cozi, 
o stea cu raze încovoiăte, un grifon, un alt 
fel de grifon, doi balauri încolăciți. Acest 
două din urmă motive sunt foarte rare. 
Culorile sant foarte văriate, cu toate că verdele - 
şi galbenul dominează alternând; 'găsim și 

„toate variâţiunile acestor culori, brun, verde 
albastru, vânăt şi alte. | 

Absidele poligonale 'âu șapte -laturi fa altar 
'şi cinci la cele laterale. -Arcadele -oarbe'— 

firidele:=—au arcurile :lor-mai complicate: fiind 
alcătuite, ca la Popăaţi, de 'o “dublă” “arcatură - 
în arc frânt, piciorul 'mie iitermediar "fiînd | 
rezemat -pe 'o mică 'corisolă ; :pe “etieile “arca- - 
turelor 'se 'reazămă un alt “are mic, tot :caita 
Popăuiţi 'și tot -ogival, în -dreapta și în :siânga 

| ii „'căraia : apare 'un dise “smălţuit, 
pforiaosului că: fândurile “de. cărămizi nu :Sunt:-" "Dcasupra încep “rândările "de ocniţe ȘI de, 

rotocoale deja descrise. 

In dreapta şi în stânga sînurilor găsim câte” 
un contratort de piatră cioplită cu copertinele 
“cu. profilele cunoseăfe. Contratortarile din:spre 
Răsărit sunt însă de-o complicaţiane: mâi îare 
“de' cât -lă celelalte biscrici din această vreme. 

Hu în îiecăre.. parte a lor câte:un “alt. picior 
de 'sprijin mai mic, “aşczât “perpendiculăr în 
raport cu 'contrafortul cel nare -și lipit de 
“Zidal clădirei, Colţurile “elăditei -sunt făcute” 
“cu pietre -de talie după “regula generală. 
“Se văd -și 'acl, ca și la tarnul — “clopotniță 
din Piatra, semriele instranientalui cu. 'căre
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au fost ridicate la local lor. Absidele aa Paramentul fațadelor e acum de-o gresie 
ferestre mici. cu baghete și. cavete simple,  moale.conchiliferă. Părţile noi se deosebese 
jără baze. Intradosul e ușor ogival. „uşor de cele vechi prin urmele sculelor în- 

Pronaosul are cele patra ferestre mari des- trebuințate. Semne lapidare nu se văd, 

  

  

  

          
ro . . Fig. 59. Sf. Gheorghe, Hârlău 

pre care am vorbit; . inainte de. restaurare Turla, în intregime de cărămidă aparentă, 

erau astapate cu zidărie. - se ridică pe două baze stelate cu opt vârfuri, 

Piatra întrebuințată -c.0 .gresic.cenașic. Ver „care “amintesc “Popăuţi. Baza inferioară pre- 

zace destul de tare; părţile înlocaite: sunt de .'zintă un ':octogon cu o eșitură la fiecare 

o piatră mai moale și mai grosolană. colţ;'la soclul de sus pariea dreaptă dintre 
- 
[]
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. Fig.:60. Sf. Gheorghe. din Hârlău, Secţiune longitudinală 
„Fig. Gr. Sf. Gheorghe din Hârlău. Planul blsericei



BISERICILE LUI ȘTEFAN CEL MARE . 51 

„aceste vâriuri dispare rămânând steaua cu- 
rată. Me 

- Oeniţe, două pe fiecare parte dreaptă, îm- . 
podobesc aceste baze precum și rotocoale 
smălțuite. Aici vedem și o cornișă cu cără-: 
mizi în zimţi; sunt însă motive puternice de 
a crede că nu ce dela început. 

  

baza lor, vedem câte o îriză de ocniţe. Sus 
în fine, sub strașina, sunt trei rânduri de ro- 
tocoale separate prin asize de cărămizi  apaâ- 

rente roșie și smălțuite, car axele sunt în- 
semnate prin cărămizi galbene în picioare. 

"Biserica c acuma învelită, ca şi turla, cu 

tablă: de aramă. Tabloul votiv, fiind dispărut 

  

Fig. 62. St,- Gheorghe, lHârlădi, inainte de restaurare 

Turia propriu zisă e octogonală; are, în axele 

principale, patru ferestre dreptunghiulare în- 

tr'un chenarțla fel, cu mălure simple. In dia- 

gonale sunt 'patru contraforturi mici; co- 

pertina lorgsuperioară diferă de cele văzute 

până acuma: prezintă în faţă un îel de mic 
fronton triunghiular, Pe îiecare faţă a turlei 
vine câte o arcatură dublă. Deasupra lor şi la 

odătă cu luarea peretului -median al bisericei, 
nu avem, in acest caz, indicaţiuni asupra formei 
primitive a acoperișului, dar e evident că.nu: 

era altfel de cât celelalte. - 
„Inscripţia se găsește, -pe latura de apus, la 

colțul 'clădirei din spre miază zi..E aproape. 
pătrală, are 65 cm. înălțime pe 70 .lan- 

gime şi coprinde. șapte rânduri: |
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„Blagocestivul 'şi de Hristos iubitorul lo 
Ștefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

al Ţării Moldovei, fial lui Bogdan Voevod, 

a făcut acest hram -pe numele sfintalai și 

slăvitalui marelui mucenic și partătoralui de 

biruință “ Gheorghe, care a început a se zidi 

Ja anul (7000=1492) luna .lui Mai și s'a săvârșit 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

Interiorul bisericei și-a păstrat în bună stare, 
podoaba de îrescuri și e foarte probabil că 
sunt cele de ia început. Alt strat pictat sub 

cel actaal, în tot cazul, nu. se găsește. Namai 
la proscomidie se poate zări o tencuială sab 
cea actuală pe. care c zugrăvită o imitație.de 
cărămizi aparente. 

  

Fia. 65, Şi. Gheorghe, Hârlău 

“in “acelaş an, lana lui. 
_Domnici lui, în -anul al 
carqător“. 1) 

Aceiaşi inscripţie, i în caracțere mai înflorite, 

Octombre 28; 
treizeci 

iar -al 
Și șaselea 

-gărcaţă, având - numai. patru rândari. 

:) lorga. Înseripții. . 

  
„ Altarul bisericei - 

  

  

înainte de restaarare. 

Stilul picturilor şi împărțirea lor :aduce 
-aminte -ca Dorohoi şi Voroneţ :și ce -ca desă- 
vârșire -deosebit de acel al epocelor ce au 
armat. 

“se -repetă în „lancta așei «de intrare, mai:lan-.. . Zagrăveala este de o îrumoasă calitate: ȘI 

de un .reuşit efect decorativ. 
Din nefericire; peretele despărțitor dintre 

-naos :și -pronaos -a -fost dărâmat .și tabloul



4 
, 

. 
. 

L
a
 

. 
. 

| 
, 

. 
p
a
s
 

2
1
3
P
3
A
 

“
D
e
i
 
I
P
H
I
 

*
3
y
5
4
0
3
y
D
 

"
S
s
 

4
9
 

“
i
a
 

 
 

 
 

 
 

t
o
p
i
 
s
e
a
 

 
 

 
 

 
 

ta ERE targ ae pises 
  

BISERICILE LUI ȘTEFAN CEL MARE 

e pps pati 
e Aaa,   Prea e Teza 

      

Pr 
  

ae 
p
r
e
a
 

- 
; 

s
e
a
 

, 
E
 

p
t
 

Pr 
p
d
 

e
d
i
t
a
 

2 
A
t
a
 

ci 
: 

d
 

i
 

i
.
 

E 
A 

oleă 
sia 

1 5iae 
das 

4, 

 



COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE     
Si, 

   

G 

Zi     heorghe 
?      Hârtăa, 

   

soare 

         

ar 

       

"Un 
contrafort 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 
 

 
 

D
a
i
a
 

PA 
tei aere, 

    

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

Fig. 
66. 

Si 
Gheorghe, 
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clitoricesc a dispărut rămânând numai chipul gradată şi tencuelcte căzute. ceea. ce.. permite 
unci domniţe ca coroana pe cap aşezată peste  sătse vază îngrijita construcţie a zidărici. 
o maramă. :0. îmbracă o-manta de brocat cu Pe arcul întors în peretele despărțitor acuma 

  

  

  
    

Fig. 67.-Sî. Gheorghe, : Hârlău, ' Bolţile naosului 

guler de: biană din..care. es largi mânece bro- "deschis: sunt: pietari “receiite, după “stil din: 

date, strînse la mâini.: a ” veacul al Xlă»lea, care s'au făcut și pe partea 

In bolțile pronaosalui pictura este ceva de= inferioară a peretalui sud din pronaos. 
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E probabil deci ca peretele a -fost scos în “ Regăsim pe zidurile pisericei ornamentele ÎlO= 

prima jumătate a veacului trecut, căci restul: rale de Ia Popăaţi, de la, Doihești, din Bucovina. 

:.bisericei.. fiind zugrăvit, €.. de. erezut că n'a . Lao consolă din pronaos și în proscomidic 
2 Di a - 

    re apr TI PORT PRI PET oa ăcaiiie n tit abate ai datat taia: Pa Tara 
: Tm N 
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dă - 
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p: Fig. 68. Si. Gheorghe, Hârlău, Bolţile pronaosalai 

iost lăsată această parte albă, Dintr'aliă parte în, se află şi aceste rinsouri înrădite cu orng= 
1852,.Hsache descrie biserica cu areal nou'deja  mentele mormintelor, din Rădăaţi, ce Je-regăsim 
făcut și pomenește de tabloul ctitoricesc distrus. “ în mod conștant și mai târziu. - 

. 

. -
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Partea inferioară a pereţilor e împodobită la Si. Gheorghe (Mitropolia veche). Acest ta- 

cu două rânduri de patrate imitând pietre blou votiv este cel făcut de Antonie Ruset 

sau panouri de mar- . - Vodă atuncea , când 

more colorate. De a AS a 3 ji] (AI TI] 201 a. restaarat: biserica. 

desubt sunt drape- i Ali JL ÎNEIR) 1 (lig. 295). . 

„riile care na lipsesc: sefa - te ut ep Planul nu se mai 

mai niciodată din i Ă i | găseşte, încât nai ştim 

U 

                 

    Pre TRE RET VE — ps seama me rr a 

          

bisericile noastre. de cât cu o oare care - 

îndoială dacă biserica 

ce 0 vedem a respee- 

tat vechia dispoziţie. 

Să ştie — şi rele- 
v»cul lai Lecomte du 

Nouy o arată destul 
ide clar —, că, în 
„dreapta și în stânga 

pronaosului  vechei 

14 bisericise zidise două 

+. anexe, .două parâ= 

clise,- la stânga al 

  

St. NICOLAE: 
DOMNESC DIN IAŞI 

Până la ce punct . îţ. 
actuala biserică Si. 
Nicolae din Iași este 
la fel cu eceace ne-a 
lăsat Șteian cet Mare, 
e greu de precizat. 
Știm că Lecomte da 
Nouy a dărâmat ve- 
chia biserică până ia î 

“ fandaţie. Nu se. re= S-itulai : Ştefan,:. la 
găseşte din .releve- 13 E A dreapta al sfintei 

urile. ce desigur le-a . . - Varvara, iar pe... la- 

făcut decât o fațadă: - Fi9- „69. Si. Gheorghe, Hârlău, Pisania "tara vestică s'a în 
laterală ce' ne arată. aceeași dispoziţie ce o  nălţat an turn clopotnișă; prin care era. în 

vedem pe tabloul: votiv actaalmente păstrat  trarea, - 

  
  

  

  
  

    

    

  

  

  

  

      
    

  
        

    
    

                          

  
    

              
| Fig. 70. Si. „Gheorghe, “Hârlăa, Ferestrele : pronaosalai



Dar, pe când pe pictura votivă, turla bi- 
seriei e înaltă și -așezată pe două soelari 
suprapuse, pe când acoperişul: e ţuguiat şi 

învelește prin ape deosebite diferitele părţi 
ale clădirei, biserica ce ne-o arată releveul 
dinaintea dărămărei, are o turlă scundă și 
evident -refăcută, “pe an singur Soclu, -și o 

- singură învelitoare joasă pe toată partea ve- 

che a bisericei. De asemenea irupul clădirei 
pare a li îost înălțat ceva deasupra rândului 
superior de ocniță, sub 

COMISIUNEA. MONUMENTELOR ISTORICE 

suprimat contraiortarile laterale și cel al ab- 
sidei altarului. Sa dat ușei de intrare o lormă 
în plin cintru ce de sigur n'a avut-o. Sa 
înlocuit vechea pisanie (ce mai există în cartea 
bisericei Trei-Erarhi) printr'una nouă de bronz. 
Las lao parte alte schimbări mai mărunte. 

Planul -bisericei este de . acelaș tip ca Si. 
Nicolae din Dorohoi, Popăuţi, Precista din 
Bacău, Si. loan din Vaslui. 

Deosebirea este că peretele despărtitor al 

pronaosului despre naos, 
  

strașină. 
Biserica arată la ab-, 

side firide lungite și jur 
împrejur două rânduri de 
ocnițe. -Sunt nouă îiride 
la altar cu opt ocniţe în 
primul rând și șasespre- 
zece la cel. de sus; la 
sînurile laterale sunt cinci 

firide cu patru și opt 
ocniţe. 

Baza ce se vede aturlei 
e octogonală cu câte două 

"ocniţe pe fie care latură. 
Pronaosul e ceva cșit iar 
în dreptul proscomidiei c 

un contrafort. Ferestrele 
erau şi ele transformate. 
Se vede câte un rotocol 
în fiecare timpan al arca- 
lurelor, iar o friză în- 
ireagă între cele două 
rândari de ocniţe. | 

Lecomte du Nouy a i 
restabilit al treilea rând ;--i 
de ocniţe ce se vede pe i 

tabloul votiv, și care exi- 
sta probabil sub tencuială, _: 

  
     

  

perete cu o ușă îngustă 

(acolo unde ma îost su- 
primat la o epocă mai 
târzie), e înlocuit printr'un 

3- perete cu trei arcade și 
două coloane de secţiune 
circulară, 

Nu avem nici un cxem- 
plu de această dispoziţie 

in vremea lui Ștefan și 
numai, mult mai târziu, 
prin veacul al XVII-lea se 

găsesc asemenea exemple. 

Ar mai îi de observat 
că arcurile piezișe ale 
naosului, . aceste arcuri 

caracteristice . moldove- 

ncști, nu sunt în semicerc 
ca de obicei ci numai în 
segment de. cerc, adică 

mai întinse, rămânând pe 
primul tambur un spaţiu 
relativ mare până la naș- 
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ri
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  și a așezat alte rânduri de :- 
rotocoale. A schimbat ceva 

distribuţia ocniţelor, La 
tarlă a restabilit baza infe- 
rioară ce se vede pe ta- 

bloui votiv, soclul octo- 

gonal a primit din nou cele 
liecare, latură. In îine sa * înălțat o turlă 
octogonală cum pare a îi fost după acelaș 
tablou. In linii generale deci se poate con- 
chide că actuala biserică reprezintă destul 
de bine vechia clădire, diferenţe existând însă- 
în detalii. 

Pe lângă modificarea în distribuirea oeni- 
țelor, despre care am vorbit mai sus, s'au și 

. 

  
lrei ocniţe pe 

i 
po , 4 Ba 

- 

l 

Fig. 7r. Si. Gheorghe Hârlău 
O îereastră a naosului 

"5,3 terea acestor arcuri. 
E semi . . 

A Nu voi vorbi de deta- 
“43 liile ușelor și «ale îfere- 

: îi strelor, ele fiind noi. 
= În privința discurilor 
Tim Smălţuite insă — ca toate 
bi Fa . y 
'î— că sunt refăcute, știm că 

dan manual reprodue cele vechi, Culo» 

„rile sunt tot verzi și gal-: 
bene, cu toate variațiunile 
lor, la care .se. adaogă 

albastrul vânăt.. Subiectele sunt cele cuno- 
scule. 

Vechia inscripţie. păstr ată la Trei Erarhi sună 
astiel: 

„In numele Tatălui şi al Fialui și al Stân- 
tulai Duh, Ioan Ştefan Voevod, cu.mila lui 
Dimnezeu domnitorul ţărei Moldovei, fil 
„Domnului Bogdan Voevod, voi și zidi acest 
templa întru pomenirea și ruga sfântului
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Ierarh și făcător de minuni Nicola, Spre desu- anul 6999 luna lunie 1 şi s'a sevârșii în 7 
lcția reposaților moși şi părinți și a fratelui mii şi un an luna Hugust“.1!) (1491-—1493) 
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nostru, şi pentru sănătațea Domnici noastre 
, ii 3 ? . 1. 4 șa fiilor noștri. Și am început a zidi în 1) Melchisedec, Notiţe istorice şi archeologice. 
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Resturi de Îrescari din vremea luai Anton 
Raset, care a' restaurat și a mărit biserica, 
se află, precum am arătat, la Sf. Gheorghe a 
Mitropoliei. Sunt de. O frumoasă factură și 

/// 
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că sunt țigle sau șindrile mari, — dar aceste 
picturi fiind de obicei destul de schematice, 
nu se pot lua în seamă decât pentra liniile 
principale, 

// 

Fig. 74. Sf, Nicolae Iaşi, Planal bisericei 

unele capete de. sfinți sunt de mare in- 
(eres. 

Anton Vodă zugrăvise şi vechea biserică 
şi se refăcuse chipurile lui Șteian, lui Bog- 
dan, fiul său, și al Doamnei lui Evdochia. 

PRECISTA DIN BACĂU 

Biserica afost construită în 1491, de Alexan= 
dru Vodă, îiul lui Ștefan cel Mare, care era o- 
rânduit peste partea de Miază-zi a Moldovei. 

  

    
  

  

  

  - 

      
  

Fig. 75, Sf, Nicolae laşi, Pisania 

Tabloul votiv,. care. ne înfăţişează familia 

noului ctitor, ne arată și biserica. E greu 

de judecat dapă această pictură cu care ma-. 

țerial era acoperită clădirea. Sar putea crede 

Biscrica are an naos cu altar și două si- 
nari — și un pronaos boltit în calotă sierică. 
Boltirile naosalui sunt cele obişnuite mol- 
doveneșşti.
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Peretele despărțitor dintre naos și pronaos, 
a dispărat, fiind înlocuit printr'an mare arc. 

Deasemenea ușa exterioară este refăcută. Pe 

pronaos se înălțase în veacul al XIX-lea, un 

tarn clopotniță, care urmează a îi desfiinţat. 

Tarla naosului fusese refăcută în exterior 
intr'an stil clasic ca şi. toată Îațada. 

In afară, pronaosul apare ceva lărgit ca 

la Dorohoi, la Vaslui, la Popăuţi, la Iași. 
In dreptul proscomidiei și diaconicalui, sunt 

aşezate două contratorturi. 
Absida cea mare și sinurile sunt poligo-.- 

nale în afară având obișnuitele îiride lungite, 
nouă la altar și câte | 
cinci la sînuri. | 

De asupra lor sant 

două rânduri de oc-= 
nițe mici, care se con» 
tinuă și pe pereţii 
drepți ai bisericei, cum 
vedem acuma că s'au 
dat 'tencaielile jos. 

Soclul este de piatră -. 
brută cu an profilsimpla -: 

de piatră de talic. Coro- 
namentele contrafortu- 
rilor” sant și ele de 
piatră cioplită profilată 
cu formele  cunoscate, 
Piatra c irumos și re- 
gulat lucrată. 

Paramentul pereţilor 
ec de piatră brută, afară 
de picioarele îiridelor 

lungi și de ocniţe. Cor» 
nişă nu este. Nuse văd 
urme de cărămizi smăl= 
țuite. sau de discuri,   

zugrăvire: s'au dat jos toate tencuielile, reiă- 
cânda-le în întregime. 

In pendentivii naosalai se văd găurile unor 
oale de rezonanţă. 

Pctualmente biserica ec pardosită cu scân= 
duri, dar erau în vechime, pardoseli de că- 
rămidă și de piatră-D. 

In pranaos s'a-găsit mormântul îăcat de 
Alexandru, îiul lui Ștefan, unui necunoscut, 
care ar putea să fi fost un îia al lui 2): (vezi fig.) 

Piatra foarte frumos lucrată are o ornamen- 
tație gotică unică la noi în. această între- 
buințare. Inscripţia spune: 

«lo Alexandru Voe- 
'vod, fiul lui Ștefan Voe- 
vod domnul ţării Mol- 
dovii întramuseţă acest 
mormânt ....., care sa 
prestăvit spre vecinicile 
locașuri în anul. 7004 
(1496) Luna Septem- 

brie 16», 

Pisania de piatră, de. 
-1.10:m. lăţime și 0.43 
m. înălțime, este așe- 
zată în afară pe zidul 

de intrare sus la stânga 

„uşei. Ea glăsaește astiel: 

«Cu voința Tatălui și 
cu conlucrarea Fiului 
și ca severșirea -Stân= 
talui Duh, evseviosul și 

iubitorul de Christos 
loan Alexandra Voe- 
voda, fiul lui Ștefan 
Voevod, Domnitorul 

Moldovei, a zidit acest 
  

Baza turlei cea de 
jos e pătrată şi e de - 
zidărie. de piatră, iar a doua, stelată cu două- 

sprezece vâriuri, e în întregime de cărămidă, 
Actualmente se află un pridvor modern 

pe partea de Vest a bisericei, și pronaosul 
a fost înălțat ca 0,60—0,70 m. în raport cu 
restul clădirei. 

Ferestrele au rame de piatră fără nici o 
mulură și nici un ornament, numai feres- 
truica mică a proscomidiei are machile re- 
gulat teșite. Na se găsese semne lapidare n nici 
graiite interesante. . 

Pictara interioară c refăcută pe la 1854; 
făcând două—trei sondaje, nu s'a găsit alta 
de desubt; este probabil 

Fig, 76, Precista Bacăn 

că la această re- - 

templu în numele Ador- . 
mirei preacuratei Năs- 
cătoarei de Dumnezeu 

și purarea Fecioarei Mariei. Şi s'a severșit 
în-anul 7999 luna Genar 1». (= 1491)3). 

Cu toate că biserica Precistei arată a îi 
fost de o execuție simplă, fără ornamentație, 
este de dimensiani relativ mari și face o im= 
presic destul. de impunătoare; este însă 
relativ ceva mai joasă ca cele /'alte biserici 
orășenești din această vreme, fiind şi cea 
mai veche (după Vaslui). . | 

Fost'a zidăria aparentă sau: tencuită. ? 
Piatra de talic, unde există, e framos lu- 

1) V. Drăghiceanu. Bul. Com. Mon, Ist, 1911. 
:) V. Drăghiceana, ibid, 

2) Melchisedec. Notiţe istorice şi arheologice.



„BISERICILE LUI ŞTEFAN CEL: MARE | 8 

. . 

ș 

Pi . 

a 
' | 

pÂ - . . 
+ 3 

> 
219 

. [A Ia 

se . , | | 

+ ” . 

, 
7 

/ 
4 . /, E 

-? ful 
AN . ?/ . 

P, 
a. 

- . 

  
  
    

  

          

/ 

| | 

07) DP Z/ 7 
Îl i Îl” 

  

    
  

  
  

  
  

      
  

  

    
Fig. 77. Precista Bacăo, Secţiunea longitudinală -. 

Fig. 78. Precista Bacâu, Planul bisericei
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crată și restul zidăriei . este în acelaș plan.. 

Cum nu se poate concepe că piatra de talie 

îngrijit lacrată să îi fost destinată a îi aco- 

perită cu tencaială; na rămâne altă ipoteză 

de cât aceea ca piatra brată a paramentului 

cra văzută precum şi cărămizile firidelor și 

ale ocniţelor, precum se obișnaia de altmin- 

trelea la toate bisericile acestui timp. 

Precista din Bacău ocupa deci an loc mai 

modest în grupul bisericilor de acelaș plan; 

cele Palte sunt bogat decorate cu cărămizi şi 

rotocoale smălţuite, fără a vorbi de sculpta- 

pp pee e  a etame ii 
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latulai lui Ştefan cel Marc, care pare a fi 
fost de o mare importanță. Paul de 'Alcp, 
care a trecut în 1650 la Vaslui, vorbește cu 
admirație de ce-a văzut: 

> Aici în Vaslui, palaturile, păile, locurile de 
plăcere sunt toate ale lai Ștefan Vodă, pre- 
cum și magnilica și” superba biserică ca o 
elegantă cupolă feste măsură de înaltă. In 
ca, jur împrejar, sunt 'bolţi și arcuri pe cari 
sunt picturi și imagini ale 'tataror sfinţilor. 
La intrare, pe peretele din jos, este un ta- 

blou al judecății de pe urmă, lucrat în aur 

ge pam - a 

  

  

  

      
Fig. 79. Si. loan Vaslai în cursul lucrărilor de restaurare. 

rile gotice ale ușelor și ferestrelor, care au 
existat poate uici până la o vreme. —-Dar 
lăsând la o parte aceste lipsuri decorative. 
datorite poate îaptalui că meșterii iscusiţi ai 
lui Şteian crau ocupați în altă parte pentra 

Domnitorul însași, biserica se aseamănă bine 
cu cele Valte din aceaşi. categorie. 

BISERICA DOMNEASCĂ DIN VASLUI 

Biserica Sfântului loan din Vaslui, zidită: 
la 1490, făcea parte din tot complexul pa= 

şi azur, Reprezintă pe /Ploisec conducând pe 

Domnul nostru, 'pe Ana și Caiala, și pe 

cei Lalţi Ovrei. Persoanele sant -zugrăvile cu 
o cxpresie tristă. 'In urma lor este 'o-altă 

trupă: acestea sant îigari turce, cu șaluri 

albe și cu turbane cu caltane lungi și verzi 
târâindu-se, cu mâneci atârnate și cu hare- 
marile lor... 

Ei sunt însoţiţi de dervișii lor. In arma 
şi în mijlocul: lor sunt draci împingân-! 
da-i și  înfrantânda-i. C Kașidbari este 
în îrantca lor, cu cealmaua în cap; unul
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dintre draci se acață pe umerii lui, trân=  cată dar sa reintrebuințat o parte din vechial 

material; se regăsesc amestecâte și cărămizi 
O 4 s a. 1% m 1 , 

i 
IL) ţ i i i | 

1 Ţ T Y i ț i y i 

tinda-i cealmaua jos. 
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Fig. 80, Si. Iloan-Vaslai, Planul bisericei (după releveul Com. on. Ist.) 

Biserica peste tot în interior e acoperită din cele vechi și din când în când câte 
cu picturi — arhi». 

foarte lectura este 
îrumoasă. In vâriul 

interior al cupolei, 

sau în baldachin, sub 

care se ailă tronul 
Beialui este imaginea 

Domnului 

Messia. 
In partea din aiară 

a tinzei -e un mare 

clopot 1). 
“ Actualmente bisen 
rica e cu total pre= 
făculă ș  „răsăpin= 

du-se““ cca veche, a 

fost zidită din noa 
în 1820 de către 

Maria Cantacuzino, 

soția marelui logofăt 
Costache Ghica. Ce 

a rămas de la Ştefan 

este numai soclul de 

piatră cu profil și 

„poate-primul rând de 

cărămizi ce au di-. 

mensiuni mari, 29-30 

pe 12-14 și pe 6 cm, 

grosime. Mai sus, 

toată zidăria e relă= 
  

nostru - 

1) Călătoriile patriarhului Macarie de . Paul de 

“Alep — traducere de E. Cioran, : a 
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Fig. -8r1. Si. loan-Vaslui, Fereastra mică reconstituită 
(Com, fMon. Ist.) 

ana smălțuită ver- 

* Contratorturile 
sunt de piatră cio= 
plită”de dimensiuni 
mari. | 

Cu ocazia lucră- 

rilor” de restaurare 
începute s'au găsit 
prinse în zidul prid»: 

vorului adăogat, 
îragmente de piatră 

cioplită care provin 
de la ușa principală, 

de la ușa interioară, 
“de la ferestrele mari 

ale pranaosului și de 
la cele mici din naos; . 
aceste fragmente per- 

mit să se reconstitac 
aceste  deschizături. 
Ușa ogivală cra cam - 
în felul celei de la 

Dorohoi, iar îerc= 

Strele mici erau în 

felul celor de la Si. 

lic și Voroneţ, având 
partea superioară a 

golalui dreptanghiu- 

lar şi nu ogival. 
Planul este acela al Sf. Nicolae din lași, . 

Si.. Nicolae din Bacău, Popăaţi și Precisla 

9.
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din Bacăd, cu sinari laterale, contraforturi 
în dreptul proscomidiei și diaconicalai și 
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Fig. 82. Sf. loan din Vaslui 
Profilul chenaralai uşei exterioare 

(com. Mon. Ist.) 

pronaosul Supralărgit. Acest plan cores= 
punde cu acel cu turlă pe naos, cca ce e 

  

  

  
      
          

Fig. 84. Si. loan din Vaslui 
Chenare de ferestre... 

confirmat de  descripția lui Paul de Alep, 
care vorbind de „eleganta cupolă peste mă- 

  

sură de înaltă“ na lasă nici o îndoială în 
această privinţă. 

  

  

  
Fig. 83. Si. loan din Vaslui 

Bolţar al uşei exterioare 

Și inscripția pe piatră dispăruse sub ten- 
cuelile prefacerei biserieei până acuma vre'o 

    

  

Fig. 85. Sf. Ioan din Vaslui 
Cheea chenarului uşei exterioare 

cinei zeci de ani, când a fost descoperită şi 
scoasă la iveală de D. T. Burada, -
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Glăsueşte astfel: a HUŞI 
„loan Șteian Voevod, cu mila lui Dumne» SI | ” 

zeu Domnitorul țărei Moldovei, fial lui Bog-  . Biserica episcopală, cu hramai Sfinţilor Apos- 
„dan Voevod, a zidit acest templu în numele toli Petra și Pavel, a fost zidită "în : 1495. 
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Fig. 86. Sf. loan din Vaslui, Profilul îerestrei pronaosului (ciuntit spre interior). - 
“ (Com, Mon. st.) 

lăerei cinstitului cap al Sfântului și slăvitului Dar a fost așa de des transformată și retă- 
prooroc și înainte mergător și botezător loan.  cută—altimele ori în 1795 și 1910—în cât 
S'a începat în anul 6998 luna Aprilie, și sa nu se mai poate recunoaște nimic din bi- 
severșit în acelaș an Septembrie :20:)» (= . seriea lui Ștefan cel Mare. E cu putință ca: 
1490). | planul (adică fundaţiile) să fie cele vechi; se 

  

    

  

  

: Fig. 87. Si. loantdin Vaslui, Pisania 

Biserica Si, loan este cea mai veche din mai vede un altar poligonal în afară, cu. 
grapui bisericilor orășenești. i „Șapte. fețe și abside laterale cu cinci. Dar 

| Sunt caractere prea vagi pentru a patea 

Melchisedec. Notiţe istorice şi archeologice. trage vr'o concluzie. a |
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Inscripţia de piatră de la Șiefan mai există 

și csie așezată deasupra ușei; -,,Evseviosul 
și iubitorul de Christos loan Șician Voevod 
cu mila lui Dumnezeu Domnitorul țărei Mol 
dovei, îiul luai Bogdan Voevod, a începat și 
a zidit acest lemplu, în numele sfinților și 
tot lăudaţilor coriteilor apostoli Petra și! 
Pavel, carele este în Huso ce este pe Dris- 

liveţa. Şi s'a! săverșit în anul 7005, iar al 
Domnici Sale anul 38-lea curgătoria, lana 
Noembrie 30“ (1495) 1). doaă sînari 

de piatră cioplită simplă. Această construcţie 
e relativ recentă. 

- In colțul nord-vest este an al doilea turn 
de zid pe care s'a ridicat o construcție de: 
lemn. Şi aici, ferestrele au rămas de piatră 
de talie simplă, și cadrul uşei de intrare, cu 
partea superioară în plin cintra, are muchia 
teșită. 

Biserica, cu hramul Precistei, a fost înăl 
țată în 1496——97. Are un naos ca altar și 

semicircalare, și un pronaos 
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„Fig. 88, Huşi, Pisania 

TAZLĂUL 

Biscrica se găsește în cartea dreptunghia-- 
lară a mănăstirei. Zidul 
piatră brată cu contraforturi pe din alară ; 
parica superioară e mai Ssabțire și cu mete- 
reze. Intrarea sc face prin. tarnul clopotniţei 
care posedă icrăstruici mici gotice, — Boltă 
acuma nu mai are. Pe latura de miazăzi, mai 
sc văd ruinele clădirilor călagăreşti constraite 
pc pivnițe. Zidăria ce tot de piatră brută ca 
puțină cărămidă. Chenarele ferestrelor sunt 

-1). Melchisedec, Notiţe. 

înconjurător e de: 

boltit prinir'o calotă. sferică, pe când bol 
tirile naosului sunt cele moldovenești cu- 
noscute. 

Peretele despărțitor a 'îost desființat, iar 
ușa mutată la intrarca pridvorului mai nou 
de pe Îața de apus, — precum sc vede foarte 
bine în afară din întreruperea soclului cel 
vechia, care continuă în: “pridvor pe zidul cel 
vechiu și prin întreruperea rândurilor de 
ocniţe ; se şi vede o crăpătură de sus până. 
jos la îmbinarca celor: două ziduri pe cele 
două 'icțe nord și sud.: 

Naosul are o pardoseală de exagone. de 
alabastru alb; în axa Pantoeratoralui, plăcile
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sunt așezate în pătrat. In pronaos, pardoseala 
e de pătrate de gresie. 

Framosu! chenar dreptunghiular al ușci 
din peretele despărțitor acuma desființat ne 
înfățișează cunoscutele baghete încrucișate, 
câte trei pe fiecare latură, pornind “de pe 
niște baze gingaș săpate şi ornamentate.| |. 

Ușa dintre pronaos și pridvor, cea tost 
la început portalul de intrare, are chenarul 
iormat din patru baghete separate prin cane» 
lure și întâlninda-sc în axă în are îrînt, al= 

curtat pe inscripţie: Kozm mitru)., Această 

ușă însă nu este de o factură unitară; pe 
când panoul central este de cel mai framos 
gotic „ilamboyanti, cele Palte sunt de un 
stil îloral ioarte deosebit și de o înrâarire 
mai mult orientală. — Spre comparare re- 
producem unii panouri foarte asemănători a 
unei mese din ospelul comanal din Bartield 
(Ungaria de sus) din 1510;0 ştotă ce se gă- 

sește la Hervarto e cam de aceiași inspirație 1). 
Totuși nu se poate presupune că aceste 

  

      

Fig. 89. Mănăstirea Tazlău, Vedere 

cătuind așa zisa ogivă. .La rândul lor sunt 

prinse într'o ramă dreptunghiulară ca la 
- Milişăaţi, la Popăuţi, la Hârlăa, la Mănăs- 

tirea Neamţului. — Intrarea propriu zisă, 
dreptanghialară, are în lunetă o icoană pic- 
tată a Maicei Domnalui, iar canatul de lemn 
de tisă foarte frumos sculptat poartă și o 

inscripție care o" datează: „Această ușă a 
făcuto și împodobit'o călagărul Mihai în zilele 
Domnului. Nostra Io Ieremia Movilă Voevod 
şi sub egumenul chir Ghenadie de la mânăs- 
tirea Tazlăa, la anul 7104 [1596] lana lui 
Martie 350 de zile: Cozma maistru“ 1) (pres= 

') lorga — Inscripţii. " : 

  
generală 

panouri provin din diferite părți și că au 
fost împreunate pe acelaș canat, căci colțurile 
părței de sus care e dintr'o singară bucată, 
sunt tot de acelaș stil ca panoul central, și 
amândouă motive părând bine a îi de aceiași 
mână pe toată ușa. De altmintrelea și inserip- 
ţia e o probă. 

Pe partea de sus figurează stema țărei 
împodită în stilul renașterei și închisă într'un - 
chenar pătrat cu fiecare latură lărgită prin-. 
tran segment de cerc. 

  

:) Mizkowsky, Kunstdenkmale in Ungarn pl. 6 şi 
pl. 90. : a Si
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In afară biserica se prezintă cu altarul ocniţe; pe restul zidului sant două jrize de 
”. semicirealar ceva lungit, iar sînarile. laterale ocniţe, cele mari de jos având centrele lo 
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„- Fig, 90, Tazlău, Seeţiune Jongitudinală 
Fig. 91. Tazlău, Planul bisericei 

sunt în segment. de cere. Au îfiridele lungite pe aceiași orizontală ca și centrele arcature= 
obișnuite, de asupra cărora este un rând de lor firidelor. Două nișe din rândul de sus
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Fig. 92. Tazlău
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corespund cu una din cel de jos, dar numai 

aproximativ; astiel, pe când la absida alta 
rului sunt nouă firide, sint namai șasespre» 
zece ocniţe; la absidele laterale la cincitiride 
corespund opt, iar pe peretele pronaosului 

treisprezece mici la şase mari. 
Sunt contratortari lângă sînurile laterale 

Tot de piatră cioplită sunt și contrator- 
tarile care şi-au pierdut însă vechile coro- 
namcate profilate. Turla, cu faţada refăcută 
în veacul al XlX-lea, e așezată pe două baze. 
Cea de jos e octogonală, iar cea de sus în 
formă de stea cu opt colţuri eşind dintr'an 
octogon. Ca la Popăaţi, fiecare latură e îm= 

  

        

Fig, 93. Tazlău, Bolţile haosului 

spre altar, iar alte sprijinesc zidul pronao- 
sulai ceva cșit. Și acest punct este de notat 
căei toate cele Palte biserici cu pronaosul supra- 
lărgit, nu. au contratorturi în această parte. 

Sub îereastra altarului este ' un contratort 
mic, iar alte oblice la colțurile pridvorului 
adăogat. Soclul de piatră de talie are un 
frumos profil. | 

podobită prin câte trei ocnițe. Zidăria turlei 
irebae să îie însă tot cea veche căci mai 
are ferestrele ei dreptunghiulare cu chenaral 
interior în are de cere foarte ușor frânt la 
chec, și mulare gotice încrucișate la colțuri. 
Turla e poligonală cu două sprezece lături ; 
contratortari mici nu are. | 

“Fațada toată e acuma tencuită. Paramen-



      

  

    

    

  

BISERICILE LUI ŞTEFAN CEL MARE 

   grea 
     

  
  

  

si
 

a
 
E
 
r
e
p
 
eg
! 

t
a
 
r
a
s
i
 
u
e
 

. 
. 

a
n
a
 e

i 

n
i
t
r
a
t
 

tt
 

ne
 

Îi
 

Pi
 

m
 I
e 

pr
) 

în 
tz 

2r
- 

DD RA e asi. 

            a. Înca... 

Deore TE artar meta în 
     

     

       

            

   

a.   

    
    

   

a gicaae 

  

       

  

       

    

  

Roy 
CT 

    
Sei    

     ae 

   

      
  

pna zi 
iaca: Se 

028 Pet Oe 20 ci atit 0 TA > 

  

Fi
g.

 
94

. 
Ta
zl
ău
, 

Uş
a 

in
te

ri
oa

ră
 

(a
cu
ma
 

în 
ex

te
ri

or
) 

g.
 

95
. 

Ta
zl
ău
, 

Uş
a 

ex
te
ri
oa
ră
 

10 

13



4 COMISIUNEA. MONUMENTELOR ISTORICE 

„tul 'este însă de piatră brată dar se văd și sunt așezate pe .niște mici ridicături în forme 
cărămizi. Asticl, imediat deasupra soclului sunt . de cupole în miniatură. 

- In rezumat, această biserică este | 
una din cele mai elegante și mai 
clansate. Cu toate că este 0 bise- 
rică mănăstirească, prezintă particav=: 
laritatea supralărgirei -- foarte mică 
într'adevăr — a pronaosului,. care 
nu se găsește altmintrelea de cât 
la bisericile orășenești. Nu pare a 

  

TIS N avea podoaba smălțuită a lor, dar, SEA ; ca formă, e mai evoluată de cât MESS lte din ele şi Îi pusă ală ANS] 1 malte din ele și poate fi pusă ală- (a 4 4 ei tari, din acest punet de vedere, de 
EEE a, Popăaţi sau Hârlău, fiind de altmin- Zac): Pa: , Mia a SRR. i. _trelea ehiar mai lungă și mai înaltă, 

Is al ş. „„ „. Tără totaşi a se apropia de dimen- ETA i 

  

      siile bisericei mănăstirei Neamţului. 
Rândul inferior de ocniţe ale 

.  Pronaosului, așezale la înălţimea 
4 - părței superioare a firidelor, nu se 

regăsește de cât la Sf. Nicolae din 
lași. _ | 

Și ferestrele sunt de un tip ase= 
mănător cu cele ale naosului din 
Hârlău sau Popăuţi, car pronaosul 
nu are ferestre mari ca cele Palte : 
biserici din această vreme ; acest 
caracter amintește grupul mai vechiu 
de biserici mănăstirești din Pă- 
trăaţi, Milișăuți, Sf. Ilie și Voroneţ. 

„ Tazlăal are deci caractere ame» 
Stecate din aceste două categorii 

e „de biserici, dar, pe lângă aceasta, 
- Fig. 96. Tazlău, Uşa exterioară arată, ca un caracter special, o 

trei rânduri, ca la Popăuţi, de pildă, 
dar. nu se văd să lie din ele unele 
smălţaite., Dacă mai sunt alte rân- 
dări mai sus, azi, nu se: mai poate 
vedea. . 

Ar Îi de asemenea foarte intere- 
sant de a cerceta ce se găseşie pe 
această zonă largă deasupra rân- 
durilor de ocniţe mici și până sub 
streașină. Cornișă nu se vede. 

Ferestrele sant înguste și lungă- 
rețe şi toate în îelul cam le am. 
descris la turlă; la proscomidie și 
diaconie sunt simple deschizături | 
cu ramă de piatră, dar fără nicio Fig.- 97. Panoul unei mese din ospelul comunal din Barthfeld 
împodobire. Actualminte, acoperișul | | (după Myskowszky) 

„€ de șindrilă și destul de jos; totuși ascunde mai mare elansare și o mai mare eleganţă 
cam mult baza inferioară a lurlei, Crucile de forme. ” 

- 
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„ Pictura actuală dinăuntru a fost retăcută 
în, 1859, așa cum glăsuește inscripţia . de 
asupra ușci interioare. „La anul 1859 s'a 
refăcut tencuiala și pictorisirca acestei mână- 
stiri“. Intr'un sondaj făcut sub acest strat, 
sa găsit o tencueală cu o zugrăveală imitând 
un parament de cărămizi, cum e și la Băli- 
nești în pronaos și la Sf. Ilie. Intr'alte sondaje 
nu Sa mai găsit nici un alt strat, 

Pisania, foarte îrumos săpată, e așezată în 
dreapta uşei pronaosului. 

„IO Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu, 
Domn al țărei Moldovei, fiul lui Bogdan Voe- 
vod, a înălțat acest hram întru numele Pre». 
cistei Născătoarei de Dumnezeu și cinstiici 
ci Nașterei, ca să fie pentru rugăciunea sa și 
a soției sale Maria, și a fiilor lui, Alexandru 

“și Bogdan; care a începat a se zidi la anul: 

7004 [1496] luna lui Iulie 4, și s'a săvârșit 
la anul 7005 [1497] iar al Domniei lui al 
41„Ica curgător, în luna lui Noembrie în 8*1), 

In pridvorul adăogat se găsese pietre de mor- 
mânt destul de șterse. Ele poartă o împleti- . 

tară ornamentată îlorală în jurul cărora 

TÂRROSETURBIEOĂ UI 
ETERN PGAUURE 
- VITĂ PZOD NT 

ÎN sunat EA 6 

3 

+ RTMsTe Tpte î-e     
  deea: 

     
Fig. 98. “Tazlăa, Pisania 

se desfășoară inscripția; sunt din veacul al 
XVII-lea. 

T) lorga Inscripţii, 

“FE eeru Joi i 

"RĂZBOENI (VALEA ALBĂ) 

Biserica de la Războeni, cu hramul! Sân 

tului Mihail, a fost ridicată în 1496 de Ștei 

  

  

Fig. 99. Războeni, Vedere generală . 

îan cel Mare în amintirea -celor cari au că- 
zăt în lupta de la Pârăal Alb. 

* Frumoasa pisanie, așezată în zid pe pere= 
tele din miazăzi, în 

- dreapta uşei, spane: 

;. „In zilele blagoce» - 
stivuiui. şi de Hristos 
iabitorului Domn 10 Şte= 
fan . Voevod” cu mila 
Tai Dumnezeu Domn al 
țării Moldovei, îiul lui 
Bogdan Voevod, în anul 

6984 [1476] iar al. 
Domniei lui al două-= 
zecelea curgător, rin 

dicatu s'a  paternicul 
Mahmet Împăratul tur 

cese cu toată puterea 
sa răsăritană, încă și. 
Basarab Voevod, căruia 
i se zicea Laiot, a venit 

_cu. dânsul cu toată ţara 
lui basarabească, și au. 
venit să prade și să ica 
țara Moldovei și au a= : 
juns până aici, la locul 
ce se zice Pârăul Alb. 
Și cu Șteian Voevod 

și cu fiul meu Alexandra ieșit'am înaintea lor, 
unde am și făcut mare război cu dânșii în 
luna lai lulic 26, și cu voia lui Dumnezeu, au 

      
fost biraiți creștinii de către păgâni, și au



6 

| 
1 
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căzut: acolo mulţime mare dintre ostaşii Mol- dan și pentru pomenirea și de suiletul tatu- 
dovei. Tot aiancea şi Tătarii au lovit Ţara ror bine credincioșilor creștini care au perit 
Moldovei din acea parte. Drept aceia a bine- aici; în anul 7004 [= 1496] iar al Domniei 

           [|     Și) 

i og le 
" WFig, 100. Războeni, Secţiune longitudinală, (releveul „Arta Românească“) 

  

o 
| 4 45m 
i 
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Fig. 101. Războeni, Planul bisericei, (releveul „Arta Românească“) 

voit lo Ștefan Yoevod ca buna sa vrere șia sale al pâtruzecelea cargător, luna lui Novem- lăcat acest hram întru numele arhistratigalai bre g«, +). 
Mihail, . și pentra ragăciunea sa și a Doamnei . 
sale Maria și a fiilor săi Alexandra și BOg-  :) orga, — Iaseripții,
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Biscrica sc ascamănă ca plan și elevaţie Ca și la cele două biserici pomenite, Răz- 
cu- aceea din Piatra-Neamţ şi aceca din Bor-  boeni ne prezintă un plan mai complicat al 

    

        
Fig. 102. Războeni, Vedere 

zeşti, cu care pare a “forma un grap măi naosului; cupola, prin mijlocirea celor patra 

deosebit, arcuri piezișe cunoscute, este rezemată pe



78 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

un sistem mai desvoltat de a arcuri; "cele longi- 

tadinale 'sunt câte două la fiecare zid, unul 

cele dabioari nu sunt 

de zidul 
mai sus ca cel alt; 

“rezemate de arcurile altaralui și 

  

acele din mănăstirea Neamţului și pe urmă 
cu acele de 'la Si. Gheorghe din Suceava 
precum şi cu acele ale mai multor: biscriei 
din vremea lui Rareș. 

  

  

Fig. 

“pronaosului ca de obicei, ci sunt separate 

de ele printr'un mic spaţiu boltit și el în 
cilindru („berecau“,) care se reazămă la nord 

„şi sud pe două mici arcuri etajate. 
Dublourile cad pe: pilastri cari prin retra-. 

geri succesive, în formă de console, ajung 

până jos ca un stâlp angajat cu muchiile 
ieșite. 

Această combinaţie de boltiri. și această 
ctajare de console, care mărește stabilitatea 
zidurilor exterioare, contribuind ca rezul= 

tanta împingerilor să nu casă din bază, sunt 
demne de a îi însemnate, Se. deosebesc și 
de solaţiile gotice, care așează contraforturi 
în afară, şi de cea pură bizantină care pune 
pilastri sau coloane înăantra (Fig. 104). Constitac 
o perfecționare de. acelaș gen ca și aceea 
gotică care proptește zidul prin contraforturi : 

crescând spre jos, „față de zidul plin romanie. 
Ca și la Borzești, naosul n'are sînuri. 

-— Pronaosul, ca la Piatra și la Borzești, are 
două bolți în câlote sferice separate prin- 

tran arc dublou rezemat, ca cele din naos, 
pe o serie de console ctajate, care susțin trei 

serii de arcuri longitudinale de a lungul zi- 
darilor exterioare. . 

Aceste boltiri cu două calote a pronaosului 
se pot compara și cu acele dela Baia și cu 

1053, .Războeni, Bolţile naosulai. 

Altarul c relativ lung; proscomidia și dia- 
conicul lipsesc cu total; sunt numai două mici 
nişe în zid fără'nici o ferestruicăspre afară. 

Zidul de separație între naos și pronaos 
c gros. (șa de comunicație ec după tipul 

NA NI A [i „N i e N N 
NA ps N N NA 
SA Vi_[z MA 

: V NT NSD 
| | SI IN M 
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În ? NI 
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! Ş LS ÎN |                     
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Fig. 104. Schema împingerei arcurilor 

curent cu chenar dreptunghiular şi cu baghete 
încrucișate, pe. baze mici ornate. 
„Uşa de intrare, în are frânt, cu torari şi 

cavete după tipul obișnuit, e pe peretele. -de



miazăzi; — sunt baze mici împo= 
dobite. In lunetă, în loc de vro 
icoană, cra o piatră cu ornamente 
gotice „raionante“* cum. se vede și 
la Piatra. Aceste ornamente sunt - 
numai în relici adânc și piatra nu 
c în -întregime perforată cum se 
obișnueșie; aceași observaţie se a 

_plică și la ferestre. 
Pe acelaş perete al pronaosului 

se: vede o lereastră mare cu orna: 
mente gotice; ca: mai totdeauna, 
menoul ce o împărțea în două lipseşte, 
fiind scos la o reparaţic ulterioară. 
O altă fereastră simetrică pe partea 
de miazănoapte a îost zidită. Pietre 
sculptate se vedeau acuma câţi-va 
ani prin curic şi au fost zidite în 
pridvorașal adăogat în 1913. 

O altă îcreastră de acelaș fel 
luminează pronaosul din spre apus. 

"In afară, biserica zidită de piatră 
e în întregime tencuită.. Soclul de 

piatră cioplită are un profil simpla. 
Sus sunt două rânduri de ocnițe; 
ca de obicei, la rândal superior sunt 
două ocniţe pentru una din rândul 
inferior. Absida altaralui e poligo= 

„mală şi are nouă firide lungi. 
O particularitate rară e prezența 

pe pi 
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Fig. 105. Războeni, Uşa interioară 

  

    
Fig. 106, Războeni 

Uşa exterioară 

unor contraforturi, oblic așezate Ia 
începerea acestei abside, poziţie 
care na prea are rațiune de a îi. 
Aceste contraforturi de piatră de 
lalic au profilele obișnuite, iar sub 
fereastra altaralui se mai găsește un 
mic picior de sprijin. 

Aiară de ferestrele mari de care 
am vorbit, mai sunt două ferestre 
mici, la altar și la naos;. a treia, 
cea de miazăzi e schimbată. Aceste 
ferestre sunt cu chenar dreptun-= 
ghialar îngust, cu baghete încrucișate 

la colțurile exterioare iar înăantru 
închise sus în ogivă. Sculptura în 

„piatră a acestei biserici nu este în 
general prea frumos execatată; de 
- altmintrelea straturile de spoială, de 

„care ma scăpat, mai contribuc 'la 

aspectul lor mai puţin elegant. 
Ca la Piatra și la Volovăt, sc
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ailă răsuilătoare, câte două în fiecare parte,. care are acelaș profil ca copertinele mediane 
câre aerisese spațiul deasupra bolților; dia- ale contratorturilor. 
metrul lor e de cam 20 centimetri. Cornișă sub strașină nu se vede. Acoperișul 

Na se poate vedea, din cauza tencuelei, dacă c înalt și învelit ca șindrilă; poartă două tar- 
se află cărămizi -smălțuite sau rotocoale, nulețe de lemn adăogate în veacul al XIX-lea. 
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cum € loarie probabil că sant, fiind dată. In interior nu sc văd urme de pictură. marca asemânare a bisericei noastre cu cele Hcuma câţi va ani (în 1913), sa făcut o din Piatra și din Borzești. urâtă zugrăveală cu șablon. Cei care au pre- Pisania despre care âm vorbit e acoperită,  zidat la această artistică reparație au crezul pentru.a o feri de ploae, de o mică cornișă de cuviință să-și imortaliseze numele, punân=
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du-le, precum şi ale antreprenorilor, pe o 
placă de marmoră așezată în .pronaos, de 
asupra uşci naosului, astupând firida icoanei. 

Ștefan cel Mare, mai modest, și-a așezat 
in afară pisania, aceasta așa de îramoasă și 
de mișcătoare 

dreaptă 

absidei. 

Jur împrejur sunt două rânduri de ocnițe, 
iar la absidă treisprezece firide lungite. Pi- 

cioarele ocnițelor care sunt patrusprezece, 
: nu corespund cu 

înainte de carbara poligonală a 

  pisanie. : cm ei 

BORZEŞTI 

„--Biserica -din 

Borzești, cu 
hramul  Ador- 

mirei Maicei 

Domnului, a îost 
zidită în anii 

1493 — 1494. 

E de an tip 

care pare, pe 
din aiîară, mai 

simplu neavând 

nici sinari late» “ 

“rale, nici con- 

ale firidelor, iar 
la rândul de sus 
sunt” câte două 

„nișe pentru ana 
la rândul de jos. 

Fațada «e de 
piatră brată, iar 

picioarele şi 
arcurile îiride- 

lor lungi. şi ale 
ocniţelor, de că- 
rămidă; împre- 
jaral toatei clă- 
diri sant câte 

trei rânduri de 

cărămizi sub 

ferestreie mari 

  
  

tratortari, nici 
tarlă. Seamănă 
cu bisericele din 

Piatra şi din Războeni; este totaşi, în sim= 
plicitatea ci, elansată și elegantă, atât în afară 
cât și înăuntru. Se compune dintr'un naos 
cu altar şi un pronaos separat printr'un zid. 

  

  

Fig. 109. Războeni, Fragment al uşei exterioare tă 

ale pronaosului, 

și câte trei rân- 
| duri deasupra 

lor, imediat sub rândul interior de ocniţe. 
Aceste cărămizi sunt” smălțuite verde, în 
doaă sau trei tonuri. 

De asupra ocnițelor mari mai vine un rând de 

  

  

  

  

Fig. 110, Războeni, Pisania 

Proscomidia și diaconicul'nu există, ci simple 
nișe mici în zidal altarului, fără ferestre. - 

In afară, în' dreptul pronaosului și al nao- 
sului, zidul merge drept până la absidă; după o 

“mică retragere, urmează 0. scurtă parte 

cărămizi smălţuite. In timpanele arcarilor sunt 
așezate câte trei discuri smălțuite de o formă 
simplă, ca nişte farfuriiţ ceva“ adâncite cu un 
bumb la mijloc, așa cumise vede și la Piatra, 
la Neamţ și la Sf. Gheorghe din Suceava. 

” i
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Sunt verzi, galbene, cafeniu deschis și por= 

tocalii. Intre cele se găsesc mici piese în trei 
colțuri care umplă locul gol și care sunt 
tot colorate ca și rotocoalelc. | 

Un soclu,.cu un profil de o piatră “tare 
ecnușie, înconjoară biserica. Fic. care colț ce 
însemnat printr”o piatră cioplită mai mare. 

De la soclu în sus colţurile sunt alcătuite 
de pietre cioplite regulat afară de coada lor 

care rămâne neregulată. Sub streașină ce o. 
cornișă de piatră simplă. 

și uşor ogival înăuntru, are cunoscutele ba 
ghete încracișate. Sunt la.îcl ca cele de fa. 
Războcni, de la Piatra și asemănătoare cu 
cele de la Popăaţi, Hârlău, Dorohoi. 

Intre naos și pronaos este o ușă, ca de 
obicei cu-chenarul dreptunghiular şi mulurele 

* încrucișate. Sunt de un tip ceva mai simplu, 
dar foarte asemănător cu ușa interioară de 
la Războeni, cu toate că nu sunt aici baze | 
“mici la colonete. 

“Bolta naosului nu prezinlă arcurile diagonale 

  

  

              
Fig, 111, Borzești 

Ușa de intrare în axa bisericei, pe latura 
de apas, are mulure gotice în arc frânt, care 
sc opresc jos pe un plan înclinat fără baze 
mici; de asapra ei este :0 ocniță în plin 
cintra. Ferestrele mari ale! pronaosului sant 
în număr de pâtru, au în partea lor de:sus 
0 ornamentaţie „raionantă“ ca cercuri încru-. 
cișate; aveau câte un menou care le împărțea 
în două. Sculptura e destul de mediocră. 
Ferestrele naosului și a altarului sunt înguste 
și tungite. Chenarul, dreptunghiular în exterior 

obișnuite în această vreme peste arcurile mari, 
iar bolta € în calotă sferică. 

Este de. observat că, în loc ea „arcurile 
dubloari să. fie alipite spre răsărit de acele 
ale absidei, iar spre apus de Zidul median 
despărțitor, cum se vede la mai toate biseri- 
cile din timpul ce ne ocupă, se mai inter» 
calcază arcuri transversale care cad pe un 

“mic arc lipit pe pereţii nord și sud ai nao- 
Salui. Se formează așa câle un fel de mie 
compartiment la Est și la Vest al naosului.
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Acest adaos contribue la lungirea bisericei 

precum şi împărţirea boltelor pronaosului 

printr'an arc transversal. 
Fiecare dreptunghiu astiel format este re- 

dus, prin câte două arcuri largi în liccare 
parte, la un pătrat boltit ca o calotă. 

Picioarele arcurilor transversale (dabloari), 

plicitatea lui aparentă, ca un tip mai evoluat 

față de bisericele bucovinene și de cele oră- 

şeneşti ca Bacău, Dorohoi, Popăuţi, Hârlău, 

şi mai binc gândit în privința combinațiilor 

de echilibru. Marele ferestre ale pronaosului 

sunt și ele o indicație în acelaș sens. 

Surprinde lipsa arcurilor transversale piezişc 
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Fig. 112, Borzeşti, Secţiune longitadinală 

Fig. 113. Borzeşti, Planul bisericei 

atât în naos cât și în pronaos, sunt dc piatră 

îrumos cioplită cu muchiile teșite și ajung 

până jos printr'o succesiune de console de 

forme diverse, reducând astiel lărgimile de 

boltit. O combinaţie la îel se vede la Răz- 

boeni şi la Piatra. o 

Borzeştii se prezintă -astiel, cu toală sim- 

ale boltei naosului, caracteristice moldoveneşti 

Poate să îi fost și să îi dispărat? Numai un 

studiu amănanţit al acestor bolți ne ar putea 

da un răspuns. Este totuși de observat că, 

în general bisericile lui Şteian cel Marc cc 
au avut turle au avut şi sînuri laterale și 

contraforturi. Putem deci admite cu siguranță
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Fig. 118, Borzești, Ferestrele pronaosului 
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Fig. 119. Borzești, Pisania 
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că Borzeştii nu a avut turlă și deci construe- 

torul nu a simţit: nevoia să reducă mai mult 
diametrul “calotei așoare, oblicitatea împin= 

gerilor fiind în dea-= 

“juns compensată prin 

arcurile - laterale și 
„consolele pilastrilor. 

Pe usciorii întrărei 

se văd niște semne 
lare sunt probabil 
semne lapidare; ase- 

ymenea și pe an stâlp 
din înăuntru. Pe zi- 
darile exterioare sant 

şi multe grafite şi 
însemnări de nume 

icu date: 1680-1702; 
sunt şi caricature. 

La dreapta intră- 

jrei „sus, pe zidul de 

“apus se vede pisania 

cu o mică cornișă 
lae apărare și care 
„spune : „10: Ștefan. 

IVocevod, cu mila lui 
Dumnezeu Domn al 

ţării Moldovei, şi cu 
prea iubitul fiu al 

său Alexandru, “a 

      
este în Borzești pe 
Totruş, Adormirea 
Precistei de Dumne= 
zeu Născătoare, pen- 
tru rugăciunile sale 
și pentru pomenirea 
sfânt răposaţilor mo- 
șilor săi și părinţilor 
săi; şi care a început 

  
Fig. 
Pilastru interior 

120. Borzești, 

___a se zidi în anul: 

7001 (=—— 1493) lalie 9:.și s'a săvârșit în 

anul 7002 (—— 1494) iar al Domnici lui 

anul al treizeci și optu-lca curgător luna lui 

Octombrie 12“. 1 

" Nau rămas urme de picturi în biserica 

care e albă înăuntru numai două icoane de 

o dată mai recentă sunt zugrăvite în dreapta 

și în stânga ușei naosului; sc mai vede și 

pictura tâmplei, care este de zid. Mai sunt 

în biserică pietre de mormânt de o vârstă 

mai nouă. 

  

1) Iorga, — Inscripţii. 

zidit acest hram, care 

“zată 

PIATRA (NEAMŢ) 

Biserica din Piatra, cu hramul Sfântului 
Ioan Botezătorul, este una din rarele biserici 
din vremea lui Ştefan cel Mare care să ne 
îi ajuns cu paramentul ci intact. A fost Z În 

dită în anii 1497—8 

Cu bisericile din Borzești și din Războeni, 
formează un grup aparte, precum am mai ară» 

tat când am vorbit de aceste clădiri, din pri- 
cina sistemului de pilastri angajaţi cu console. 

ctajate care servesc a primi împingerea bol- 

ților, și din pricina distribaţianci speciale 
din interior care. ec aproape la îel la cele 

trei biserici. Naosul arc, numai în interior, 

mici abside laterale care nu există ia celePalte 
două biserici. E acoperit printr'o calotă sierică 

superpusă sistemului de arcuri piezișc bine 

cunoscut. 
Pronaosul are aceiaș împărțeală în două, 

printr'un are mare transversal, ce am văzut'o, 
și e boltit prin două calote sferice. Atât în 
pronaos cât și în. naos, găsim doaă ctaje de 
arcuri longitudinale dealungul zidurilor și 

rezemate pe consolele pilastrilor. 

Acești pilastri cu console sunt de piatră 

de talie bine lucrată, cu muchiile teșite și 

sunt în general ceva mai Simpli ca cei de la 

Borzești și Războcni. 
Sau. mai găsit pe 
părţile neacoperite de 
vopsea, semne lapi- 

dare. Zidul despăr- - 
țitor a fost scos la o 
epocă ce n'o cunoa- 

ştem ; așa cu chenarul 
dreptanghialar se gă- . 
sește acuma reîntre- 
buințată în mica clă- 
dire adaosă în fața 
așei de intrare. 

Ușa de intrare, 
arc frânt și cu'cunos- 
catele toruri și cavete 
eșind de pe mici 
baze ornate, e așc- 

pe zidul de 

miazănoapte. Altarul 
e însoţit aici de a= 
nexele sale obișnuilc. 
Proscomidia are: o 
mică ferâstraică spre răsărit, dar diaconicul 

  

        

Fig. 121. Borzeşti, O consolă 

„- a fost transformat și întrebuințat spre a se 
Îace” o intrare pe latura Sudică, într'o vreme
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modernă. Tot așa s'a îăcut oscară (care duce dreptul naosului zidul e de o grosime mai 

la un amvon), semicireulară în plan, săpată mare până la înălțimea nașterilor bolților şi 
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în zidul de nord al naosului. Pe din afară, € îneadrat între două contratorturi, eșitura toată . 
biserica diferă de -cele lalte cunoscute; în fiind acoperită de o copertină de piatră de talie.
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Fig. 123. Si, loan-Piatra, Secţiune longitudinală (Releveul şcoalei de arhitectură) 
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Fig. 124, Sf. loan Piatra, Planul bisericei (Releveul şcoalei de arhiteetară) 
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" Fig, 125. Si, loan Piatra, Secţiuni transversale, (Releveul şcoalei de arhitectură) 

Găsim și 0 
“pereche de con: 
„tratorturi  așe»= 
zate-la 450 Ia 
unghiarile de a- 

_pus ale prona- 

osului şi an alt 
mie picior de 
sprijin în - axa 
altarului. Jude» 

"când după aces: 
te criterii, am... 
putea avea bă-. 

“nuiala că bise- 
rica a avut 
când-va o turlă. 

Aceasta rămâne 

_osimplă ipoteză, 
nefiind nici an 

alt indicia. 

Fațada este. 
ună din cele mai 
caracteristice . 
din această vre- 

me. Un soclu, 

larg tratat, ca-o 
îramoasă proti- 
latură formează 

* 

  

  

            
  

“Fig. 126,.Sf,loan Piatra, 'Uşa interioară (acuma mutată la .noal pridvor) - 

în jural ediliciu 

luai un paterni- 

subasment. Pe. 

“retele e de pia- 
tră brată ; din 
distanţă în dis- 
tanță, câte trei 
rânduri de cără- 

mizi alcătaesc, 

jur  împrejarul 
bisericei, o ban- 

dă continuă : o-. 

dată sub fere. 

strele mici ale 

naosului, pe ar- 

mă deasupra 

lor, cea ce co: 
-respunde cu 

nașterea arcuri- 
lor - ferestrelor 
mari ale pro- 

_nâosalai și în 
„fine imediat sab 

întâiul rând de” 
ocniţe. Sunt 
doaă rânduri de 

aceste ocnițe ; 

după obiceiul
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Fig. 132,- Sf. Ioan Piatra, Pisania 
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"Fig, 133, SE. loan Piatra. Bolţile naosalui 
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constant, cel interior e" mai mare și. pentra 

o ocniță de jos. avem două din: “rândul 
de sus. 

In. timpanele arcătatetori se “găsesc!  rotori 
coale smălţaite de acelâş” tip ca la Borzești 
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„benc, cu câte un rând de cărămizi de de» 
subt,.între ele și deasupra lor. Nu vedem aici 

aceste. mici trianghiuri” smălţaite “ce. le gă= 
sim la Borzești și +la . Hârlău. — Deasu- 
pră- frizei smălțaite : n mai vin câteva: rândari 

  

  

    
      

  

        

Fig. 134. Si. loan Piatra. Fereastră: la pronaos 
poa pu a 

de: 'cărăimizi 'şi:0> cornișă: de piatră profilată, 
imediat sab streașină. : 

Î. . . , 

(şi la. mănăstirea Neamţalai). Sant “câte „trei: 
rotocoale în rândul inferior de ocniţe, iar 
numai câte unul în timpanele rândului de 

sus. Pe urmă vine o friză compusă de două 
rândari de discuri, alternativ verzi și gal- 

Cărămizile aparente smălțaite sant. verzi 
și galbene de diferite. tonalităţi.. Se: vede 

ş 

grija de a alterna în mod regulat” colorile,
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Este o chestiune de a' se, știe dacă au fost 
şi cărămizi aparente roşii. de la începat,. așa 

cum € acuma, sau dacă au îost toate colorate 
și le-a căzat smalțul. a 

Unghiurile clădirei sunt de o piatră cio- 
plilă cu grijă; coada lor însă e neregulată, 

liber. Aceași observaţic -se poate. face şi la 
Borzești. 

Faptul că paramentul pietrelor cioplile și 
a cărămizelor și rotocoalelor smălțuite sunt 
în planal zidăriei, arată că nici: părțile neu 
împodobite nu au fost tencuite, căci în acest 
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Fig. 135. SI. loan Piatra, Contratortul mic al altarului 

și avem aici o probă că aceste ncregulari»= 
tăți nu prezentau nici un inconvenient pentra. 
constractorii din această vreme, căci vedem: 
cum rotocoale smăiţaiie sunt așezate până 
la piatră cioplită, vârându-se prin ncregulari.= 

„lățile cozilor pentru a întrebuința tot spaţiul 

  

caz ar fi fost ținute ceva în retragere, așa 
ca suprafața tencaelei să fie cel puţin în pla- 
nul paramentului aparent. | 

Contraforturile despre care am vorbit sunt 
lacrate cu îngrijire; parica lor superioară c 
acoperilă: printr'o tablă de piatră profilată



după profilele canoscute. De asemenea, resalitul 
median are acest profil de piatră cioplită cel 
întâlnim, aproape fără. excepţie, la. contra- 
forturi. 

Absida mare are nouă îiride langite, care 

nu întrerup rândurile orizontale de. cărămizi 
aparente ce fac înconjurul bisericei. Aceasta 
este un argument în contra presapunerei. că 
aceste arcaturi oarbe-cerau zagrăvite. 

La altar și la naos avem ferestre mici 
cu chenarul dreptunghiular și cu baghete 
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mijloace decorative, fără nici un. artificiu 
înșelător, totul fiind potrivit cu clima ţărei, bise»+ 
rica Si. loan este o excelentă pildă de 
rațiunea și de adevăratal'ban gust de care au 
dat probă arhitecţii din vremea lui Ștefan cel 
Mare. 

Interioral, "din nefericire, și-a pierdat 
- podoaba de zugrăveli ce de sigur a avat-o; 

azi nu mai regăsim. nimic sub urâta vopsea 
înnegrită ce acoperă toate zidarile. 

Semne lapidare să găsesc pe. ici pe colo. 

  

  

          

Fig. 136. Si; loan Piatra, Bolţile pronaosului 

încrucișate care fjorricază înăuntru un arc 
uşor frânt ca la Borzești și la Războeni. 
Pronaosul are pe latura de miazăzi două 

ferestre mari ca mulure, însă fără ornamente 

(cel puţin. în ziua de-azi); pe partea de Nord, 
pe lângă ușă, nu mai 

pronaos. 
În nișele ocnițelor . mari sc văd câte-va 

găuri, așa numite răsaflători, care ventilează 
podul pisericei. 

Elegantă în Simplicitatea ci de. linie și de 

sunt deschideri în. 

Alară de cele ce am semnalat pe pilastrii 

interiori, mai sunt și pe socla, ca și câte=va 
grafite fără dală. 

Pisania e aşezată pe peretele de „Nord 
lângă ușa de intrare: 

„Evseviosal şi iubitorul de Christos loan Şte. 
fan Voevod cu mila lui Dumnezeu: Domni- 

toral țării Moldovei fiul lui Bogdan Vodă, 
a început a zidi şi a severşit templal acesta 
în numele  nascerei cinstitalai și slăvitalai 
prooroc și înainte — mergător și botezătoralui: 

13
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Ioan, Spre. ruga șic și Doarnci - sale: Mariei. 
și iabitului lor. fiu' Bogdan. Carele. a. începat- 
a sc zidi în anul. 7005 lulic 15'(==1497) și: 

s'a severşit.la 7006; iar:al: Domnirei :lui, 
anul al 42-lea cargător, luna Noembrie unspre-: 
zece zile“, (— 1498) 1) 

_“ MÂNĂSTIREA NEAMȚULUI 
“ Biserica mare a Mănăstirei Neamţului se 
deosebește de toate :celePalte din vremea lui 
Ștefan cel Mare prin dimensiunile ci mai mari, 
prin înălțimea ei, dar mai cu seamă prin noua 
distribuire. în plan. ii 
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') Melchisedec, —- Notiţe: istorice şi arheologice. | 

  
- „Figo, 137.51, loan Piatra, Uşa exterioară: 

„Intr'adevăr nu mai găsim aici simpla îm 
părțire in naos (cu altar) și pronaos. 

Găsim, o încăpere intermediară unde sunt 
„așezate mormintele, încăpere cârc cra sepa» 
rată de naos -printr'an perete acuma dispărut 
Și înlocuit printr'un arc mare. Aceasta dis- 
poziţie este aceea a bisericilor din vremea
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| _
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Fig.. 139, Biserica Hănăstireld Neamţului, Secţie longitadinată (După Romstăricr) 
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Fig. 140. Mănăstirea Neamţalai, Planul bisericei (Dapă Romstărier)
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Fig. 141. Mănăst 

  
 
 

irea Neamţului, Ferestrele Sud ale pronaosului 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

   
 

  
 
 

Fig. 142, Neamţ, Ferestrele Vest ale exonartexajui
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lui Petru Rareș și dacă considerăm . planul 
bisericei cu pridvorul adăogat.. alterior,. și îl 
compârăm cu planul Probotei,::care,:poate: fi 
considerat ca planul tip al epocei .lui Rareș, 

vom constata. o. asemănare perteciă;: -dileren= 

țele ne mai fiind decât în detalii. 3: îi 
lar comparațianea. secţianilor Tongitadiriale 

și elevaţiei ID 4 
Ar, 
7 

-- rale sant "în .semicere : complet. 
„nașterea! turlei: sunt - cele obișnaite. Pe urmă 
„vine compartimental mormintelor boltit cu o 

„_ singură calotă așezată pe arcurioblice și pe două 
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ca în bisericele până acuma studiate și un 

altar de asemenea mai lungit;. absidele latex: 
“Boltirile și 

largi arcuri! lorigitudinale rezemate de pereţi. 

pm piu Pronaosal- e 
  —a i vedere —— ana 

-clădirei ne va - 
contirma- în a- 

ceastă impresie. 
Adăogirea 

compartimentu»- 
lui mormintelor 
— care 0 con- 
siderasem  o0di- 

nioară ca una 

din caracteristi-. 

cile vremei lai 

Rareş — s'a în- 
făptuit. deci la 
siârșitul  dom- 
nici lui Ştelan 

„cel Mare. Cea- 
“Paltă mare clă- 
dire auneivremi 
“mai apropiaie, 
Si. Gheorghe din 
Suceava — ase. 
mănătoare ca 
mărime — nu 

“are această dis- 

poziţie, ca toate 
că are și dânsa 
caracteristici 
nouă ; lărgirea 
foarte':mare a 
arcurilor . mari 
din Est și Vest 
ale naosalui în 
local saccesiu- 

nei de arcuri 

  
  

  

        

pe . 
pre DEI RE IETECE A PIP IP EI Po aere 

  

împărțit în două, 
“ca 'la' Piatra, la 
Borzești, la Răz- 

boceni, printr'an 
arc cu nervure 

sprijinit, prin 
mijlocirea unui 

capitel, pe an 
-mănanchiu de 

colonete  anga- 
-jate. Arcari lon- 

gitudinale largi 

reduc și. aici 
spaţiul care «e 
boltit prin ca- 
lote .sicrice ca . 
în compartimen- 

tul de alătari. 

__Arcarile lonn 
gitudinale cele 
mai :: dinăantru 

„ suntrezemate pe 
nervurele trans- 
versale : prin 

ajutoral; unor 
console ---:împo- 

'dobite cu mici 
“scuturi. Aceași 
dispoziţie o 

vom găsi la Pro- 
.bota. : Biserica   
taalmente, spre 
apus, prin prid- 

vorul  adăogat .       

mai îngasteceo .  . 
găsim la Neamţ, . 
Și care aa: ace- Da 

cași menire, aceea de 'a: langi nava. De alt- 

mintrelea şi : Sf.. Gheorghe - are mai: multe 
puncte de apropiere cu Neamţ, și împreună 

cu Probota, îormează -un: grup care — studiat 

deosebit — ne permite să urmărim transtor- 

marea ce s'a operat în acest restimp de cam 

treizeci și cinci ani. 

Avem deci, în rezumat, un naos mai lung 

„Fig. 145. Neamţ, Fereastra absidei Sud 
probabil de Lă- 

pașneana 9, 
Această opi- 

nie este! întărită prin faptul că uşa de intrare 
despre! Sud .este în acoladă, îără altmintrelea 

„de nici o „ornâmentaţie. . Ar fi. “fost. . “de alt- 

mintrelea destul,“de strania -că'.la o bise=! 
rică — cea mai mare din câte le-a făcut 
Ştelan —să fie rămasă ușa de intrare așa de . 

:) Jorpa — Mănăstirea Neamţului pag. 86. 

“se: jermină - ac- . .
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simplă. Este mult mai firesc de a crede că 
somptuosul portal în ogivă carc dă în pro- 

naos și care c mai ornamentat și mai mare 
“decât cele ale celorlalte biserici, .a fost făcut. 
ca intrare principală despre exterior. Arcul 

în acoladă nuwl găsim nicăeri în. vremea lui 

Ștefan cel Mare și de abia după. moartea lui 
Petru Rareș, îl vedem la Episcopia din Ro»- 

man (1550), pe urmă la Bistriţa (1554), la 
Slatina : (1558) 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

Melchisedec spune: o 
„Lângă biserica a doua a Sfântului Gheorghe, 

s'a găsit, îngropată în pământ, o bucată de 
piatră cu o inscripţiane framos lucrată, cea 
Valtă parte ruptă s'a perdut. Din parica con- 
servată se vede că ca fusese pasă la vechea 
celisarhie de ctitorul ci; dar retăcânda-se 
acecaeelisarhie, peatra cu inscripția ci s'a nc- 
grijit. Partea rămasă din inscripțiune sună așa: 

- «(Cu voinţa 
    așezat.tot la în- 

trarea în prid- 

vor. 
E adevărat că 

pisania . se gă- 

Tatălui) cu.con- 
lucrarea Fialui, 
Și ca severșirea 
Sântalui Duh, 
cată eu... am   

sește așezată 
lângă ușa prid- 
vorului, dar îaţă 
de probele cele= 
Palte na. încape 

nici O îndoială 
că pisania a fost 
mutată din locul 
ei primitiv. Doar 

“la Vaslui -și.la. 
Huși am regăsit 
pisaniile lai Ște- 

fan pe zidari noi 
sau refăcate. 

S'ar maiputea | 
presupune că pi- 

Sania na e con- 
timporană cu 
constracția - bi- 
sericei.  D-nul 
Iorga !) observă 
că forma litera- 

'ră e neobișnuită, 
alta de cât cea 
întrebuințată 

„până atancea și 
'sub o formă re= 
torică nouă. 

- „Are şi an chenar de frunze stilizate, de un 
moliv cunoscut într'adevăr atât: în secolul al 

„XV-lea cât și în al XVI-lea, dar cum nu găsim 
la nici o altă pisanie din vremea lui Ștefan. 

Un alt element actual al planului e vești 
minicria care comunică cu diaconicul şi are 
O: intrare directă din “afară. Ri 

Peeastă veșimintărie este adăogală sub 
domnia lui Iliaș și refăcută mai târziu”). 

') lorga — /Plănăstirea Neamţului. 
:) Melchisedec — Notiţe istorice pag. 4. 
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Fig. 146. Neamţ, Uşa interioară 

-de asemenea 
retele ce separă naosul de camera mor 

iăcut aceasta eli- 
şiarnița în zilele 
evseviosului 

Domnului nos- : 

tra Ioan (Iliaș, 
îial lui: Petra 
Voevod) cu mila 
lui  Damnezea 
Domnitorul țerii: 
Moldovei în anul 
7057 (= 1549) 
luna lanie zi, 

Chenarul go- 
tic aluşei, drept- 
unghiular cu ba- 
ghete  incruci- 

șate: dar fără 
curbura din col- 
țarile interioare 

- ce găsim totdea- 

una, na se regă- . 
sește, în' acest 
mod, . într'altă 
parte. * | 

Execuţia însă 
a chenâralai (cu 
toate că azi e 
îmbăesit de cu- 

loare) € la fel ca la chenarele celePajte ; aceași 
decizie de factură, aceleași muchii ascaţiie 
Şi nel, aceleaşi baze ornamentate. 

Este deci extrem de probabil că acest che- 
nar e din vremea lui Ştefan cel Mare, şi este 

probabil că provine din pen 

        

  
mintelor. 

Arcul cel. înlocueşte azi e rezemat, pe 
percții de Nord și Sud, pe largi console cu 
un profil, care na are nimic goiic, dar e
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executat dapă principiile renașterei italianc, 
aduse nouă tot prin Ardeal; asemenea înriu- 

rire nu se dovedește sub Ștefan, dar sub Ra- 
reş în mai malte rânduri. 

“principală de intrare în pronaos pe -peretele 
de Apus și în axa bisericei; e mai lată și 
mâi înaltă de cât de obicei; ușa propria zisă, 
“ea rama ci dreptanghiulară, c prinsă într? an 

  

    

      
      

        
      

_Trebue semnalal încă în interior îoârte Îra 

moasa ușă de trecere din pronaos în naos, 
care arată, pe lângă bogăţia bazelor și a colo- 

nctelor, o executare perfectă, și măreața ușă 

  
. Fig. 147, Neamţ, Uşa principală a pronaosului 

chenar bogat mulurat în ogivă, cvazat -spre 

exterior; iar un al doilca chenar dreptunghiular 
cuprinde tot portalul. In lunctă este icoana 
zugrăvită a Maicei Domnului. | 

14
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Pe postamentul ce supoartă bazele îra- 

mos lucrate ale. colonetelor, e săpată o orna- 

mentaţie gotică, un rând superior mâi mic 
şi mai gingaş și un rând de jos mai mare;" 
această împodobire compusă de semicereari 
întretăiate și cu îlori de crin la vârfurile lor, 
e de un motiv ce'l găsim pe turnul cate- 
dralelor gotice din Cluj, din Bistriţa în Ardeal, 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

parte profilul. Sînurile poligonale au rân- 

"durile obișnuite de firide, șapte la altar și 
câte cinci la absidele laterale. De asupra lor, - 
și jur împrejurul bisericei, vin două rânduri 
de ocniţe, cel inferior mai mare, cele de 
asupra mai mici, două mici pentru una 
mare. 

Contratorțuri înalte se ridică în trepte, în 

  

și la turnul catedralei din Brașov; —nu'l dreapta și în stânga siînarilor; construcţia 
mai vedem în- veștminteriei a 
tr'altă parte la suprimat unul 

noi. ici oii iii omora Odin ele. Alte 
Pe din aîară, 

biserica arc o 
înfățișare malt 
mai impună 

toare decât toate 

cele ce le zidise 
Ștefan până a.. 
tancea, atât prin 
dimensiile pla- 

nului mai mare, 

cât prin înălța- 
rea ci. Unele 
preiaceri mai 

moderne — din 
veacul al 19-lea 

— i-au Schimn 

bat puţin înfă- 
țișarea prin a- 
dăogirea unui 
fronton cu o 

rozasă cu împo- 
dobiri gotice, 

prin acoperirea 
turlei cu 0 în- 

velitoare bulbu-= 

cată încoronată 

de un lanternou, - 

și prin o orna- 

  
            

două  proptese 

arcul median al 

pronaosului — 

precum se va 
vedea și la Si. 
Gheorghe din 
Suceava — și 

: încă alte două 

piezișe sunt a: 
şezate la colţa- 
rile pridvorului 

adăogat. . 
i In fine, sub 

; fereastra  alta- 
rului, un altpi- 

+ cior . de sprijin 

scund e așezat 
în axa bisericei. . 

Cele patru îe- 

restre ale pro-= 

naosului sunt de 

o îrumoasă or- 
namentație go- 
tică (raionant în 
trecere spre 
îlamboiant); me- 
noul despărțitor 
este din neferi- 

  
a
i
 

p
e
n
t
 

23
 

  

  uni
 
to
ti
 

  mentaţie nouă 
_sab cornișă. 

Aceste  pre- 
faceri, însă, nu 

„Fig. 148, Neamţ, 

strică decât puţin aspectul general și impresia - 
generală de măreție. 

Fâțada este acuma în întregime tencuită. 
Intr'anele locuri, însă, unde această îmbrăcare 
a început a se degrada și cade, se.văd cără- 
mizile smălțuite, verzi, galbene, brune, ale 
picioarelor arcadelor sînurilor și rotocoalele 

„dela turlă. Soclul puternic și cu o a două 
eșitură mai aproape de pământ este și el aco-. 
perit de o tencuială, care îi ascunde în mare 

Circ scos, așa 
cam se întâmplă 
mai  totăcauna 
în Moldova. Fe- 

restrele camerei cu morminte aa suicrit și mai 
mult, toate ornamentele fiind scoase, 

De alimintrelea, golarile dintre încolâci- 
turile şi razele de piatră ale acestor rozase 
au fost sistematic umplute, probabil pentru 
a cvita dificaltatea de a fixa geamuri în ele, 
atuncea când —- pentru a așeza cercevele 
dreptanghiulare — sa scos și 'menoul din 
mijloc, așa cam am arătat mai sus. 

Ferestrele celor trei abside au fost adăogate 

Uşa veştmintăriei
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ulterior, așa cum se vede din faptul că marginile 

lor tac picioarele firidelor în mijlocul cărora 

sunt așezate. Când s'a făcut acest. adaos, s'a 
scos și ferestrele vechi, care erau de sigur 
mici, cu: chenare dreptunghiulare așa cum 
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bit și care poartă în mijlocul seu o rozasă 
cu ornameniație gotică. Asemenea și la tur-. 
nul de intrare în mărăstire, în partea cx- 
terioară, Ă i 

N'ar îi deci exclus ca—tot atuncea — 
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Fig. 149. Neamţ, Vedere în pronaos 

le au toate bisericile lui Ștefan și așa pre- 
cum le au și bisericile făcute și mai în urmă, 
de pildă Sf. Gheorghe din Suceava,' Probota 
și alte. 

S'a așezat în anul 1824, pe partea de Apus 

al acoperișulai, îrontonul despre care am vor= 

să se fi așezat și aceste ferestre mai mari 
şi mai largi la sînurile naosului. Sunt name- 
roase exemple, “în veacul al XIX-lca, de 
această tendință de a lumina mai malt in- 
terioral bisericilor. e | 

Mai este de observat că aceste ferestre
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sunt foarte bine lucrate, ca multă regalari-  . Această. formă mai largă, cu ogiva mai 

tate și mai corect decât celel'alte. . Și pro- puţin pronunţată, corespunde cu sfârșitul go- 
porţiile sunt altele, central cercalui cu care  ticalui, în tranziţie spre renaștere. Din contra 
s'a descris ogiva, cade pe verticala opusă a  «tiers point» adevărat este” caracteristica a 

  pm Pee 0 7 — Tre ore . T ear e3 
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Fig. 150. Neamţ, Arcuri în prunaos 

ferestrei, pe când la celebalte ferestre - sunt e i. i pocei cele mai pare — am ice —- 
aproximativ în «tiers point», adică centrul se goticalai. , m pica Zice “ 
gășește aproximativ la 2/5 din lărgimea des= In decursul veacalui al XIXlea, în momen» 
chizătarei. | tul când gotical a revenit la modă și când
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a început a îi studiat: ca deamă- 
nantul, s'au execatat în Occident, 
în Aaslria şi la noi, unele lucrări 

în acest stil cu maltă știință și. 
corectitudine precum şi cu o mare 
abilitate de execuţie. Vedem asttel 
încă azi, frumoasele pietre, unele 
cioplite gata, altele numai începute, 
ale. biscricei în stil gotic începută 

la Floreşti (Tutova) pe la anul 1850. 
ȘI, bine înțeles, sc cauta să se 

lucreze în modal ce părea a fi go- 
ticul cel mai clasic. 

Ferestrele absidelor de la Neamţ 
sunt executate în stilul raionant pe 
când cele Palte ferestre sunt de o. 
cpocă mai înaintată și unde fantezia 
cioplitorilor își dădea mai liber curs. 

Nu este deci o ipoteză riscată de . 

a presupune că ferestrele absidelor 
au fost făcute în veacul al XIX-lea 

odată cu rozasele îrontonului și a 

tarnului de intrare. 
_Contratortarile sunt înalte și a- 

jung până la rândul inferior de 
ocnițe; resalitele lor succesive sunt 
mai puţin pronunțate. Cel median 

are. profilal obișnuit ce-l găsim pre- 

tutindeni la bisericele lui Ștefan, 
dar. cel de mai sus prezintă o în- 
lăţișare mai deosebită și care nu 
se găsește într'altă parte, cel puțin 

O e a 

  

Fig, 152. 

Fig. 151. Neamţ, Biserica mare Pisania 

  

Neamţ, Ușă de fer 

  

  

109. 
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în această vreme. Piatra copertinci,e ridicată 

in mijlocul ei în scop evident decorativ. In 

fine, acoperirea de sus e mai simplă ca cele 

obișnuite; se naște întrebarea dacă n'au fost 
cumva remaniate aceste contraforturi, dacă 

“mau îost înălțate și lărgite în partea lor 

__ superioară ? -. 

Cornișa e de piatră de talie profilată, dapă 
un tip destul de simpla. . 

Tarla octogonală este așezată pe două baze, 

| __una inferioară tot octogonală și având câte 
pâtru ocniţe pe fie care latură, iar baza supe- 

rioară ce stelată, în.formă de octogon cu îi€ 
care unghiu eșit, ca la Popăuţi și la Tazlău. 
Aci sunt două rânduri de ocniţe câte patru 
jos și șase sus pe fie care latură; Turla are în 
axele principale patru ferestre dreptunghialare 

cu mulure simple gotice care se întretae, ca 
la toate biscricele lui Ștefan cel Mare. Așa 
trebue să îi fost și feresiele naosului și 
ale altarului. 

Pe laturile  celel'alte sunt contraforturi 
mici; fie care latură e împodobită cu liride 
duble. Jos şi sus mai e -câte an rând de 
ocnițe, patru pe fie care latură..De asupra 

lor și sub streașină se văd patru rândari de 

rotocoale smălțaite în felul celor de la Sf. 
loan din Piatra, adică în formă de taler cu 
un bumb la mijloc şi fără figuri; la rân= 
dal de sus sunt așezate între. ele cărămizi; la 
rândul de jos se văd între ele bucăţi smăl-. 
țuite trianghiulare (în felul celor de la 
Borzești) și alte cu patru laturi care umplă 
spaâţiarile dintre discuri, cum se vede și la 
Si. Gheorghe din Suceava: — Rotocoalele 
sunt verzi şi galbene. 

Cărămizi smălțuite de aceleași calori se 
- văd și'la pilaștrii firidelor turlei și sub feres»= 

tre, Sunt și unele roșii, dar sar patea 
să fi îost și ele smălțaite și smalţul să fi 
căzut. | 

Pelualmente învelitoarea e de tablă, cu 
pante mici, şi degajează bine turla. Știm 
că pe la 1859 biscrica a fost acoperită 
cu tablă de aramă și se proectase face 
rea a două turle de zid în locul unora de 
lemn. 1) 

Dar și aici acoperișul trebue să îi fost de 

*) N. Iorga. Mănăstirea Neamţului. . 
R, Roselti, Conilietul dintre guvernul Moldovei şi 

Micăstirea Neamţalui. | 

„Ştefan cel Mare. 

îormă înaltă şi învelind deosebit pronaosul 
şi altarul, tarla naosului rămânând degajată. 
In bolta turnului de intrare al mănăstirei, 
printre frescurile ce o împodobesc, se vede 
de două ori biserica înfăţişată așa cum o 
vedem azi, dar cu acoperișul ascuţit așa cum 

Pam descris. Din aceste picturi na se poate. 

conchide însă nimic în privința materialului 

cu care era învelită biserica, fiind prea sche=" 
matic însemnată, iar culoarea este într'o parte 

neagră și într'alta roșie, în cât nici de 
aci nu putem trage nici o concluzie. Un ma- 
nascris de la Neamţ, arată aceași întăţișare 
tipică. 1) 

Pictura dinăuntru e de dată recentă. De 
asupra 'uşei pronaosului, o inscripţie zu- 
grăvită arată că toată pictura a fost re 

făcută la 1830 în vremea lui Veniamin Co- 
stache. 

Cu toată această epocă recentă unde meș- 
ieșugul de zugrăvire bizantin era în plină 
decadenţă, pictura pronaosului (un calendar) 

e departe de a fi lipsită de calități, și pare 
cert că a reprodus fidel subiectele cele 

vechi, respectând și costumele personajelor 

şi toate detaliile, căci prea se ascamănă cu 
cele ale îrescurilor din veacul al XVI-lea. 

Stadiul iconografiei ar putea preciza acest 
punct. 

Pictura naosului este de o calitate mai infe- 
rioară precum și aceea a altarului unde o 
paric chiar, în registrul mijlociu, nu mai este 
bizantină, " 

Aa lucrat 
odată. 

Modul cum această zugrăveală din vea= 
cul al XIX-lea scamănă ca aceea din secolul 
al XVI-lea ne face să presupunem că cea 
veche există încă de desabt, cea se s'a și 
constatat în unele locuri. O încercare de 
spălare ar putea să ne dea lămuriri în această 
privinţă. 

Dintre multele pietre de mormânt ce se 
găsesc în biserica mănăstirei Neamţului, sunt 
două care sunt mai interesante din punctal 
de vedere al acestui “studia. Sunt aceea a 
pârcălabului Micotă și a lui Ştefan Vodă, fiul 
lui Alexandru cel Bun, amândouă puse de 

deci mai malți zugravi de 

Pisania e așezată pe zidul de miazăzi 

  

2) lorga.-— Bul, Com. Mon, st. 1910.
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lângă intrarca bisericei; piatra arc un frumos 

„chenar de îrunze stilizate, amintind Și piatra 
lui Bogdan celd'întâiul de la Rădăuţi 

în cât aceste trei lăcașuri alcătuesc 
ună un grup special în rândul 

împre 

celor din 

  

şi chenarul imaginci lui Si. Marcu 
din  cvangheliarul din 1429 de la 
Neamţ: 

„Doamne Isuse Hristoase, pri-. 
meşte acest hram care sa zidit, 
cu ajutorul tău, întru slava stiintei 
și slăvitei de la pământ la cer 
Inălțarea ta, şi tu, stăpâne, acopere 
ne cu mila ta, de acum și până în 
wcac, loan Ştefan Voevod cu mila 
lui Dumnezeu, Domn al ţări! Mol 
dovei, fiul lui Bogdan Vocvod a 
binevoit și a început ș'a zidit acest 
hram, pentru rugăciunea sa șş'a 
Doamnei .sale Maria ș'a fiului său 
Bogdan și a celor alţi fii ai săi 
şi s'a săvârșit la anul 7005 (===1497), 
iar al Domniei Sale anul patruzeci și 
cel d'ântei cargător luna lui Noem- 

vrie în 14“)), 
Mai păstrează Mănăstirea Neam- 

țulai și un clopot de la Ștefan cel 
Mare, dăruit la 1485, deci înainte 
de zidirea sau terminarea bisericei. 

ARBORA ŞI REUSENI 

  

    Aceste două biserici sunt aproape 

identice și prezintă şi o mare a» 
semănare cu aceea din Dobrovăț, 
dacă se face abstracţie de noui nartex al ci, 

  

Fig. 153. Reuseni, Secţiune transversală 
(după Romstârier) 

  

') Iorga, — Ştelan cel Mare şi Mănăstirea Neamţului 
Bul. Com. Mon, Ist. 1910. 

Fig. 154. Arbora, Uşa exterioară 

vremea lui Ştefan cel Mare. Sunt toate trei 

construite în 1502 și 1504, adică sunt cele 

din urmă din domnia lui Ștefan. | 
Bisericile sunt fără turlă și fără sînuri 

exterioare. Inăantra, două scobituri în zida- 

rile naosului arată locul lor; ele sunt înca- 

drate prin câte două mănunchiuri de colo- 

nete. angajate, de piatră îrumos cioplită, cu 

bazele şi capitele lucrate ca postamenteic 

colonetelor ușelor din această epocă. Prosco- 

midia și diaconicul lipsesc; în locul lor se 

găsesc mici nișe în zidul altarului. Naosul e 

boltit după metoda moldovenească, și de asu- 

pra arcurilor oblice vine o calotă sferică. 

Arcurile naosului și ale altarului sunt de 
piatră de talie bine cioplită. 

La Arbora, zidul despărțitor dintre naos 

şi pronaos are ușa după tipul obișnuit. La 

“Reuseni chenarul e dreptunghiular în cate= 

rior, cu mulare încrucișate la colțul de sus 

şi pornind de pe baze mici ornamentate ;
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malura cea mai dinăuntra se desface în două 

inchizând ușa într'un semicere. Se poale 
simți aicea prima influență a renaşterei. Uşa 
de intrare pe zidul Sud are mulure golice 
paternice în ogivă. Insă la Arbora frântura 

arculai < paţin acentuată. Colonetele acestor 
uși de intrare nu au baze ci es de-a dreptul 
din soclul tor. - 

po coca e ne azer ee      

    

Fig. 159. Reuseni, Fereastră 

Pronaosul e boltit într'un mod caracteristic 
printr'o calotă mică sferică așezată pe pa- 
tratul obținut prin două perechi de arcuri 
late longitudinale sprijinite la rândul lor prin- 
tro altă pereche de arcuri transversale. 
“Toate ferestrele sunt mici și cu chenarul 

“ dreptunghiular, având partea. interioară în 

  

(a 
Fig. 160. Reuseni, Fereastră 

(după Romstârier) 

semicere ca la ușa interioară de la Rcuseni. 

Toate sunt lă fel sau aproape la îl, îiind mici 

diferențe numai la bazele colonetelor. 

Zidurile longitudinale ale bisericei'se prelun- 

gese în afară de pronaos cu vr'o 2,50 metri și 

sunt unite printr”o boltă. Această parle servea 

până mai deunăzi de clopotniţă, clopotele fiind 

atârnate de o grindă de lemn transversală, 

Recăderile arcurilor oblice ale naosului 
sunt rezemate pe niște mici console destul de 

_proeminente. Nu se văd oale de rezonanţă. 
Jos sunt dale pătrate peste tot, iar eenirul 

naosului — precum este regula aproape gene- 
rală, — este insemnat, în verticala Pantocra= 

„ toralui, printr'o lespede specială. 
Soclul e tencuit, dar atât la Reuseni cât și 

la Arbore şi'a păstrat profilul, dealtmintrelca 

destul de modest. 
Nu se văd ocniţe, amândouă biserici îiind 

tencuite; dar pe când la Reuseni nu mai sant 
arme de zugrăveli, Arbora a păstrat această 
podoabă și înnăuntru și în afară, cea cei dă 
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Fig. 161. Reaseni, Ușa exterioară 

un interes deosebit şi 'o întăţișare foarte 
pitorească. 

Pereţii diri pronaos sunt foarte șterși în 
partea superioară ; pe partea de miază noapte . 

chiar nu se mai vede nimica. Zugrăveala bol- 

ților e foarte stricată ne mai fiind decât 
arme. Şi în naos e foarie stricată și înegrită 
de lum ca și în altar. Interesant însă este 
peretele votiv unde se. văd ctitorul Luca 
Arbore cu soția lui Iuliania și cinci copii, o 

îată și patra băeţi. El ţine biserica cu aco- 
perișul țuguiat. Arbore are o îigură plină, o 

barbă scurtă, mastăţi mici brun roșcat. 

Biserica ce o ţine hatmanul în mâini arată



| „de  desubt 

. ici 
. - 7 116 - 

0 formă: de acoperiș ceva deosebită de cca 
de azi. Invelitoarca e poleită, iar unde aarul 

a căzut se vede 
dedesubt într'o 
parte o caloare 

- . roşie şi în altă 
galbenă. . 

" Eonoaă pro- 

bă că nu ne 

putem lua dapă 
culoarea ce .0o 
dă pictorul în» 

velitoarei 

tra a trage con»= 

clazie în pri- 
__ Vinţa materialu- 

lui cu care erau invelite: bisericile. E evident 
că Arbora — care e o biserica destul de 
modestă n'a a- 

  

        

  

        

"- Fig. 164. Reuseni, Uşa exterioară 
„(după Romstârier) 

pen-. 
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acoperișul cu 0 bordură lucrată „ă jour“ de 
mâna unui meșter sigur. de dalta lai. Deasupra, 
între două scuturi cu stemă se desfaşoară in- 
scripția care pomenește, pe lângă ctitorul, 
hatmanul Luca Arbore părcălab de Suceava, - 
și pe tatăl său bătrânul Arbore, părcălab de 
Neamţ. | | 

In fund, e zugrăvit un al doilea tablou 
votiv. Arbore ! pre- 
zintă lui Christos 
biserica; e precedat 

de Si. Ion și însoţit 
de soția sa și numai 
de doi copii de asta» 

dată. Hainele sunt de 

o mare bogăţie ; 
Arbore are o' manta de brocat verde cu flori 
de aur. Mânecele negre strânse ale hainei, es 

Z 

Fig. 166. Reuseni, Profil de 
colonetă (după Romstărier) 

    

vat, nici odată. 

"un acoperiș au- 
rit, aşa cum sunt 
bunioară cupo= 

lele: bisericilor - 
” ruseşti. 

Mulţi sfinţi și . 
înăuntrul bise=- 

ricei și în afară 
au aureole în 

relici. Dealtmin- 
trelea” e mult - 
aur întrebuințat 
întoată biserica,  .+ 

Partea 'infe- . 
rioară a pereţi-! 
lor e ornată cu 

o îriză compusă . 
de două rânduri 

de pătrate colo-= 
rate în roșu, gal= 
ben și verde;. 

Q- 

târnă draperiile 
cunoscute, 

In pronaos, 

însă, sc vede, 
foarte bine păs= 

- trat . îrumosul 
chivot de piatră 

ce acoperă les- . 

  

  

din accasta 

manta ale cărei 

mâneci sant 
scurie și larg 
deschise dela 
umăr, 

Soţia lui Ar- 
bore poartă a- 

ceași pălărie cu 
margini late şi 
cu văl ce se 

regăsește pe 
chipurile de fe- 

mei în toată vre- 
mea lui Ștefan 

„cel Mareșia lui 
Petru Rareș și 
aceeași podoapă 
grea, ca niste 
cercei, îi atârnă 
până pe umeri. | 
Fata, pe pere- 

tele din naos are 

un îel de dia: 

demă cu penden- 
tivilacrat la fel. 
ca și la mama ci; 
băcţii au, ca şi 
tatăl lor, un fel 
de mică bonetă 
strânsă, o ca. 

  
  

pedea mormin- . 

lală a lui Arbore 

. 

  
| Fig 165. Reuseni, Vedere în naos 

E lucrat. în stil gotic terțiar. Intre doi stâlpi, 
ce sant. în dreapta Și în stânga, sc intinde 

lotă' simplă. 
Toate figurile, 

afară de alc co- piilor, au fost scoase și refăcute cu tencuiala ca lot. Sar crede că — la 0 năvălire —



BISERICILE LUI: ŞTEFAN CEL MARE A 

dușmanii au ţinut să scoată. urmele care 
aduceau aminte de puternicii țărei și 
odată furtuna treculă, s'a reparat stricăciunea. 

Dealtmintrelea îfigurele de pe. cele “două 
tablouri se aseamănă. | 

In naos, lângă ușă, sa găsit o „inscripţie 
zugrăvită, arătând un nume de zugrav „Dră= 

- goşic“' 2 şi data de 7049 (=—=15410)9, 
- E vorbă de sigur -deo reparaţie, căci faptul 
că vedem pe tablourile votive familia lui Ar 
bore, odată cu doi copii şi o' altădată cu cinci, 
aralaţi încă mici, probează grija de adevăr 
şi că desigur zugraveala a îost: terminată 
înainte ca acest copii să fie atins măcar vârsta 
adolescenţei. — Fata lui Arbore, Ana, căsă- 
torită cu Gavril Totruşan, a murit în 1521. 

În 1541, copiii lui Laca Arbure, dacă trăiau     
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Fig. 167. Reuseni, Pisania 

trebuiau să fie cam de 40—50 ani, dacă-ne: 
gândim că tatăl lor apare deja în 1499, ca 
pârcălab de Suceava, adică cea mai înaltă 
funcţie militară. | a 
„Este deci extrem de probabil că pictura 

cea dintâi este din vremea zidirei biscricei sau 
dintr'o vreme apropiată, și că lucrarea nu a fost 

făcută de o dată, sau că a îost parţial refăcută. 

Zugrăveala este însă de o calitate, care 
na ajunge aceea din bisericile ale Domnului, 
nici aceea din .Dolhești sau Bălinești. | 

Pisania așezată deasupra ușei de intrare, 
pe peretele din alară, lungă de 1,24 m. şi 
înaltă de 0,40 m. spune: | 

') V. Grecu, — Eine Belagerung Konstantinopeis — 
Byzantion 1925. 

că, 

   
   
   

117? 

„Cu vrerea. Tatălui, și cu ajutorul Fiului. 
și cu săvârșirea Siântului Duh, în zilele bla= 
gocestivului și 'de Christos iubitoralui Domn | 
lo Ștelan Voevod,-prin mila lui Damnezeu, 
Gospodar al țărei moldovenești, pan Luca 
Arbure, pârcălabul Sucevei, fiul bătrânului 
Arbure, pârcălabul Neamţului, a bine voit cu 
bana să -vrere și cu cinstită și luminată ihimă 
și cu ajătoral lui Dumnezeu și cu sprijinul 
Domnului său, a început și a tăcut acest hram - 
în- namele “tăerei capului cinstitalui. și Slă- 
vitalui prooroc şi înainte mergător şi boteză- - 
tor loan; și s'a început în: anul: 7010 
(= 1502) în luna Aprilie 2, și sa săvârșit 
în acelaș an, în lana Aagust 2945). | 

lar la Reuseni, piatra “așezată tot deasa» 
pra așei de intrare și de 1,05 m. lungime si 

  

    

  

   
      

  
și: 0;30 m. înălțime, zice: „In anul 7011,: 
Septembrie 8. Io Ştelan Voevod prin mila 
lui Dumnezeu, Gospodarul țărei moldovenești, 
a binevoit și a început să zidească acest hram 
în numele tăerei cinstitalai. cap al cinstitalui și . 
Slăvitului prooroc înaintemergător, botezător : 
loan, în acest loc -unde a îost tăiat capul 
tatălui său Bogdan Voevod și pe Ștefan Voc- 
vod l'a ajuns. moartea—veșnica lui-pomenire 
— şi fiul său Bogdan Voevod a“dus înainte 
ce îusese început de “tatăl său şi a săvârșit 
hramul în anul 7012 (= 1504) în luna 
Septeinbrie 182). | , . 

Construcţia a ţinut deci măi mult de un 

  

1) Kozak. Inschriiten aus der Bukovina, 
2) Idem,  ldem. * - |



"118 

an, și a fost terminată de Bogdan, două luni 
după moartea lui Ștefan. 

Piatra de mormânt a lui Bogdan al doilea 

care s'ar fi putut găsiaici, nu există și nu se 

vede acuma decât o lespede din veacul 

al XVII-lea. 

DOBROVĂȚ 

Biserica mare a Dobrovăţului, cu hramul 
Pogorirei Sfântului Duh, este penultima din 

cele zidite sub domnia lui Ștefan cel Mare 
şi, precum arată inscripția, a fost isprăvită 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICI: 

Această biserică, cu aceea a Mănăstirei 
Neamţului, constitue o excepţie în șirul ce- 
lorbalte lăcașuri din vremea lui Ştefan prin 
mărimea lor neobișnuită; toate celelalte, — 
dacă se îace abstracţie de unele pridvoare 
adăogite ulterior — nu au decât cele două 

încăperi obișnuite: naosul (cu altarul) și 
pronaosul, dar Neamţul și Dobrovăţul au trei. 

Actualmente aceasta din urmă se prezintă 

cu trei turle, dar au fost adăogite într”o 
vreme mult mai. recentă — în veacul al 
XVIll-lea. 

In plan — dacă lăsăm de o camdată pro= 

  

    
        

Fig. 168. Dobrovăț 

două luni abia inaintea încetărei lui din 
viaţă : 

„Bine cinstitoral Domn 10 Ștefan Voevod, 
„cu mila. lui Dumnezeu, Domn al ţerii Moldo= 
vei, îia al lui Bogdan Voevod, a înălțat acest 
hram Întru numele Pogoririi. Sf. Duh; care a 
început a se zidi la anul 7011 (= 1503), 
luna lui Aprilie în .27 de zile, şi s'a săvirșit 

în anul 7012 (== 1504), iar al Domniei lui, 
anul patra zeci și o lună din al optulea 
curgător !). " 

1) Iorga. Inseripţii 

naosul — vedem o foarte mare asemănare ca 
Rcuseni și cu Arbora, încât aceste biserici 
pot forma un singur grup. 

Naosal este aproape identie și ca formă 
și. ca dimensiuni. Siînurile laterale, de-abia 
însemnate în grosimea zidului, sunt înca-= 
drate de acelcaș mănunchi de colonete, care 
pornesc .de pe niște mici baze ornate. 

Calota sierică așezată pe arcurile moldo= 
venești cunoscute, a fost spartă pentru a se 
face turla actuală. Ferestrele ce luminează 
altarul naosului sunt aproape la îel ca . cele 
dela Reuseni și dela Arbora.
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Fig, 169. Dobrovăț, Secţiane longitudinală (Releveal «Arta Românească, ») 
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A două încăpere, care esie inlerealată: 

între .naos și pronaos "are boltiri ca pro 
naosul acestor două biserici și îcrestre iar 
la fel. Intâlnim însă aici și o mică deose= 
bire. Pe când la Arbora şi la Reaseni pro- 
naosul este. ceva mai lung în sensul axei bi- 
scricei de cât în lățime, aici e sensibil mai 

„scurt, cea ce explică pentru ce cele două. 
“perechi de arcuri care restrâng spaţiul cu- 
polei sunt longitudinale, pe când la cele alte 
două biserici din aceași 
familie, sunt transversale 

— de oarece e evidentcă 
„Sc așează aceste arcuri | 

pe lungimea cea mai 

scurtă, A 
„Aceste arcarisunt unite | 
printr'o. altă: pereche de 

„arcuri și calota sferică . 
„ce închee bolia e maimică . 

ca la biscricile surori. 
Urmează pronaosul 

boltit după tipal naosului 

(ca la Neamţ), şi -care e 

Î- 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE , 

muchiile aseațite:ca la Neamţ, ci mai rotan» 
jite și mai moale. | | 

Ne găsim deci aici — ca la Neamţ— în faţa: 
anci tendințe sau a unei trebaințe nouă, 
aceca de a avea între naos și pronaos o a 
treia încăpere, accea ce servește, de obicei, 
ca să adăpostească : mormintele ctitorilor. 

La Neamţ, s'a interealat pentru acest scop 

o despărțitură nouă, între naos și pronaos. 
La Dobrovăț s'a ales un tip de biserică exis= 

_tent al cărei pronaos_a 
"devenit camera mortuară, 
și s'a adăogat spre apus 
un pronaos după un tip 
de asemenea cunoscat, 

lată deci cu aceste două 
- biserici, stabilită încă din 
vremea lui Șteian cel Mare 
o dispoziţie de plan ce 

va deveni repede gene- 

rală pentru clădirile cele 

mai însemnate din vremea 

lui Rareș, lui Lăpușneanu 
și altele.   

    luminat la Nord și. la Sud 
prin câte o framoasă și 
înaltă fereastră gotică cu 

. menoul ci încă. intact și 
“cu o lucrătară gotică ce 
a lîost'“ă' jour“ dâr care : 
e acama astupată, cea ce-i 

„strică cumva înfățișarea 
când 0. vezi pe din afară. 

Dinăuntru însă se poale : 

„vedea mai bine maestria 
-execaţianei. Ușa în zidul 
de apus ec. în arc îrânt 
cu colonete și scobituri” 
rezămate pe aceleaș gen 
de baze ornamentate așa 
de respândite în toată a- 
ceastă epocă. 

Ușile . naosului și ale 
odăci mormintelor ' sunt | 
cu chenarul pătrat și baghetele încrucișate 

  

cunoscute; au fost însă cioplite pentru a se! 
lărgi deschiderea și a se înălţa,—mai cu seamă 
cea d'intei — încât & greu să se ghicească 
care a iost profilul primitiv. 

H doua ar putea să fi fost! în felul celei 
„interioare de la Arbora și: Reuseni sau încă 
ca cea de la Neamţ, mutată acama la vest 
mintarie. Ce a rămas din rama Sar potrivi, 
dar factura nu este așa de curată și ca 

  
Fig; 171. Dobrovăț, Secţiune transrersală 

(Relevea «Arta Românească») 

In afară, tot dapă tipul 
Arbora-Rcuseni, biserica 
nu arată sînuri; dar pe 
când aceste două biserici 

„nu mai arată sub tencaiala 
"lor nici firide nici ocniţe 

'şi nu.-au contratorturi, 
găsim la Dobrovăț și îi- 
ridele lungite la altar, de 

„cărămizi mari (29 cm. 
lungime), şi două rânduri 
de ocnițe; după obiceiul 
aproape constant, două 
din ocnițele mici de sus 

, corespund cu una mare 

din rândul de jos. 
Ocniţele mari dela altar - 

nu corespund ca firidele, ci 
sant rezemate pe chcile lor. 

| | Bazaţi pe asemănarea 
mare dintre cele trei biserici din acest Lip, 
putem, deci, presupune că, și la Arbore şi la 
Reascni, sub tencuială, sc regăsesc arcaturele 
oarbe ale firidelor și: ocniţelor. | 

Au existat oare contratortarile de la început? 
Lucrul e posibil de oarece copertinele retra»= 

„gerilor mediane au profilul din această vreme. 
Par, în ori ce caz, să fi fost refăcute în partea 
lor de sus, cea ce sar putea să se îie în. 
tâmplat la epoca facerei turlelor. 
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Soclul e de un profil simplu și de” piatră 
-de talie. Zidăria bisericei e de piatră brată, 
din acest îel de gresie moale a regiunci. 

E acoperit cu o. tencuială spoită care in- 
piedică de a vedea dacă a avut o ornamen= 
tație de pământ ars smălțuit. 

Inăantru biserica este în întregime zugră= 
vită și pictura este de o bună calitate mai 

121 

brun căzând în plete pe umeri. După d. Iorga, 
sunt Șieîan cu fii lui Bogdan și Petra; bi- 
serica ce intind lui Christos «e înfățișată 
fără tarle. Acoperișul țuguiat are linii care 

pot arată ţigle saa şindrilă și e zugrăvit cu 
culoare roșie; am  văzat însă, dintr'alte 
exemple, că nu se poate baza pe aceasta: o 

judecată în privința materialului cu care erau 

  

  

                  

  

Fig. 172. Dobrovăț, Vedere din spre Sud-Vest 

„ca seamă în naos și camera intermediară. 
Fundurile au fost retușate cu o culoare care 
se spală ușor. 

In pronaos, însă, pictura nu pare a îi de 
aceași mână și cel puţin în părțile de jos a 

fost refăcută sau făcută alterior. - . 
Pe peretele votiv se văd trei voevozi, toți 

trei tineri, cu coroana pe cap și cu păral 

„învelite aceste biserici. O inscripție zugrăvită 
spune: | | 

„Blagocestivul şi de Christos iubitorul Io 
Petru Voevod, prin mila lui Dumnezeu, dom- 
nul ţărei: moldovenești, îial bătrânului Ştefan 
Voevod a zugrăvit și împodobit acest hram 

în numele pogorirei sfântului Dah la Pânăs- 
tirea dela Dobrovăț la leat 7030 luna?“ 

16
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Este deci o croarc, sau mai curând o 
ciiră necomplectă, de oarece Petru Rarcș a. 
început a domni la 1527 și pictura va i 
deci datată între 7035 = 1527 şi 7039 =—1551. 

Este de observat că nu vedem, ca de o» 

bicei, îamilia domnitorului ci cei trei voevozi 
arătați. Ă 

La dreapta ușei se văd si-ții Impărați 
Constantin și Elena, așa cum se găsese în 

acest loc, dacă nu totdeauna, în orice caz foarte 
des în aceasta vreme, 

Aceste îrescuri sunt pe primul strat de 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE: 

DOLHEȘTII MARI 

Dolheşti are ca plan și secţie longitudinală o 
mâre asemănare cu Volovăț și cu Bălinești 
cu toate că e mai mică și mai simplă. Prin- 
cipiile constructive sant însă aceași: în loc de 
două arcuri dublouri și trei perechi de nișe 

în naos și un arc.dablou și două perechi de 
nișe în pronaos sunt numai un dabloujși 
două perechi de nișe atât în naos cât și în 
pronaos. Dablourile recad toate pe niște mici 

console. — Altarul are forma poligonală “cu 
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Fig. 177, Dobrovăț, Peretele Sud 

tencuială. Părţile inferioare sant spoite. Ca în 
multe biserici moldovenești. găsim grafite cu 
nume poloneze din armata lui Sobieski; așa 
banioară în pronaos, ceace ce arată că — dacă 
acest pronaos a lost rezugrăvit, — aceasta 
lucrare s'a făcut încă în veacul al XVIl-lea. 

In naos se găsese mai multe pietre de 
mormânt îrumos împodobite dela sfârșital 
veacului al XVIl-lea, | 

Celel'alte clădiri mânăstirești sunt toate mai 
recente. Tarnul de intrare c din veacul al 18-lea 
iar biserica cea mică din veacul al 19-lea, 

cinci latari ce o. regăsim la Bălinești. Ca la 
Volovăţ, pardoseala naosului e așezată mai jos 
de cât acea și a altarului și a pronaosului. 
Tot ca la Volovăţ, se găsește o singură fe 
reastră în naos spre miazănoapte și în pro= 
naos nu sunt de loc spre Nord. Pe partea de 
miază zi sunt două ferestre mici în pronaos 
și două .mai mari în naos, din care numai 
una și-a păstrat forma mai veche (dar na cea 
primitivă), Celelalte ale naosalui, precum și 
acea a âltaralui sunt mărite. 

Ușa din peretele despărțitor al naosului e
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BE cu chenarul dreptunghiular cunoscut, dar foarte 
stricat. Mulara are o bază ornată. Ușa de în- 
trare—în axa pronaosalai—şi-a pierdut îorma 
primitivă; arc acum un lintou de piatră 
simplă cu machia ieșită. 

Tâmpla e de zid. Firidele proscomidiei și a 
diaconicului nu sunt deschise până jos (ca la 
Volovăţ și la Bălinești), ci sant niște simple nișe. 

Bolţile «berceau» ului sunt construite de 
sigă pentru a-i da o mai mică greutate (cum 

e și la Rădăuţi) | 
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Fig. 178. Dobrovăț, Fereastră Nord a pronaosalai 

Biserica nu mai are zugrăveli de cât pe 

pereţi pronaosulai unde sunt mormintele fami- 

liei lai Sendrea, portar de Suceava și cum- 
natul lul Ștefan cel Mare. Aici s'au descoperit 
de curând sab stratarile de spoială un îramos 

îrese care reprezintă un bărbat în haine de 
brocat de aur — probabil Şendrea — ca soția 

lui cu părul bălan, o fetiță și un Ecopil. 
Maica Domnului îi arată lui Christos pe tron; 
la stânga ce Sfântul Nicolae. Aceste îrescari 
sunt destul de vătămate; pe alocuri ochii și 

chiar o parte din obrajii lipsesc. 

CEL MARE 125 
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Fig. 179. Dobrovăț, Fereastră Sud a pronaosului 

PĂCI LA are anii ia 2 A iarta ai ee acul i 
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FIg. 180. Dobrovăț, O fereastră mică .
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Fig. 
181, 

Dobrovăț, 
Bolta 

naosului 

m ata aaa n aa îatee, 

       
 
 

 
 

Fig 
182 

Dolheştii 
mari 
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Nici o “inscripţie” n'a mai rămas. Alţi Sfinți 
se văd cu aureole.poleite, cu cartele ca ins= 
cripțici, şi o ornamentaţie îlorală asemănă- 
toare cu cea de la Hârlău și Popăaţi, între 
alte. 

Maria, soţia lai Șendrea, e înfățișată cu o 
pălărie de sab care ese o măramă vărgată, - 
precum sunt arătate pe alte. pictari vo 
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bisericei.. De asupra -așci naosului se mai 
vede în lunetă un îresc înfățișând Maica 
Domnului, 

S'a adăogat în faţa bisericei 1a. o vreme 
necunoscută, dar evident destul de recentă, - 
un turn. clopotniță, care ascunde probabil 
pisania deslașitoare, 

ȘI exteriorul bisericei a suferit prefaceri; 
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Fig. 183. Dolheşti, Secţiane longitadinală 
Fig. 184, Dolheşti, Planul bisericei 

tive și soția lui Arbore, a lui Gavril Trotu= 
șan, a logofătului Tăatu, a logotătalui Teodor 
de la Humor. Șendrea poartă un fel de pe- 

_retă cu ornamente de aur. 
Se văd și unele gratite — fără dată. Como 

parând aceste picturi cu cele alte canos= 

cute, sec poate afirma — fără mare temere. 

de a greși — că sunt din vremea îacerei 

unele, ferestre au chenare profilate :care par 
a fi din veacul al XVII-lea; așa cele doaă din 
pronaos și una a naosului de pe latură de 
miazăzi, care arată un motiv de o vădită în- 
rudire armenească; cele alte au tost mărite 
și mai târziu, scoțându-se și aceste chenare: 
din” care se mai văd bucăţi în curte. | 

Zidăria ce de piatră brută; la colțuri
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Fig. 
185. 

Dolheşti, 
Vedere 

interioară 
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Fig. 
186. 

Dolheşti, 
Uşa 

interioară 
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sunt pictre mai mari și mai cu grijă așe-+ dar să ştie însă că Șendrea, ucis în bătălia de 
zate, dar nu sant cioplite, | Aa la Râmnic (1481) a fost înmormântat la Dol. 

Dintre mormintele — printre care se pre- hești, unde era îngropat și tatăl său. 
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supune că sunt acele alui Şendrea și a Ar arma deci că Dolheşti a iost zidită 
tatălui său, — piatra Mariei c foarte framos înainte de 1481 și ar fi deci cea mai veche 
săpată. - i o „din bisericile lui Ștefan, (după Baia?) dintre 

Data zidirei bisericel na nec este canoscată, . cele ce 'ne au rămas. 

i 13
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n voLovAŢ 
Volovăţal, cu hramul Inălţărei Stiintei Cruci, 

zidit la 1500—1502, lormează cu Bălinești 

și Dolhești un: grup deosebit. Boltirile, dacă 
vroim să îacem o comparaţie. cu stilurile 
cunoscule, trebue denamite romanice. 

Sunt într'adevăr boltite în scmicilindre 
(berceau), întărite prin arcuri dubloari. Aceste 

trei biserici citate prezintă aceaşi dispoziţie; 

şi trebue căutată idea primitivă în biserica 

„de la Rădăaţi. Dacă facem abstracţie de na- 
„vele laterale (și binc înțeles și de pridvorul 

T
E
I
 

CI
 

7 
E 

D
i
 so
 a 

da
rz
a,
 

e - pr 

COMISIUNEA MONUMENTELOR "ISTORICE 

tele din .Rădăuţi a atras din nou atenția asu- 
pra acestui locaș și a putut crea momentan 
un curent deosebit de cel obișnuit, curent de 
altmintrelea repede stâns. Dar comparația 

datelor îacerci mormintelor şi a zidirci pro- 
babilă a Dolheștilor și a Volovățalui nu se 
potriveşte cu această ipoteză. 

Volovăţul posedă tot cele două compar» 
limente principale: pronaosul și naosul ca al- 

tarul; amândoaă despărțite printr'an zid cu 

uşa dreptanghialară. Câtc trei îiride înalte și 
late sunt înșirate pe fiecare parte din cele 
două încăperi, sau — mai bine zis, — câte 

  
  

  

Fig. 189. 

adăogat de Lapușneanu) vedem că este o 
foarte mare asemănare, — doar în locul bol- 
telor în <bereeau» transversale (ee se văd 
bine în secţie vezi Rădăuţi), sunt numai nișe 

„adânci, Chiar și poziţia contratorturilor absidei 
de la Rădăuţi sc regăsește la Volovăț, în cât îilia- 
ţiunea pare: foarte probabilă; și în acest mod 
vechia biscriea de la Rădăaţi nu mai apare 

„așa de izolată în istoria arhitecturei din 
Moldova. , 
„Fost au alte monumente azi dispărute care 
ar stabili continaitatea? Sau să âdmitem, că 
grija specială a lui Șieian pentru  mormin= 

Volovăţ 

două : perechi de -pilaștri angajaţi susţin 
arcade de asupra cărora începe bolta semi- 
cilindrică, întărită în dreptul pilaştrilor, de 
arcari dablouri rezemate pe console. 

Sinari nu sunt, 
Firidele proscomidiei şi a diaconicului sunt 

destal de largi şi au câte o ferestruică. 
Notăm particularitatea care se mai re 

găseşte la Dolhești, că. pardoseala naosului 
€ mal joasă ca aceca a altaralui şi a pro= 
naosului, cu două trepte, Şi chiar partea de 
apasa, acestei din urmă: încăpere c încă ri= 
dicată ca alte două trepte. He:astă dispoziţie
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are poate ca rațiune de a îi de.a permite  reastră mai mare cu o ornamentaţie gotică, 
celor din îund să vază peste capetele : celor tot pe acecași latură ec ușa de intrare cu 

din faţa lor. - malurele obișnuite în arc îrînt, fără baze, care 
Toată pardoseala e de dale pătrate de piatră. seamănă cu portalul de la Arbora. Pe partea . 
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Fig.1,190. Volovăţ, Secţiune longitudinală 
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- "Fig. 191. Volovăţ, Planul bisericei 

_In naos sunt două ferestre (acuma lărgite); vestică găsim o îereastră la fel ca aceea de 

în axa altarului e o fereastră mică cu chenar la miazăzi; la nord însă nu ce nici una. 

de piatră cu. partea superioară semicirculară. Inăantru nu se mai vede nici o zugrăveală, 

In pronaos, pe latara sudică sc vede o îe- nici sondajele făcute nu au dat la iveală exis-



„192 

      ea 
pat că p 

ZI cai 
       

  

      

Fig. 192. Volovăţ, Vedere spre altar 
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Fig. 193, Volovăţ, Pisania (după Kozak) 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

tența vr'anui strat pictat sab actualele ten- 
caieli. Totuși Romstârier spunea, acuma trei 
zeci de ani, că se mai zăreau resturi de picturi. 

Sub. strașina lată a acoperișului puternic 
şi înalt, două rânduri de ocniţe îac înconjurul 
bisericei. Răsaflătoare sant așezate pentra 

_ventilarea podului, 

Două contraforturi  sprijinese altarul, car 
alte patru corpul clădirei. 

Coranamentul lor, de piatră de talie, c mai 
simplu ca de obicei, pe când copertina re» 

salitului median arc profitul obișnait. Soclul 
există numai la contraforturi 

Piatra pisaniei, de 0.80 m. lățime și 

            P DI 
iii 

Fig. 194. Volovăţ, Secţiane transversală 

0,67 m, înălțime se găsește la stânga ușei de 
intrare, în sus, și glăsuește : 

» T Blagocestivul și de Christos iubitoral 
lo Ștefan Voevod, prin mila lai Damnezeu 
Gospodar al țării moldoveneşti, îial lai Bogdan 
Voevod şi cu Doamna sa fiica lui Radu Voe- 
vod şi cu prea iubital lor fiu Bogdan Voevod 
au zidit acest hram în numele înălțărei cins- 
titei și de viaţă dătătoare cracei. Și s'a în- 
ceput în anul 7008 (= 1500) şi s'a săvârșit 
în anul 7010 (= 1502) și a domniei sale în 
anul al patruzeece Și şaselea curgător, în luna 
Septembrie 14“ 1, 

1) Kozak, Inschriften
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BĂLINEŞTI 

Biserica din Bălinești, cu hramul Sfântului 
Nicolae. a îost clădită de logotătul Tăutu și 
terminată în anul 1499, așa cum arată pi- 
sania aşezată în zidul despre miazăzi. 

S'a consacrat acestei biserici o monografie 

în buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice. 

(1911). Eată cum o descrie D-l N. Ghika 
Budeşti, 

„Planul bisericei prezintă particularitatea, 
de a avea poligonale pe dinafară atât altarul 

cât și pronaosal. Clopotnița este: alipită de 

p.- 
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în câte trei travee egale, prin arcuri dublo= 
uri, cari se reazămă pe stâlpi de piatră an- 

gajaţi în zid și decoraţi cu capitele și soclari 
Sculptate. În partea din spre apus a bolței 

pronaosului se află menajată o deschidere pe 
unde se poate pătrande în pod și la camera 
clopotelor, prin o scară de lemn. Alt acces 
la clopotniţă există prin o deschidere ce se 
vede în zidul clopotniţei spre apus, desigur 
prin o scară mobilă. Aceasta este și dis» 
poziţia clopotniţei dela biserica Popăuţi din 

Botoșani, care nu este accesibilă decât 
prin o scară mobilă, probabil spre a feri 

* 

    

Fig. 195. Bălineşti, (după Bul. Com. Mon, Ist,) 

biserică în fațada despre miazăzi și chiar la 
ușa bisericei, formând un îel de pridvor boltit 
la intrare. Bolile atât la naos cât și la pro- 
naos sunt cilindrice «berceaux» și întărite 
cu nervuri formând arcuri dublouri paralele 
între ele. Acest sistem de boltă derivă din 
cele medievale şi prezintă asemănare ca bol- 
tele bisericei domnești din Rădăuți. Interiorul 
se compune din pronaos și naos despărțite 
prin un zid plin, cu o ușă de comunicație 
în axul lui. Altarul are in interior forma 
semicirculară obișnaită şi este acoperit cu o 
boltă în siert de sferă. Atât naosul cât și 
proneosul au bolțile lor cilindrice, împărțite 

clopotele de o comunicație directă ca ex 
teriorul. 

Fațadele sunt decorate după normele bi- 
sericilor lui Ștefan cel Mare. Soclul puternic 
în piatră de dimensiuni mari este foarte pro- 

eminent și cu fața teșită. Muchile verticale 
ale zidurilor sunt: de asemenea de piatră 
cioplită; restul zidăriei pare a îi parte în 
piatră neregulată și parte în cărămidă. Cea 
mai marc parte a lațadelor este acoperită cu 
tencacli foarte deteriorate, cari par a Îi îost 

pictate pe toată suprafața lor la o epocă oare 

“care; partea superioară a fațadelor este de : 
cărămidă, formând două etaje suprapuse de
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îiride semicirculare; rândul inferior de firide Nicolae Domnese din Dorohoi. Totul e înco- 
mai mari, cel superior mai mic și de două, ronateuo cornișă de piatră cioplită. 

ori mai numeroase, - | Partea cea mai caracteristică și cea mai 
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„Fig. 197. Bălinești, Planul bisericei (după Bul, Com. Mon, Ist.) 

Peste aceste jiride să întinde de jur îm- bogată este însă clopolniţa bisericii; ca este prejurul bisericii mai multe rânduri de dis- mai înaltă decât corpul bisericii şi împărțită curi smălțuite, colorate în mai multe naanțe în două etaje printr'un brâu de piatră; este și la îel ca cele dela Popăaţi, Hârlău și Sf. pătrată în plan și: se reazimă pe o parte pe
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zidul bisericii, iar pe de altă parte pc doi 
stâlpii. de piatră puternici, de secţiane 0ctogo- 
nală; arcuri de piatră cioplită și cu proftilatară - 
golică transmit presiunele superioare pe cei 
doi stâlpi și pe zidul bisericii; aceste arcari 
se reazimă pe console de piatră, cioplite și 
sculptate bogat.... Pridvorul format de €l0- 
potniță la intrarea bisericii este: încoronat cu 
o boltă cu nervuri de piatră cioplită, decorate 
cu rozete tot de piatră si rezemate pe fru- 
moase console situate la cele patru unghiuri 
ale bolţii. 

Soclul pridvorului este decorat pe trei Îcţe 
cu o balustradă de piatră în blocari. mari 
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alte două biserici din aceași îamilic, șe poate 

cita lipsa diaconicalui și a proscomidiei care 

Sunt reduse la simple nișe în zidul altarului. 
„Se mai poate observa că pilastrii arcurilor - 
dablouri sunt ceva modilicate în raport: cu 

cei dela Volovăţ și Dolhești; sunt mai ele»= 
ganți și ornaţi, fiind destăcați într'an mă- 
-nunchia de colonete angajate ca la Arbora. 

- Ferestrele naosului și aceea a altaraluisunt de 
tipul dreptunghiular, și înăuntru și în afară, 

care se găsește la bisericile dela început al 
“lui Ștefan, dar care dela Voroneţ nu se mai 

întâlnea. Sunt însă cu baze ornate. La Bă- 
linești apar mai puţin lungite, mai largi. Și 

    

    

- Fig. 198. Bălinești, Vedere din spre Nord (după Bul. Com, Mon. Ist.) 

sculptate cu flori în stil gotic. In interior, 
pridvorul are, pe două din îeţelc lui, o bancă 

“din piatră. Partea superioară a clopotniţei, 
unde se ailă clopotele e deschisă prin trei 

mari ferestre ogivale de piatră pe deasupra 

cărora trece un brâa larg de discari de te» 

racotă, încoronat cu o cornișă de piatră». 
La aceste rânduri n'o'să am decât puţin 

" de adăogat. | 
“Boltirile bisericei, așa de rare în archilec= 

tara moldovenească le mai regăsim, cam am 

văzut, la Dolheşti, la Volovăţ și la Radăuţi, 
sab o formă foarte vecină. 

” Ca particularitate a planului, comană și la cele 

cele două crestre ale pronaosului, cu frumoasa 

lucrătară gotică și cu menouri, sunt largi. Ușa 
de intrare este cam de tipul:celei dela Ar- 

bora, fără baze ornate; numai lintoul de sus 
e mai împodobit. 

La absida, care are în afară cinci laturi 
ca la Dolhești, na sunt arcade oarbe până 
jos, ci același fel de ocnițe mari ca și pe 

restul bisericii. Sant însă, ca și cele mici . 
din rândul de sus, mai lungite decât de obicei. 

„Au fost. la: o epocă iilterioară zidite şi 
toată îrumoasa fațada a .îost tencuită și zu» 
grăvită. - 

Se mai zărese resturi din această zagră-
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veală acolo unde tencuiala adăogată nu a 
căzut. 

Discurile smalţuite au ligurele celur dela 
Dorohoi; calorile sunt cele cunoscate. Cără-- 
mizi Ssmălțuite însă nu se ved. Rostarile cără- 

Frumosul profil al soclului se înrudește cu 
cel dela Si. loan din Piatra. . . 

Turnul clopotniţei a fost adăogat după con- 
strueția corpulului bisericei, căci se vede 
foarte bine cum friza de rotocoale și. cără- 

  

  

      
mizelor 'aparente sant mai strânse decât cele» 
Palte ; dimensiunile sunt în general de 27—28 
pe 13 și 5 până la 7 cm grosime; la soela 
găsim însă cărămizi de un format mai mie 
24— 25 pe 11,5—12 cm, dar foarte groase: 
7 până la 7.5 em. 

Fig. 199.. Bălinești, Intrarea (după Bul. Com. Mon, Ist) 

mizile aparente ale: paramentulai se continue 
sab zidăria turnalai alipit. 

Pceasta” constracție nu' trebae însă să fi 
întârziat mult, căci tarnul poartă aceași de» 
corație. de. rotacoale smălțuite. ca și restal 
bisericii; să știe că aceste discuri ornate nu.
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se mai întâlnesc mai târzia ; cele ncornate după căci afară de îaptul cu.îelul picturei este ca 
modelul dela Piatra se mai văd pentruullima data cel dela Voroneţ, $i. Ilie, Dorohoi, ne repre= 
la Si. Gheorghe din Suceava din 1514—1522. „Zintă pe Anastasia fata lai Tăutu —- (și viitoarea 
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„Fig. 200. Bălineşti, Bolta pridvoralui (dapă -Bul. Com. Mon Ist). 

Pe armă, pe tabloul 'votiv . vedem biserica soție a logotătalai Toader. al lui Rareș) — 
cu acoperiș țuguiat aratată cu clopotnița ei; ca o fetiță mică precum și doi băcţi și mai 

Ori nici această pictura na poate îi târzie, mici, Pătrașcu și Ion. 

18
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Tăutu a murit pe la 1511. A mai avut Sunt multe grafite din care unele datate; 
alți copii nearătaţi pe tabloul votiv, dintre așa bunăoară s'a găsit: Eremia biv. logofăt 
cari doi feciori și două îete sunt îngropaţi Grecul (?) 1598, — într'altă parte 1619 — 
în biserica din Bălinești și au murit între 1630. 
anii 1494 şi 15001). Sub stratul actual de picturi se găsește pe 

Se poate deci conchide ca alocurea un alt strat tencuit 
și pictura volivă e aproape cu o imitație de rânduri de 
contimporană (între 1500 și cărămizi aparente, cca ce 
1511) armând cu foarte arată că biserica nu a fost 
puțin ani zidirea bisericei, imediat zugrăvilă cel puţin 

Frescurile naosului sunt în întregime, precum am 
de o foarte frumoasă cali» mai văzut și într'alte părţi. 
tate și trebue clasate printre = Biserica din Bălinești, deci, 
cca ce avem mai de seama Fig. 201. Logia refectoralui mănăstirei Fran- CONStraită după un plan în ţară în această privință. ciseanilor din Claj după «Archaeologiai neobișnuit și arhaic, are 

Tabloul votiv, despre care - Kozlemenyek» (1873) „totuși, în cea ce privește 
am mai vorbit, e foarte in | împodobirea sa mai cu scamă, 
teresant din pricina chipurilor ctitorilor ce ni caracterele epocei sale, cu toate că sunt cam 
Ie înfățișează. E amestecate. Așa am regăsit mănunchiul de 

E compus aproape.la îel ca tabloul votiv  colonete din naos. ce'l vedem și la Arbora, dela Arbora, dar diferența e foarte mare în  Reaseni și Dobrovăț, — ogivele lărgite și 
privința execuţiei. puţin accentuate alc?altimelor biserici lui Șie- Partea inferioară a zidurilor: ne prezintă fan, dar regăsim sab o îormă vecină și feres» 
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    Fig. 202, Bălinești, Pisania (după Bul, Com. Mon, Ist,) 

patratele cu diagonale colorate în diferite trele mici cu.chenar dreptunghiular și înăun»= tonuri despre care am vorbit, și sub care tra, părăsite deja de câţiva ani. | vin draperii. . | Dar mai presus, regăsim frumoasa împodo- — | bire de discuri Smălțaite ca ornamente figurate, ') Lăpedata. Bul. Com. Mon, Ist, 1911, - ce. nu le găsim decât: 1a biseriei orășenești, 
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În fine, să adaogă elemente originale, pro- 
naosul poligonal şi turnal-elopotniță alipit 

de corpul biscricei, cu bogata ornamentaţie 
golică mai accentaată de cât într'altă parle. 
Ornamentaţia balustradei se ascamănă mult 
cu aceea a logici refectorualui 

_Franciscanilor din Cluj — (din veacul al 
XV-lea). !) 

Pe lângă mormântul logofătului ctitor sunt 

alte multe morminte ale familiei lui, cea ce 
nec arată că mult timp încă biserica a ţinut 
de coborâtorii lui. 

Pisania de piatră așezată mai departe de 
ușă, pe peretele de miazăzi, are un chenar 

mănăstirei 

139 

COTNAR 

Biscrica domnească din Cotnar, cu hramul 
Si-ta Paraschiva, este una din bisericile cele 
mai Simple din această vreme. Nu mai are 
(cel “puţin vizibilă sub tencaiala ce o acoperă) 
nicio pisanie; esteo tradiţie că ar îi îost zidită 
de Ștefan cel Mare; iar analizând clădirea 
nu se văd motive ca să. se contrazică această 
tradiţie, cu toate — precum vom vedea — că 
ușa şi îerestrele par să Îi îost schimbate într'o 
vreme mai recentă. 

Planul cuprinde un naos fără turlă, însă 
cu arcurile moldovenești piezișe la 450 care 

  

pet as Ă   
  ZA N za           
  

Fig. 203. Cotnar 

alcătuit de.o baghetă relativ groasă, și destul 

de proeminentă: 
«Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului 

şi cu săvârșirea Sfântului Duh, 

loan Tăutul 19gotăt a început și a zidit acest 
hram întru numele celui între sfinți părin= 

iclai nostru arhierarhul și făcătorul de mi- 

nuni Nicolae, în zilele bine credinciosului și 
de Hristos iabitorulai Domn lo Șteian Voevod, 
îiul lui Bogdan Voevod — și s'a săvârșit 
în anul 7007 (==1499) luna Decemvrie 6>, 

— Pe margine: Dragota al Tautulai. ?) 

») Archaelogiai Kăzlemânyek. 1873 pag. 70 pl. l 

?) AI, Lăpedatu, — ibid, 

Damnealui : 

susțin calota sferică a capolci. Siînari na sunt; 
se văd două ferestre mici în axa transver- 

sală; evazarea interioară € uşor ogivală. Al 
tarul e luminat printr”o fereastră la îel; nișe 
menajate în grosimea zidului servese pentra 

trebuinţele” cultalui. 

„Peretele ce desparte naosul de pronaos a 
îost dărămat și înlocait printr'un are mare. 

Pronaosul e boltit în calotă sferică rezămată 
pe arcurile obișnuite, cele longitudinale în- 
guste și cele transversale late. Și aici găsim 
două îerestre mici în genul celorlalte, 

Simplicitatea acestui plan se va regăsi 
ulterior la Șipote, la Văleni lui Șarpe, la Baia 
lui Petru Rareș și alte.
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In exterior, pe un soclu cu o simplă țeșitură 
de piatră cioplită, în loc de obișnuitele malurc, 
— la fel ca cel dela Feleac —, se ridică peretele 

de piatră brută tencuită, în cât nu se mai 

poate vedea ce îel de "parament a fost, 
nici dacă au lost ocnițe, Pe piatra soclu» 
lui se .găsese câte va semne lapidare care 
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chenarele ușci şi alc îcrestrelor, se găsese 
chiar numai în veacul al XVII-lea. 

Mularele nu sant încracișate la unghiarile 
de sus și în loc să se oprească în parica 
lor de jos pe an plan înclinat — cu sau fără 
baze mici — se găsesc întoarse în jos ea pentru 
a forma a patra latură a chenaralui, latură 
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Fig. 204. Cotnar, Secţiune longitudinală 
Fig. 205. Cotnar, Planul bisericei 

se pot readuce la veacul al XV=lea sau al 
XVI-lea. 

Ușa nu mai.e cu profilul gotic, dar are o. 
mulură fără caracter bine definit, cu un reliei 
Slab și amintind clasicul. Deasapra e un lintou ca 
an profil de acelaș stil. Acest profil însă nu 
se găsește la noi înainte de Petra Rareș iar 

7 

întreruptă de deschiderea ferestrelor. Această 
dispoziţie n'o. găsim decât mai târziu, Vedem 
în colțarile de sus ale ferestrelor dela Cotnar, 
mici ornamente care se regăsesc în secolal 

al XVII-lea (Barnovsehi— Iași). 
Trebuie să conchidem deci că ușa și îeres- 

trele au fost pretăcate cam la această epocă,
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fără, bine înțeles, să fi iost nevoe pentru a- 
ceste ca toată biserica să sc îi reconstraită. 

Biserica, deci, se și aseamănă, mai mult sau 

  

      
“Fig. 206. Cotnar, Uşa exterioară 

mai puţin, cu cele din Arbora şi: Rcaseni; 
deosebirile principale sunt absenţajușoarelor 
scobituri cu colonete ce se găsese 
în locul sînarilor. Bolta prona-= 
osului e de un alt tip și lipsește 

9 

  

Ei 207. Cotaar, o fereastră 
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simplu spoită în alb; sub această spoială nu 

se găsește urme de picturi. 
Mai multe pietre de mormânt mai zac în 

jurul biserieci, unele cu ornamente îlorale 

de stil oriental destul de îramoase. Sant pietre 
„dela 1590, — 1637 şi mai recente 1) 

SCÂNTEIA - 

Biscrica din Scânteia (Vaslui), cu hramul 
Sfinţilor Mihail și Gavril, este una din cele 
mai simple biserici din vremea lui Ștefan cel 
Mare sau din cele atribuite lui. 

Se compune dinir'un naos cu absidă.-Două 
sînuri laterale mici sunt însemnate în afară 
printr'un risalit care nu se urcă până la cor- 
nișă formând astiel un fel de larg contra- 
fort, care na'şi găseşte echivalentul în vre 
mea lui Ştetan de cât la Baia sub o îormă 
învecinată. 

Bolta e semisferică și nu se văd arcurile 
caracteristice piezișc moldoveneşti, fie că n'au 
fost, lie — cea ce aș îi înclinat să cred — 
că o reconstrucţie le-a făcut să dispare. Bolta 
€ așezată pe an fel de cornișă circulară cam 
siângacie. |. 

Pronaosul, boltit la îei, este separat de 
naos printr'un perete cu o ușă care arc un. 
chenar dreptunghiular în exterior, în segment 
de cere înăuntru, cu baghete încrucișate 

  prelungirea zidurilor spre apus, 

dar îrestrele, oricare ar îi [ost 

detaliile lor, au îost foarte pro- 

babil toate mici; lipsese - diaconiconul și 

"proscomidia. 

- Inăantru, biserica ce fără zugrăveală și 

  

Fig. 208. Scânteia 

și îndoite în are de cere la anghiarile Sa 
perioare. 

1) Vezi lorg: „„— Inscripţii
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In -spațiul liber de sus se văd niște rozete încăpere de asupra pridvorului, - la care se 

care sunt caracteristice de veacul al XVII-lea. ajunge printr'o _Scară menajaiă în grosimea 

A fost 'adăogat un pridvor; răspunde în zidului de apussa pronaosului. 
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Fig. 209. Scânteia, Secţiune longitudinală 
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“210, Scânteia, Planul bisericei 

pronaos printr'o uşă cu chenar aproape la Uşa de intrare în. pridvor are, după obi= el ca la naos, dar însă fără rozete. Această cciul bizantin introdus în Moldova de abia parte a bisericci: poartă o turlă joasă cu o la Sfârșitul veacului al XVllca, arcul de deasu= -
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pra în retragere din planul zidului. Soclul e 
simplu, îără profil, deasemenca nici îere 
strele : nici cșiturile sînurilor nă mai au 
nici un chenar. . 

Fațada ce tencuită. peste tot, afară de soclu 
care e de piatră brată. O cornișă simplă de 
tencuială o închee la partea de sus. 

In interior a tost foarte urăt rezugrăvită 

acuma câţi-va ani, 
O curioasă parliculariiate este repetirea 

celor două chenare ale așelor interioare, în 
loc ca cea exterioară (sau care a îost cxte= 

rioară până la facerea pridvorului) să [ic 
ogivală. 

Suntem deci aduși la convingerea că această 
biserică a fost adâne pretăcată. Bolţile nao- 
sului nu sunt cele de la începat, scara turlei 

adăogată era greu de săpat într'an zid 

masiv și deci e probabil că zidul a fost -re- 

făcut. Eșiturile naosului se aseamănă cu acele 

ale unor biserici din veacul al XVIl-lca. 

Chenarele ușelor au fost schimbate, îeres- 
irele de asemenea; în cazul cel mai bun nu 
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Fig. 211. Scânteia, Uşa pronaosului 

pare a îi rămas din biserica veche de cât 

fundaţia și câte va părţi din percţi. 

O altă ipoteză ar îi că suntem în îaţa unci 

biserici mai nouă care nu are nimic comun 
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ca aceca a lui Ştefan cel Mare, ci datează 
din veacul al XVII-lea. | 
“Cea ce coroboicază această părere este .- 

următoarea inscripție cc se citește pe un 
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“Fig. 212. Scânteia, Ușa naosului 

tablou pictat în ulei din interiorul bisericei: 
„Acest sfânt locaș cu hramul sfinţilor mai 

mari voevozi Mihail și Gavril din temelie 
ridicat înteiul de fericitul întru pomenire de 
Ştefan Voevod cel Mare și apoi de Duca Voevod 
înfrumaseţat, iar acum în zilele de pre 
înălțata Domn Mihail Grigorie Stardza Voevod 
din nou întocmit și s'au impodobit din porunca 
prea îericitalui patriarh.al Ierasalimulai Chirie 

„Chirio -Chiri fiind stăruitor şi îngrijitor pre 
cuvioșiea sa arhimandritul Paisie, Exarhu. lo= 
golăt și cavaler,. Alexandru Ghica ctor şi 

comisul Panaite Papazoglu cpitrop asupra a- 

“verilor sfântalui mormânt în Moldavia; la anul 

1846 Noembrie 13.* 
Intrumasețarea din vremea lui Duca Vodă, 

“despre care sc vorbește, a îost mult mai ra 
dicală de cât o spune inscripţia. 

PUTNA 

Biserica mănăstirei Putna a fost ridicată 
de Şteian cel Mare între anii 1466—69 așa
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precum reese din documentele cunoscute și a 
îost siințită la 14701) 

Biserica actuală însă nu este aceea de la 
început. Se știe că a fost dărâmată de Vasile 

Gr
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Lupu, fie că ameninţa să se prăbușească, fie 
pentru alte motive (1654). Eată ce spune Ni 
culeca în accastă privință: 

  

') D. Dan. Mănăstirea Patna. pag. 13. 

  

„Vasile Vodă, aproape de mazilie, au greşit 

lui "Dumnezeu că i s'au întunecat mintea spre 

lăcomie de au stricat mănăstirea Putna, gân- 
dindu-se că va găsi bani și n'au găsit. Și 

s'au apucat să o facă din nou 
iarăși precum au îost și nu i au 
ajutat Dumnezeu să o facă, că au. 

zidito numai din temelie, din pă- 

mânt până la îcrestri, și i au luat 
Dumnezeu domnia. Că s'au sculat 
Ghcorghic Ștefan Logofătul cu 
oaste asupra lui şi Pau scos din 

Domnic. lar plumbul ca care crau 
acoperită mănăstirea Putna /'au 

luat Cazacii lui Timașşi a ginerului 
lui Vasile Vodă de Pau dus la 

cetate la Suceava de au făcut glon-= 
țuri de pușcă, să apere cetatea 
Suceava despre Gheorghie Șieian. 
Și pre urmă au gătit mănăstirea 
Patna Gheorghie Ștefan Vodă, 
după ce au luat domnia de este 

„Zidită precum. se vede acuma 1)“. 

Inscripţia ce se găseşte dea» 

supra ușci pronaosului spune: 

„Această biserică a înoito Io 
Georgic Ştelan Voevod și s'a să- 
vârșit în zilele lui Io Istrati Dabija 

Vocvod în anul 7170%—16522), 
Reconstrucţia aţinut deciopt ani. 
Mai târziu biserica a avut de 

saicrit în urma unui cutremur, în 
1759, şi mitropolitul lacov a 
restaurat'o, se pare într'un mod 

foarte desăvârșit precum și tot 
restul mănăstirei. 

Analiza monumentului de azi 
confirmă cele spuse de istoric. 

Intr'adevăr, toate elementele 
clădirei, atât în afară cât și înăun 
tru, arată o epocă mai târzie. Nici 
măcar soclul (dealmintrelea refăcut 
de Romstârfer) nu arată profilele 
din vremea lui Ștefan cel Mare, 

Arcadele oarbe care împodobese 
partea de jos a fațadei nu se cu- 
nosc în epoca lai; cele din vre- 
mca lui Ștefan se văd numai la 
abside; ele nu au capitele mici, 
nu sc termină jos pe console | 

ornamentale, nici nu au arhivoltele lor mai | 
intrate ca planul zidalui, și nu sunt nici- 

  

') Letopisetul Țărei Moldovei de lon Neculce, 
2) „Kozak. Inschrilten aus der Bukovina,
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odată în arc frânt. Mai sus 
biserica. e înconjurată de 
acest brâu cu toruri împletite 
care este caracteristic al arhi- 
tecturci moldovenești din vea- 
cul al XVII-lea, căci îl vedem . 
pentru prima oară la Drago- | 
mirna, clădită pe la 1608. | 

Ferestrele mici, de ase-, 
menca, ce selermină în uşoară 
acoladă seamănă .cu cele de 
la Dragomirna, de la trei 
Erarhi, de la Cetăţuia, și au 
— tot ca acolo — ceva mai 
sus, acest mic lintou ca un 
fragment de cornișa care a 
devenit și el caracteristic al 
veacului al XVII-lca: de ase-= 
menea și banchina dedesubt, 
profilată, cu un mic scut în , 
mijlocul ci. Deasupra brâului, găsim'un rând 
de ocnițe; dar și aci caracterul este cu totul 
alt decâtia bisericile lui Ştefan cel Mare. Sunt și 
aici în retragere în raport cu planul paramentu- 
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Fig. 217. Patna (după Romstărier). 

lai, semn al unci epoci mai târzie, și între ele 
sunt niște mici colonete ca forme ciudate care 

-par a se înrudi cu cele ce le vedem la Trei 
Erarhi, vădind, ca și acolo, o întluenţă rusească. 

Sub strașină este o cornișă sasținată de 
mici console cu îorme apusene, cum se 

văd la mai multe biserici din laşi din vea= 
curile al XVil-lca și al XVIII-lea, cu forme 
decadente. 

Exonariexzul e luminat -prin “trei mari 
ferestre gotice pc latura de apus, dar acest 
gotic este bastard; în timpanele se văd 
niște capitele” înilorite așezate fără rost și. 
“servind numai de ornament; caracterul 
lor italienizant arată de asemenea sfârșitul 
veacului al XVil-lea, sau veacul al XVIII-lea. 

Turla are caractere şi mai târzie; baza 
stelată nu mai are vâriuri ci sinuozităţi: 
care arată influenţa barocului, car coloanele 
torse cu capitelele lor de-un corintian 
decadent, precum și ornamentele baroce 
care împodobese câmpul de asupra îere= 
strelor ne aduce de. asemenea în veacul al 

XVIII-lea. Tot ce se vede mai sus, datează 
de la restaaraţia terminată în 1902 de 
arhitectal Romstârier. : N 

Dacă ne uităm acuma în interior vom 
face aceeași constatare. 

Și aici arhivolte intrate în planul pereta- 

lui, arcari în acolade ca la Dragomirna, 
coloanele în îrânghie resuciie care sabli- 
niază arcaturile ca la Dragomirna, la Trei ' 

  
    

Fig. 216. Pataa (după Romstârier) 

Erarhi, la Cetăţuia, cu mici plăci ornamen-= 
tate lipite de ele în bolțile pronaosului;
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car pilastrii angajaţi ce supoariă arcaturile 

naosalai au console și capitele care vor să 
fie clasice și arată, prin stângaciile lor detor- 

mări, vremea de deeadenţă a arhitectarei 
moldovenești. 

Analiza deci a clădirei ne arată în toate 

detaliile că, într'adevăr, ceca cc avem în faţa 
noastră na mai e biserica lai Ștefan cel Mare 
ci aceca începată de Vasile Lupu, continuată 
de Gheorghe. Ştefan și de Dabija, și relucrată 
de mitropolitul Iacov. 

„Dar Sar patea presupune că măcar planal 
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ca 

pri 

Este an argument  saficient. 
să credem că na mai avem 
miti». 

Dar—mai mult—Patna prezintă dispoziţia 
peretalui de apus a naosului înlocuit prin 
irci arcade cu doi -pilastri groși, care este 
tocmai una din cele caracteristice al veaca- 
lui al XVll-lea (Dragomirna, Trei Erarhi, 
Cetăţuia, Bărnova, Solca, Ițcani vechi, Aro- 
ncanu, Si. Onufrie, Sf. loan Botezătorul din 

Suceava). Ear Galata, care este poate pro= 

totipul acestei dispoziţie, are chiar un plan 

pentru 

planul 
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Fig. 218. Putna, Elevaţie, (după Romstărier). 

cel vechiu s'a respectat și ca noua clădire 
“se înalță pe vechea temelie. Patna are un 
plan .care se deosebeşte de toate cele Palte pise- 
ricile clădite după 1487, chiar făcând abstracție 
de cxonartex, și ar ircbui să ajungem la 
Neamţ, zidit în 1496 —7, casă avem, nu acelaș 
plan, dar-un plan oare cum asemănător. 

Dacă biserica cea veche, aceca din 1469, 
ar îi avut acest plan, cred că din toate bi- 

„sericile care au urmat (și din care. unele _ 
sunt destul de mari) s'ar Îi găsit o imitație, 
precum Ncamţul -a găsit mai târzia. 

foarte asemănător cu acel al Putnei, în pri- 
“vinţa distribuirei compartimentelor. 

La Putna, ca la Trei Erarhi, la Cetăţuia, 
la Dragomirna, la Si. Onufrie sunt câte trei 
fereștri la cele trei abside în loc de una sin- 
gură, așa cum a fost regula până atuncea. 

Sub aceeași influență, acceaşi dorință de - 
a da mai malt acr şi mai multă vedere în 
interior, adică această tendință a veacului 
al XYVll-lea s'a refăcut noul plan al Patnei. 
“Deci, niei planul cel vechiu din vremea” lui 
Ștefan nu mai există.
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Pe contrafortul ce se găsește acuma sub multe odoare și țesături, lacruri aproape Îără 
fereastra: absidei altarului se vede o cruce perechic, care alcătuese o colecţie minunată 
săpată. Nu arată cumva această cruce locul de cea mai mare valoare. Nu este însă aici 
vechialui altar? locul de a vorbi de ele 1). 

O obiecţiune.s'ar mai putea aduce, şi | pi 
anume prezenţa vechilor morminte într'o | 
biserică mai recentă. Dar nu prezintă 
nici o dificultate lăsarea la loc sau de- 
plasarea a unor morminte; astfel găsim 
la Bistriţa mormântul Anei, soția lui Ale- 
xândru cel Bun, la Neamţ acela al lui 
Ștefan îial lui Alexandru cel Ban,. la 
Parhăuţi din 1522, piatra lui Ajincu 
Vameșul din 1494, şi accea a mamei 
lui Gavril Totrușan din 1506. S'ar putea 
aduce ușor alte pilde. O nouă obieeţie 
ce sar putea ridica ar îi că acama 
judecăm dapă restaurarea lui Romstărier 
din 1902 şi că. schimbările ar putea 
provine din acest timp. Dar din des= 
cripția lucrărilor de restaurare se vede că 
arhitectal ma făcut schimbări de cât 

prea mici. până la nivelul coloanelor 
„turlei; de almintrelea sunt și desene 
mai vechi ale biscricei care confirmă 
aceasta, precum şi părerile anor cerce= 
tători. dinaintea restaurărei, ca Wicken-: 
hauser şi Melchisedec. | 

Ce știm noi despre clădirea veche 
d lui Ştefan din punctul 'de vedere arhi» 
tectonic ? foarte puţin; știm doar că era 
acoperită cu plumb în vremea lui Vasile 
Lupa. Când mitropolital Iacov și-a ter- 
minat restaurarea a dat învălitoarei forma 
țuguiată și împărțită în mai multe tru- 

-puri ce 0 știm. Așa e reprezentată pe 
o pictură ce se păstrează și azi în 
muzeul mănăstirei. 

Pietrele de mormânt sunt foarte îru= 
moase și măestrit executate. Ornamen- 
tația lor e din cele mai interesante și ar 
merila, împreană cu celelalte pietre să- 

pale din vremea lui Ștefan cel Mare, un 
- studiu amănunţit. | 

Unele sunt acoperite printr” an bal , | ] 

dachin de piatră, un chivot; așa era și 
al lui Ștelan până acuma câţi-va ani. 
Acuma el zace desfăcut în pridvorul 
bisericei; e de marmoră albă și nimic 
nu ne împiedică să credem că este dela | _ N 
început. Asemenea chivot este şi la Arbore, „Pe lângă biscricele deserise,-s'au zidiț în 

fără a vorbi de alte mai recente. "Vremea lui. Ștefan cel, Mare încă mai multe 
Dacă biserica mănăstirei nu mai este a ______— | " 

lui Ștefan, totuşi ne-au “rămas dela dânsal 1) 'Tafrali. — Le tresor de Putna, 
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alte biserici și mănăstiri și s'au reparat din  schiva, care o cred mulţi dela Ştefan cei Mare, 
cele făcate înaintea lui. Dintre cele dispărate prezintă caracterele bisericelor dela începutul 

veacului al XVII-lea și a fost 
-  remaniată chiar ulterior %. 

= 

Mai toate bisericile lui Ște» 
ian cel Mare faceau parte 
dintr'o mănăstire sau dintr'o 

curte domnească. Din aceste 
- curţi n'a rămas decât ruinele 

Fig. 220. Planul bisericei mănăstirei Cetăţuia celăţei din Suecava unde nu - (după Bul. Com. Mon. st) se poate deosebi ce a fost din 
vremea lui, ce a fost înainte 

şi mai cu scamă după dânsul. 
Existența unei biserici sau 

paraclis ne este invederată prin 
găsirea unor discuri smălţuite 
caracteristice ale ultimilor ani 

ai domniei lui Ștefan; dar atâta 
se poate spune. - 

Paraclisul cetăţei Hotinului 
este desigur mai recent. Ruinele 

carților din Hârlău și Vaslui 
— , s'ar putea probabil desgropa, 
de mult și necunoscute din: punctul. de vedere “mai cu scamă cele dântâi care până deunăzi 
al construcţiei nu; vom vorbi. . se mai zărcau. 

Biscrica Sf-ta 
Paraschiva din 
Râmnicul - Să- 
rat a îost desi- 
gur de maimulte |: azi ai 

“ori refăcută, : Ri i ZID IT SA II 

căci aceca care “aicea Ad ai: DER) craîncă în ființă DD Lat apa A 
la 1896, şi: a STI: cz 
fost dărămată, 

nu părea, după 

comisiunca'ce-a 
cercetato, să” 
mai prezinte 

vr'un caracter 
special 1), 

Biscrica din 
Floreşti (Tuto- 
va) este acuma 

o construcţie 

nouă și chiar 
neterminată, din 
veacul al 19-ica. 

Biserica din . | 

Ștefănești (Botoșani) cu hramul Si-ta Para= “Inscripţia ce a fost la cartea domnească 

  

    

  

  

  

      

  

' Fig. 221. Planel bisericei Trei Erarhi din laşi (după Romstârier) 

  

ma 

  

  

    

    
    

  

        

Fig. 222. Pisania caselor Domnești din Hârlău (acuma la Muzeul din Bucureşti). 

  

') Vezi Bul, Com. Mon, Istorice anul 1910, *) Vezi Bul. Com. Mon. Istorice anul 1925.
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din Hârlău se găsește acuma la Muzeul na-. dela Popăuţi şi Bistriţa — e în plan pătrat, 
țional de antichităţi din București; a fost gă- de 5.80 m. latară și devine octogonal cu în- 
sită, la 1871, în pământ ca .ocazia 
îacerci unei case în Hârlău. Piatra 
are 0.65 m înălțime, 0.97 m. lăţime 
și arc o grosime de 0.20 m.'). 

„Blagocestivul și de Hristos iabi- 
torul Io Ștcian Voevod, ca mila lui 
Damnezeu Domnul țării Moldovei, 
fiul lui Bogdan Voevod, a făcut aceste 
case care început'au a se zidi la anul 
6904 (luna lui.... în) 20 și s'au 
săvârșit în aceleași an Septembre 
15% 5), = 1496, 

Din celealte construcțiuni care 
formează aglomeraţiunea mănăsti- 
rcască sau anexele bisericei nu ne 
mai rămâne cu siguranţă decât turnul 
tezaurului din Putna şi turnurile-clo= 
potniţi din Piatra, Popăaţi și Bistriţa; 
acest din urmă cu un paraclis. 

E foarte probabil ca şi unele din 
Zidurile ce le mai vedem azisă fie 
din vremea lui Ștefan, dar au fost 
de atâtea ori prefăcute și clădirile 
transformate, încă nu e cu putinţă ca 
să sc știe ce se poate atribui. vre= 
mci lui. 

Numai lucrări radicale ar per- 
mite, poate, să'și îacă cineva o: pă» 
rere. 

TURNUL-CLOPOTNIŢĂ AL LUI SF.. 
IOAN DIN PIATRA. 

Acest turn așezat pe partea N. 
  

    

  

      

Fig. 223. Turnul clopotniţa 
din Piatra. Planul (Releveul * 

Seoalei de arhitectură) ” 

Vestică a bisericei — ca și acele 

. 

  

      
  

Fig. 224. Turnul-clopotniță al bisericei Sf. loan din Piatra 

:) Odobescu în Revista pentru Istorie, Archeologie CEpere dela 7 m. înălțime; patru conirafor= 
şi Filologie 1. 2) Iorga 'Inseripţii. turi prelungesc colțurile: pătratului inferior.
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„Aceste contraforturi sunt asemănătoare celor nuri din Galiţia. — (Si-ta Maria și Sanctum 
ale bisericei și au profile la fel. Sacramentam din Cracovia). | 

Inălțimea tarnalui este de 
19.00 m. socotită până la plat= 
iorma pe care sa adăogat, 
acuma câţiva ani, un pavilion 
de pază. 

Zidăria a aparentă, de piatră 
brută cu câteva brae de rân- 
duri de cărămizi. Colţarile 
sunt de piatră de talie precum 
şi ehenarele ușilor și ferestre-= 
lor. Ușile, precum și deschi» 

i Ia _l zătarile cele mari ale catalai clo- 

  

    

           
  

Fig. 225. Turnul-elopotniţă din Piatra, . 
Secţiune orizontală (Releveul Școalei de Fig. 226. Tarnul din Piatra potelor (care au 1.50 pe 3,00 m.) 

arhitectură) Uşa interioară sunt ogivalc,. fără profile, dar 
Această schimbare din planul patrat în numai muchia luată; se vede însă că au 

plan octogonal se vede și la mai multe lar- fost prelucrate; icrestrele  celePalte sunt 

m o ca 
ci 5 

  

      

  
      Fig. 227, Turnul-clopotniță al biscricei Si. loan din Piatra înăinte de restaurare”
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mici, dreptunghiulare, cu muchia țeşită termi- 
nânda-se în partea dejos pe un mie plan inclinat. 

La nivelul solulai este o încăpere având o 
„ comanicaţie directă cu exterior, dar nici una: 
cu .ctajele suprapuse ; e boltită în. semi= 
cilindra. La înnălțimea de 4,50 m., pe latura 
de răsărit, este o alta așă de 0.90 pe 1.90 m. 
la care nu se poate ajunge decât prin exterior 
cu 0 scară (actaalmente de îier). Lângă 
această ușă, sus la stânga, se vede piatra 
pisaniei : N 

„loan „Ștefan Voevod, cu mila lai Dumnezeu, 
Domnitorul țărei. Moldovei, fiul luai Bogdan 
Voevod, a zidit această '“ cămpanare, având 
Doamna a sa pre Marialfata lui Radu Voevod 
și îial lorsiubit BogdantVoevod în anul 7007, 
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iar al Domnirei lui anul al 43-lea curgător 
Octombrie 24 zile“ (=1499)1), | 

Dela acest nivel, seara urmează în interior. 
Ușa interioară dela ctaj are o formă foarte 

de respândită în toate țările gotice (vezi îig.). 
Deasapra celor patru ferestre mari se ved 
patru ocniţe în plin cintra.. | | 

Pietrele colțarilor și ale contratortarilor 
maâi poartă semnele cleștelor cu care au fost 
ridicate. 

TURNUL CLOPOTNIȚĂ DE LA POPĂUŢI. 
Acest turn are o destul de mare asemănare 

cu cel de la Piatra, dar: are o silhuetă mai 

  

)- Melchisedec, Notiţe istorice şi archelogice. 

  
  

    

    
  

      
  

Fig. 228. Turnal-elopotniță. al bisericei de la Popăaţi, 

  
20
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puțin elegantă datorită mai cu seamă faptului 

că, după ce planul (ca la Piatra) a trecut de 

la pătrat la octogon, redevine mai sus car 

pătrat. Pe laturile mici ale octogonului nu 
sunt nici contraforturile ce dădeau turnului de 
la Piatră și mai multă elansare. 

De altmintrelea, dispoziţia e cea descrisă la 
Piatra, Baza -e. de. 6.20 m. latară, car la 

  

Fig. '229.. Tarnul-elopotniță de la 
Popăuţi, Planul, (după Bal. Com. 

Mon. Ist). 

înălțimea clopotelor, patratul nu mai are de 
cât 5.83 m.; zidurile au deci 0 ușoare îneli= 
nare. Înălțimea până sub strașină este de 
17.00 metri. Se poate presupune, fiind dată 
marca asemănare între cele două turnuri şi în 
privința distribuirei deschizăturilor, că -a îost 
de asupra îerestrelor mari ale clopotelor încă 
vr'o 2—5 metri înălțare și câte o ocniță oarbă 

„pe fie care latură — (precum se vede de 
altmintrelea și la Bistrița). — Actualminte na 
există cornișă. 

Spre deosebire de Piatra, este numai un 

singur brâu de cărămidă aparentă, imediat 
după retragerea socului. Se ved încă printre 
„cărămizile vechi, „unele smălțaite verzi. 

Dimensiunile cărămizilor sunt mari și 
ajung la 35 cm.-pe 18 cm. și 7 cm. gro= 

_Sime, . 

Consolele pe care se reazămă colțurile părţei 
Superioare a turnului sunt de piatră și erau 

sculptate; se mai vede pe una un balaur în relief. 
Actualmente sunt sub strașină și rânduri, 

de discuri smălțaite, care au -îost așezate cu 
ocazia restaurărei bisericei și a clopotniţei, 
dar este indoios dacă au existat în vechime. 

TURNUL-CLOPOTNIŢĂ DE LA BISTRIŢA 

Acesta e de -un alt tip de cât acele din 
Piatra și Popăuţi. E mai puţin înalt în 
proporţie cu baza. E tot pătrat în plan, 
până Sus, și are contraforturi la cele patra 
unghiuri. 

Profilele sunt tot cele cunoscule. Acoperi= 
mentul € acel bulbucat care sa răspândit în 
veacurile târzie, după înîluenţa rasească. 

Deschizăturile mari, mai late și mai înalte : 
de cât la Piatra, au chenare cu maluri, ear îe- 
restrele mici sant dreptunghiulare cu baghete, 
încrucișate la colțuri, de acest tip cc” găsim 
la toate bisericele acestei vremi. 

  

      

| Fig,   230, Tarnul dela Bistriţa, Pisania
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Deasupra celor patru deschizături mari de 

sunet este câte o ocniță oarbă în plin cintra 
ca la Piatra. Actualminte, tarnul este tencuit și 
are deasupra pisaniei o pictură modernă — 

165 

boltit în calotă sferică pe 
căzând pe 

un mic paraclis, 
pâtru arcuri lipite de pereţi și 
console. 

E luminat prin două ferestre larg evazate 
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- Fig, 231. Tarnal-elopotniţă al Mănăstirei Bistriţa (Neamţ), 

sau refăcută — arătănd pe ctitorii. Incăperea 

de jos. (—.deasupra ușei este pisania —) nu 

comunică cu etajele de sus care au liecare 

intrarea lor deosebită. La primul cat găsim 

  
spre interior pe părţile de miazăzi şi răsărit; 
pe această latură mai este o îerestraică în 

felul celor ale proscomidiitor. 
Spre apus zidul este larg deschis spre clă-
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: Fig. 233. Mănăstirea Bistriţa 
Planul etajalui superior al turnului 

O A "2 3 . G 7 a ao 
ta etalate 22 7 ad = A Lat) 
  

Fig. 232, Mănăstirea Bistriţa, Planul tarnalui 

“ direa anexă care prelungește turnal în ace= 
astă parte. 

Clădirea actuală, cu două etaje, a fost de 
sigur făculă într'o -vreme mai nouă, dare pro= 
babil că a fost inainte o altă anexă, cel puţin 
pentru scară, așa cum o vedem la Putna, sau o 

„ Simplă scară volantă ca la Piatra și la Pâpăuţi; 
deschiderea zidalui, de aproape 3 metri, este . 
lărgită, așa cum se vede din ciuntirea pictarelor. 

In acest paraclis s'au descoperit, sub stra» 
tarile de spoială, îrescuri reprezentând sfinți 
şi scene religioase precum și un tablou votiv - 
în parte tăiat de deschiderea ulterior făcută, 
“La' nivelul clopotelor, încăperea e boltită 

ca şi jos. Acuma se ajunge acolo printr'o 
scară de piatră exterioară, evident de con- 
strucţie recentă. 

Mai sunt încă două clopote din vremea lui 
Ştefan cel Mare, unul cu inscripție slavonă 
din 1494 și altal ca înseripţie latină din 1491. 
Aceste inscripţii le. dăm. în partea acestei lu 
crări unde am concentrat ce Ştim despre 
clopotele din acest. timp. 

Inscripţia pe piatră a tarnalai sună astiel : 
„Blagocestivul și de Hristos iubitorul Ioan 
Ștefan Voivod, cu mila lui Dumnezeu, Domn 
al țării Moldovei, fiul 1ai Bogdan Voivod, 
a zidit această clopotniță și biserica așezată 
întrânsa întru numele sfântului mucenic loan 
cel mare din Cetatea Albă, pentra rugăciunea 
sa și a Doamnei 'sale Maria, și a copiilor lor 
în anul 7006 (1498) și tot în anulacela lea 
şi săvârșit în luna lui Septembre 13 zile» 4). 

TURNUL ZIS AL TEZAURULUI LA PUTNA 
Dintre toate c<onstraeţiile mănăstirei Patna, 

Singara, care a mai rămas din vremea laiȘtetan, 
-) lorga. Inscripţii, 

  

este tarnul (zis al tezauraluiy care face parte 
„din complexal sistemului fortificat 2). 
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Fig. 234, Mănăstirea Patna, Tarnul tezauralui - 

Secţiane transversală (după Romstărier) * 
————— 

) Vezi Romstărier, Das alte gr. or. Kloster Patna,
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Inălţimea turnului până sub strașină e de 
16.00 m. In plan turnul c pătrat; —are 
9.10 metri lățime; — iar la primul cai devine 
octogonal regulat. In parter este o odae care 
comunică direct afară, iar la fiecare din cele 
două etaje, e câte' o cameră boltită. Sus o 
terasă cu metereze e acoperită cu o invălitoare 

țuguiată de şindrilă. 

            Î
N
 

  

  

Fig. 235, Mănăstirea Putna, Turnul'Tezaurulai 
Planul parterului (după Romstârier) 

O clădire, alipită de turn, spre interior, 
adăposteşte o scară de zid în spirală, care 
începe numai dela ciajul 1; până. acolo trebue 
arcat cu o scară mobilă. Această era deci, 
ca siguranță, o regulă generală. 

Intrarea se face printr'o ușă îngastă de 

| XI       
   

       

    

  

  « 

- 

oo 
Fig. 236. Putna, Tarnul tezaurului, Planul 

etajulai 1 (după Romstărier) 

    

  

0.65 m pe 1.60 m înălțime, de acelaș tip 
ca aceea interioară dela Piatra. . 

Bolta etajului al doilea arc nervuri de piatră 
îrumos lucrată. Odaile sant laminate prin: 
icrestre inguste, mai mult metereze; ușelc lor 
sunt la î€l ca cca jde întrare înscara și se 
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pot incuia prin grinzi de lemn care întră în 
locașuri anume lăsate în zid. 

Tot era prevăzut deci pentru a înlesni 
apărarea acestui turn destinat a păstra în 
vremurile tarbure averile mănăstirești. 

Era foarte sigur și “puternic și în stare să 
reziste la adevărate asediari. 

RActualminte partea de jos a turnului, în - 
alară, e proptită printr'an îel de „glacis“ 
de zid destinat a apăra piciorul turnului în 
contra loviturilor de tan, oferind proectilelor 
o supralaţa piezisă, 

  

Fig. 237. Putna, Turnul tezaurului, Planul 
" etajulal II (după Romstârier) 

Inscripţia așezată deasupra ușei pe o placă 
de piatră de 0.71 m. înălţime și 0,45 lăţime, 
spune]: . 

„Blagocestivul Gospodar al toată țărci mol 
dovenești Io Șician Voevod fiul lui Bogdan 
Vocvod a' construit și desăvârșit acest: turn . 

  

Fig. 238. Putna, Turnul tezaurului, Planul 
etajalui superior (după Romstărier) 

şi zidurile împrejurul mănăstirei în anul 6989 
(=1481) luna Mâi 1“, 

') Kozak, Inschriiten aus der. Bukowina -p, -70... 
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E 2 Are o navă centrală și două nave laterale 
%* * 

ipţi iscrici mai - i din mijloc prin bolți m acuma. descripția unor biserici mai  (bas-c6tes) unite cu cea jloc 

sect ă Pi transversale. Arcuri 'dublouri, în dreptul 

    Tome aa 1 var aL at e) Era race e TI rea a 92 eee i 
pia Da E e ee fm 

me me ma a a 
: sa 

Ss 

   ra ro a aa. come naiul 

  

Fig. 239. Rădăaţi 
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Fig. 240. Rădăuţi. Secţiune transversală 

RĂDAUŢI. 
Biscrica din Rădăuţi, cu hramul Si. Ni- sa 

celor două perechi de picioare, întăresc 

bolta în semicilindru, „berceau“, într'unele 
părţi foarte ușor îrânt. Totaș, biserica are 
dispoziţia bizantină a separaţiunei în naos 
și pronaos. Pronaosul e boltit la îei ca naos 
dar cu o singură pereche de stâlpi. Aici 
sc găsește scara în spirală ce duce la 
încăperile ce formează deasupra navelor 
laterale un al doilea rând. Bolţile laterale 
sunt aşor ogivale precum și cele transver= 

„sale. Bolta principală, groasă de 40 centi= 
mentri, e de sigă— pentru a îi mai ușoară. 
In afară, două contraforturi proptesc absida 
și alte două perechi pereţii longitudinali. 

Colţurile exonartexulai, adăogit de Lă- 
pușncanu— care a prelăcat și ferestrele — 
sant sprijinite de alte picioare așezate la 450, 

Biscrica nu are turle; e acoperită cu o înaltă 
şi pitorească învelitoare de şindrilă. E ăctual- 
mente în intregime "tencaită pe din afară. 
Proscomidie și diaconie nu sunt. Absida 

e legată de naos printr'un larg „berceaur. 
O bancă semicirculară înconjoară emicielal. 

Ferestrele toate sunt mici şi evasate 
spre interior. | 

Pisania, așezată 'de Lăpușneanu, nu po= 
menește de primul cititor. 
Biserica este zugrăvită înăuntru. Pictarile 
nt în.parte destul de bine păstrate și ar colac, € o biserică de construcție romanică. putea fi dintr'o vreme mai veche. Au fost
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însă restaurate în cursul veacului al XIX-lea, refă- 
cânda»=sc îigurile, mai cu scama la tabloal votiv. 

Biserica ar îi fost zidită, după unii, de Bogdan 

descălicătorul, după alţii de Alexandru cel Ban. 
Construcţiile de stil romanic nu mai apar în 

iar în Galiţia, biserica cu care a fost compa»= 
rată Radăaţi, adică Sf. Stanislas din Halici, 
e şi mai veche, fiind zidită de: Francis 

cani în veacul al XIII-lea (și modificată mai 
târziu). 
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Ardeal după mijlocul veacului al XIV-lea 1), Este deci logic să așezăm data constrairei 

a „___ bisericei noastre cât să poate mai inapoi în 
:) V. Roth, Geschichte der deutschen Baukunst în i pă 

Siebeniargen pag. 15. F. Măller, Die Baukunst des cursul vremei, adică sab Bogdan. sui 

romanischen Styles în Siebenbărgen pag. 46, Dealtmintrelea, dacă sub Alexandra cel Ban
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ar fi fost vorba să se construiască o biserică _SF-TA "TREIME DIN SIRET. 
seamă, după un calapod occidental, | | | 

sr € lucrat “în stil gotic, așa cum s'a făcut Si-ta Treime din Siret are un naos boltit 
i iseri toli idi « Î ă sierică pe patru pendentivi, un are a, la biserica catolică ridicată la 1410. în calotă Ss dent 

. La aceste argumente se mai poate adăoga mai îngust spre apus, și spre răsărit unul mai 
| și faptul că Șteian cel Mare a așezat pietrele lat de care e alipită bolta altarului. Sunt și 
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de mormânt ale. predecesorilor lui, începând două sînari laterale în segment de cere. dela Bogdan, cea ce îl indică ca cel dintâi Două nișe servesc de proscomidie Și de dia= ctitor. Trecuse numai un secol și mai puţin  conie.. Un pereie cu o ușă mică separă nao- dela moartea lor și dacă ar fi fost înmora sul?de pronaos, care e dreptunghiular, mai mântați acești voevozi în alte părţi, S'ar mâi lung. în sensul lățimei bisericei. E boltit în îi știat, 
«berceau» fiind foarte așor ogival. Nu se văd
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actualmente urme de zugrăveli. In afară ab- 
Sidele au arcaturile oarbe, care vor rămâne 
în stilul moldovenesc, șapte la altar și câte 
cinci la cele laterale. Sc urcă numai puţin mai 
sus -de cât jumătatea înălțimei bisericei. De= 
asupra lor € un brâu de cărămizi așezate în dinţi 
de ferăstrăa, iar mai sus planul zidului con- 

unele sunt destul de asemănătoare. Sf. Nicolae 
din Seres și S-iţii Arhangheli din Cucevişte 1) 
de pildă, care are însă tipul cu patru stâlpi, 
pe când Sita Treime nu îi are; bolta pro- 
naosului însă scamănă destul. Și Rudeniţa 2) 
la o epocă mai recentă, are oarecare înra- 
dire; dacă se suprimă nișele zidurilor de 

  

    

+ 
ta 

          
  

Fig. 243, Si, Treime din Siret (fot. Bălan) 

tinue până sus, eșit în raport cu pareta in= 

“ferioară, dacă nu cumva tencuiala nu acoperă 

aici vr'o construcție specială. . | 

Planul bisericei este deci bizantin și di 

toate planarile bizantine, sc aseamănă mai 

malt. ca cele macedonene și sârbești, mai cu 

scamă în cea ce privește pronaosul scart și 

lat, Tocmai la îl na găsim într'adevăr, dar 

miază zi şi miază noapte ale naosului, dăm 

de o dispozițiune foarte vecină. Combinând 
cu acest naos pronaosul Cuceviştei, avem 
aproape planul Si-tei Treime. Dar carac- 
țeristica cea mai apropiată este că Si. Treime, 

1) Kondakoi-—Makedonia, pag. 186. 
2) Balş-—0O vizită la câteva biserici din Serbia, 

21
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ca și bisericile sârbești, e de tipul de plan 

cel denumește D. Millet planul simplu”), 
unde absida mare e imediat alipită de arcul : 
estic al naosulai,. fără alt arc sau boltă in= 
termediară, așa cum este cazul în planul zis 
«complex», de origină constantinopolitan. Toate 

= 

| 

Hi
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și în exterior faţade cu oarecare trăsături 
constântinopolitane (care 'se regăsese și la 
Salonic). 
 Inrâarirea pare deci a îi macedo-sârbească. 

Pceastă dispoziţie a planului simpla a ră- 

mas însă izolată şi îără influență asupra des» 

| 

  

      

  

> 

  

  
  

Fig. 224. Biserica Sf. Treime din Siret. Secţiune longitudinală 
Fig. 245. Sf. Treime din Siret. Planul bisericei 

biscricele moldoveneşti—aproape fără excepție 
— aparţin acestui de al doilea tip. 

Astfel Si-ta Treime nc arată, în întregul ci, un 
plan bizantin cu oarecare caractere sârbești, 

1 G, Hillet, L'ecole grecque pag. 56. 

voltărei ulterioară a planului moldovenesc. 
E probabil datoriţă călugărilor. sârbi sau de 
școala sârbească „veniţi în Moldova în vremea 
lui Petru Mușat, încât tradiţia că Sf-tă Treime 
ar fi de la sfârșitul secolului al XIV-lea pare 
a se adeveri, |
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Fig. 247. Cacevişte (dapă G. Millet) 

„Art Serbe“t - 

  

Fig. 248. Rudenita 

BISERICA MIRĂUŢI DIN. SUCEAVA *) îi fost biserica mitropolitană a țării şi bise» 

| rica de încoronare; ar fi fost fundată chiar 

Biserica Mirăuţilor e socotită de mai malţi de Dragoş, după alţi de Iuga. 

autori ca una din..cele mai vechi biserici După Grigore Ureche 2), s'ar părea că bi- 

moldoveneşti. După . sehemalismul Episcopa-  serica exista înainte de Alexandru cel Ban, 

talui greco-oriental, citat de Romstârier') ar adică înainte de începutul veacului al XVleă. 

*) Publicat în Bul. Com. Mon. Istorice, anul 1924. 

1) Romstărfer. Die Restaurierung der Mirouz-kirche. :) Gr. Ureche. Domnii ţerii Moldovei cap. IV.
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După Romstărier ? probabilitatea cea mai 
mare e.că a fost zidită în ultimul deceniu 
al veacului al XIV-lea. 

La 1402, Alexandra cel Bun a adus și de- 
pus la Mirăuţi moaștele lui S-i Ion cel nou *). 
Pe la 15153, în urma unui cveniment încă 

necunoscut, biserica a fost «devastată» 3). 
Mitropolia a fost atuncea mutată în biserica 
S-i Gheorghe, începută în 1514 de Bogdan 
cel Orb și isprăvită în 1522 de către Ște= 

iăniță Vodă. Iorga 4) spune:.-«și biserica Mi- 
răuțului unde slujea Mitropolitul Sucevei. a 
lrebuit să fie refăcută de dânsul (Ştefan cel 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

inscripţiune. Ea servește ca magazie pentru 
productele agricole, închiriată de neguţători 
dela primăria Sucevei», | 

Istoricește deci, biserica Mirăaţilor ar i 
cam dela 1400, cu o prefacere sau o repa= 
raţie din vremea lui Ștefan cel Mare. 

Până la ce punct biserica de azi. —adică 
înainte de altima restaurare de acum câţiva 
ani— este aceea dela început? Remanieri 
“sau prefaceri ulterioare nui au cumva schim-= 
bat cu desăvârșire caracterul primitiv? 

Să știe, “că în lucrările de restaurare, între 
1898 și 1901, s'a găsit în pod, în resturile 

  

        

Fig. 249. Hirăaţi, 

Mare) potrivindu-se — poate — intra câtva 
stilul cel nou după iacela al lui Alexandra 
cel Bun, ctitoral dela începat. - 

Melchisedec 5) nu pomenește numele de 
Mirăuţi, ei spune numai: «Este încă o biserică 
antică românească în marginea Sucevei des 
pre celate. Ea este descoperită, bolțile şi pe= 
reţii sunt foarte deterioraţi, nu are 'niei o 

  

I) Romstărter. ibid. 
2) N. lorga. Istoria Bisericei Româneşti 1 p. 53. 
3I Romstărter. ibid. 
4) Ibid. p. 95. SE . 
5) Melchisedec, O vizită la câteva mănăstiri din Bu- 

covina p.. 76. 

zidărici €) monede suedeze cu monograma 
G. A. (Gastav Adoli). In pilastrii dintre două: 
ferestre ale turlei s'a găsit de asemenea, între - 
două cărămizi, zidită o monetă poloneză din 

„ vremca lui Sigismund al III-lea (1587—1632). 
De aci se poate presupune că s'au executat 
lucrări la turlă și în părțile superioare ale 
zidurilor bisericei în veacul al XVII-lea. 

Dacă examinăm planul, vom observa mai 
întâi prezența a doi stâlpi cari susţin pere» 
tele despărțitor dintre naos şi pronaos. Această 

  

6) Romstârfer, Die Restaurirung der Miroutz-Kirche 
21
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dispoziţie n'o găsim la nici o biserică înainte 
_de sfârșitul secolului al XVi-lea, afară de 
Putna şi Si. Nicolae Domnesc din Iași în sta- 
rea lor. de azi; dar aceste două biserici, cum 

“am văzut, au fost reconstruite tocmai în vea= 

cal al XVIl-lea. Din contra, în cursul acestui 
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Tarnal-clopoiniţă, așezat pe latura de mia 

zăzi la intrare, este de asemenea de un carac» 
ter târziu. Există într'adevăr turnul-clopotniţă 
alipit de biserică încă de la începutul vea= 

cului al XVl-lea la Bălinești. Este însă o 
excepţie care nu a mai 'găsit imitație până 
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Fig. 250. Biserica Mirăaţi, Secţiunea longitudinală 
Fig. 251. Mirăuţi. Planul bisericei 

veac, această dispoziție devine Îrecuentă încât 

se poate spune că este una din caracteris» 

ticile bisericilor moldovenești din acest secol 

(așa Dragomirna, Aroncana (1598), Galata, 

Ițeani vechi, Sf loan Botezătorul din Suceava, 

Trei Erarhi, Cetăţaia, Golia, Bogdana, Bâr- 

nova, Si Onufrie. (fig. 219, 220, 221, 252). 

în veacul al XVII-lea, și mai -cuiscamă al 
XVIII-lea, când încep să se construiască clo- 
potniţe fie pe latara vestică fie pe ana din 

cele Nord sau Sud, ajungând să îie una din 
caracteristicile bisericilor moldovenești târzie. 

In cea ce privește ' clopotnița de la Mirăuţi, 

polta ei eliptică, seara în spirală văzată din
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exterior și alte detalii despre care vom vorbi 
mai departe, ne îndreptățese s'o socotim din 
secolul al XVII-lea. | 

Dacă examinăm acuma faţada, vom vedea 
că arcadele oarbe (firide) absidelor au un 

caracter bizantin, arhivoltele: fiind intrate în: 

  

  Fig. 252. Aron Vodă (laşi) 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

la 1590 și 
mantene. e 

Vom observa între altele, aceste 'racordări 
cam Stângace ale arhivoltelor, provenind din 
lipsa de !'spațiu necesar, pilaştrii fiind -mai 
înguști ca dubla lărgime a arhivoltei. Acest 

care 'are mai mulle caractere 

    

    Planul bisericei 

(după Bul. Com, Mon, Ist.) 

raport cu planul zidului. Acest detaliu de 
construcție na sc întâlnește la vechile bise- 
rici din Rădăuţi și Sf. Treime din Siret, 
dar se regăsește la multe biserici începând 
cu altimi ani: din veacul -al XVI-lea și mai 
întâi la Galata, clădită de Petru Șchiopul 

ă Fig. 253, Biserica măriăstirei “Galata 

detâliu este aproape regula generală în Mun- 
tenia în veacul al XVil-lea și mai cu: seamă 
în vremea lui Matei Bâsarab. De asupra îiri- 
delor oarbe, e încinsă biserica cu un brâu 
compus dintr'un tor între două rânduri late 

„de cărămizi așezate pieziș în dinţi (în zimţi). 

—2 
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Rândarile de cărămizi așezate în zimţi sunt mărginit la turlă și la părţile de sus ale 

o caracteristică bizantină, răspândită în toate ziduri, ci a fost o reconstrucție complectă 

țările balcanice și în Muntenia. Brâul însă, din temelie. 
compus dintr'an tor (budin) 
specilic muntean, și acolo 
nWl găsim înainte de 1582, 
la Tatana, unde apare pen= 

iru prima dată, pe urmă 
“la biserica domnească din: 

Târgovişte (1583), devenind 
foarte răspândit în cursul 
veacului al XVIl-lea (bise- 

rica Si. Nicolae din Târ- 
goviște, Sfinţii Impărați din 
acelaș oraș,— Coeni, Turnul 
Brebu şi alte). 

La turla de pe naos: ve 

dem  colonele angajate la 
unghiuri, cea ce nu se vede 

în Moldova, și pare de a- 
semenca a îi un element 

muntean. 
Și în interior găsim ar» 

curile cu arhivoltele intrate 

- în planul zidului. 
In fine, nici ferestrele, 

între zimţi, este - Este deci probabil că devastarea PMirăuţilor 

  

    
    

  

  

Fig. 255. Biserica din Tutana (Argeş) 

nici contratorturile, nici soclal nu ne arată în primii ani din veacul al XVl-lea, despre 

formele și profilele ce le întâlnim în veacul care.se vorbeşte, în urma unui eveniment 

al XV-lca.și în XVl-lea în Moldova. încă necunoscut, a fost, dacă nu o distrugere 
complectă,. cel paţin o vătămare 

  

ej 

pr 
3 
: 
   

destul de gravă ca să explice : 

de ce Bogdan cel Orb a tost ne- 
voit ca să reconstruiască o mi» 

tropolie nouă în loc de a repara 

cea veche. 
Pentru ca să credem că — cu 

toate caracterele din veacal al 
XVII-lea ce le am relevat — bi-. 
serica . este. din preajma anului 
1400, ar trebui admis ca în, 
această epocă, necunoscută nouă 
în privința monumentelor, a fost 
o înrâurire și un stil care au 
dat rezultate la îel cu cele ce 

le găsim două veacuri și mai 

bine mai târziu. 

  

    I
r
”
 

Fig. 254. St-ţi Impărați, Târgovişte (după Bul, Com. Mon. Ist.) 

    Toate aceste caracteristice ar 
îi dispărut, ne mai văzându-se 

nimic din ele în tot timpul lui 
Ștefan cel Mare și al urmașilor 

Toate aceste caractere ne trimet deci în lui, nici în Moldova, nici la vecini, și după 

veacul al XVillea și concluzia fircască a această lungă celipsă de mai bine de 200 ani 

acestei analize este că refacerea bisericei din ar reapărea deodată. 

acest secol, despre care avem indicii, nu sa.  Cred-—îără a mai vorbi de evidenta
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înrâurire din arhitectura munteană din vea- Se mai văd golurile grinzilor de lemn 

  

cul al XVIl-lea asupra celei moldovenești —  înecate în zidărie, după obiceiul bizantin. 

= — Ș Esi x 

j 

Printre clădirile de mai înainte de 
Ştefan cel Mare s'ar putea elasa—poate— 
și turnul de intrare de la .Mănăstirea 
Neamţului” (partea interioară, căci cea din 

„afară a fost zidită la 1824). După tradiţie 
ar îi de la Petru Mușat și de “fapt nu e 
nimic în construcția lui care: să fie în 
contrazicere. Arcurile și bolțile. intrărei 

Ă sunt foarte ușor ogivale, cea ce am 0b= 
| servat și la pronaosul de la Sfânta Treime 
1 

ulei ” din Siret. 

Dacă star adeveri că această biserică 
este într'adevăr de la Petru Mușat, această 
Similitudine de detaliu ar  patea -îi un 

"argument pentru a fixa la această dată și 
turnul de la Neamţu. 

        

  

3 ueza ara TITI aa adegaaa 

* 
x *       Spre complectare, vom descrie aici acuma   

  

Fig. 256, Biserica din Coeni (Viaşca) 

cred că o asemenea presa- 
punere ar îi absurdă, și că 

“concluzia ce se impune este: 
ca. biserica Mirăuţilor a îost | 
prefăcută din temelie 'pe la: | SS. 
jumătatea veacului âl - 
XVII-lea. 

S'ar putea cel malt pre ZII (nf 
Supune că planul (afară de  - 
clopotniţă) s'a respectat. Şi A 
dacă aceasta s'ar putea proba, 
ar îi deja un panct foarte 
important câștigat. 

  

44 
  

  

MOLDOVIȚA. i 

dovițs se pt an aer Z i aia ir 

Alexandru cel Bun. A lost 
distrusă de o surpare a. | i A A 
muntelui sau de un catre=. o A 2 3 n 5 m 
mur. e Elf] 

| Din ruinele actuale e grea ! Fig. 237. Ruinele Moldoviței vechi 
să se ghicească planul. Ar fi. 
necesare săpături. In glaful unei ferestre se și bisericile din vremea lui Bogdan cel Orb 
măi văd rămășițe de îrescuari. „șia lai Ștefăniță. . 
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Fig. 259, 
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170 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE : 

SF. GHEORGHE vIN SUCEAVA. - încât este cvident că această din urmă i-a 
, | servit de model. 

Biserica Si. Gheorghe din Suceava a îost Principala deosebire — precum am spus când 
începută de Bogdan cel Orb în anul 1514 și am vorbit de Neamţ — consistă în faptul că, 

     
NS      

  

55) 
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isprăvită numai în 1522 de „Către fiul său în loc de un nou compartiment intercalat “Ștefăniță, i Î i 
Ș r i moi mare ca. biseri NI între _Pronaos și “naos, bolta vestică a iscrica mănăstirei acestuia a îost prelungită, precum și cea Neamţului ca care. seamănă mult, așa mult de est, câștigânda-se astiel mult spaţiu. în
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mijlocul bisericei. Se și înţelege de ce s'a 
făcut această modificare; pe când Neamţul 
cra mănăstire și locaș de înmormântare, Si. 
Gheorghe era făcut pentru a îi mitropolia 
țărei şi era nevoe de spaţiu în naos 
pentru curtea domnească. În colo 
dispoziţiunile și chiar dimensiunile sunt 
aproape la fel, mai ca seamă carac-= 
teristicul pronaos ce-l vom regăsi! 

aproape după acelaș tipic și la Pro-, 
bota. In loc însă ca nervurele să se: 
continue până jos, sunt pilaștri de: 
secțiune dreptunghiulară care le su-=i 

portă. Trebue semnalate și marele nișen 
oarbe, câte două pe pereţi de miazăzi; 
și de miazănoapte ale noaosului, .și 
care amintese cele de la Piatra, Bor- 
zești și Războcni. 

Și exonartexul, ca la -Neamţ, a îost 
adăogat alterior, în 1579, de către 
Mitropolitul Teofan; e boltit la îel ca 
la Neamţ și arc tot trei ferestre mari 
în peretele de apus. S'au regăsit în 

exterior câte-va semne lapidare. 
In afară — abstracţie făcând de 

micul pridvoraş modern şi de intrările 
secundare făcute acuma în urmă — , 
diferenţele principale provin din îaptul 
că absidele în loc de a îi poligonale - 
ca la Neamţ sunt în segment de cerc. - 
Turla e octogonală și are patru îere- .....- 
stre şi patru contraforturi. E așezată 
pe un dablu socla stelat cu 'opt 
vâriuri. 

Biserica e tencuită 
mai are urme de zugrăveli, 

probabil în veacul al XVI-lea. 

Din nctericire, la restaurarea făcută 

acuma vr'o douăzeci de ani, s'au spart 

ferestre noi fără a ține seamă nici 

de forma lor vechie nici de zugră= 

-veli. La turlă apar discuri smălţuite, 

însă fără figuri ci numai cu unbamb 

la mijloc cum le vedem la Borzești, . 

la Piatra, la Neamţ. E ultima biserică 
la care găsim această împodobire. 

Intre aceste discari care au 18,5 em. 

diametru, s'au așezat piese speciale 

triunghiulare sau în patru laturi, pen- 

“tra a umplea golurile dintre ele. Cu- 

lorile sunt ca de obicei galben, brun, verde. 

Obişnaitele rânduri de miei oeniţe se văd și 

pe corpul bisericei și pe tarlă. | 

Invelitoarea este acuma refăcută după cum 

în exterior şi 
făcate 

       

  

ke 

arată tablourile votive din această vreme, 

Romstărier a regăsit de altmintrelea pe 
soclurile turlei, înecate în acoperiş, urme de 
picturi. și chiar discuri care arătau neîn- 
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doios că în vremea construcției erau libere 

şi văzute, 
E o probă mai mult că această formă de 

învelitoare este cea corectă.
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Dome grame, Sam ee ae tepe 

  

 
 

  
 
 

St. Gheorghe din . Suceava, 263, 9 i E 

 
 

Inainte de resiaurare  
 

  
  

 
 

 
 
 
 

-Fig, 264, SI. Gheorghe din Suceava, naos
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Să ştie ce insistență a fost pusă de către mai urât; este, pe alocurea o adevărată măz= 
Bogdan și pe urmă de către Stefăniţă pentra  gălire. 
a patea aduce din Polonia plumbul necesar Tabloul votiv a dispârut in mare parte 
acestei invelitori. Voi disecata mai departe . odată cu scoterea peretului despărțitor dintre 
mai pe larg această chestiune. naos și pronaos. Se mai văd totuși încă trei 

  

Si
ze
 
i
-
a
i
 

a
t
a
     

Fi
g.
 

26
5.
 

St
. 

Gh
eo
rg
he
 

di
n 

Su
ce
av
a,
 

Fa
ța
da
 

Su
d 

  
Tia. 

EEE 
pr, 
st pa 

  

    
In interior o pictară îrumoasă îmbracă a 

i lor 
persoane, Bogdan cel i i incă Pereti ȘI arată o dulce și stearsă fona- Petra 1 % Oro ea îi să Shelen, şi itate, Păcat numai ca la ultima restaurarea, Până nu de mu i i chipuri pictorii na s'au mulțamit să curețe și să spelc, Cn ce male se mai vedeau trei chipuri ci au refăcat părțile ce lipseau. în modul .cel. . Kozak. - Inschriiten 
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și încă alte două cu capetele tăiate de mar- 
ginea nouă a ferestrei, 

Atrage luarea aminte frumoasa icoană a 
Maicei Domnalui din luneta portalalui de in- 

trare ; ca intăţișcază vechia temă bizantină a 
daioasei Maici „yivxo'ptică sut. 

sfântului şi este-o foarte frumoasă și inte= 
resantă piesă de argintărie; interiorul : capa- 
cului e acoperit cu fîramoase zugrăveli. 

Pisania de 96 cm. lungime și 71 cm, 
înălțime așezată deasupra intrarei în pronaos 
sună astiel : 

  

  

  

Să știe că biserica St. Gheorghe păstrează 

racla cu moaștele lui Sf. loan cel-nou care 

au îost adăpostită în ea dela fundaţia ci— 

lipsind un veac, cât timp au fost la Zolkiew 

în Galiţia, dela 1686 la 1785. 

Aceasta raclă de argint înfățișează viaţa 
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„Cu vrerea Tatălui și cu. ajutorai Fialui 
și cu săvârșirea siântului Dah, a vrat blago= 
cestivul și de Hristos iabitorul Ion Bogdan 
Voevod prin .mila lui Dumnezeu, gospodar al 
țărei moldovenești să zidească biserica /Mi- 
tropoliei din Suceava, unde este hramul sfân-
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„tului marelai mucenic și biruitoralai Gheorghe. 

177 

fost făcută de Anastasie Crimca, în : vremea 

Și a început a o zidi în anul 7022(=—=1514) : lui Miron Barnovski (1626 — 1629) pe când 
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Fig, 269, Si. 

şi n'a. putut s'o săvărșcască; și: fiul lui lo 

„Ștefan. Voevod, prin. mila lai Duninezea, gos- 
“ podar al ţărei moldoveneşti, cu ajutorul lui 
Dumnezeu a zidit'o dela îerestre in sus. și a 

săvărșit'o în anul 7030 (=1522) -luna No- 

cmbrie -6:şi a: -Domniei. lui al, șaselea. an 

curgător ;. și. a. fost sfințită de : mâna .prea 

sfântului mitropolit Kir Teoctist) . .: 

O alta inscripţie. de piatră-arată data îa- 

„cerci pridvoralui ?):; 

„Bcest pridvor.Pa făcut Teofan mitropolitul, 

din mănăstirea: Rişca, în cinstea marelai mu- 

cenic Ion.cel Nou în zilele blagocestivulai 

  Ed Sării   

  

2 az ud pt ati e Sa Vei pa 

Gheorghe din Suceava Maica Domnului la 'intrarea . principală 

„clopotnița a fost. ridicată de .Petru Schiopu 
tot atuncea când a acoperit biserica. 

  

nostra domn lo Petre Voevod .în anal 7087 ... 

(=1579)'. 

O inscripție zugrăvită arată că Petru Schiopul 
nou 'biserica. “a răstaurat și. acoperit diii 

lar mica' capelă (eelisiarniţa) din carte a 

  

2) î) Kozak, Inschriiten aus der Bukowina, OO 

Vezi şi Romstârier in Jahrbuch des Bakowiner Landes- 

muscums: 1899 pag. -104.: i 

  

Fig. 270. Si. Gheorghe din Suceava, 
Discuri de pământ ars (dapă Romstărter) : 

Din: cele arătate și din- planurile - biscricei 

rezaită «clar. că -Si. Gheorghe este “foarte în- 

ua
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Fig. 271. Sf. Gheorghe din Suceava, Pisania 

radită- și în mare parte copiată după biserica 
mănăstirei Neamţului, având ca şi aceasta 
unele trăsături ale grapalui Piatra Borzești, 
„Este motivul pentra care aceasta biserica 
se grupează cu acele din vrenea lui Ştefan 
mai curând decât cu cele din vremea ur 
mătoare, 

PARHĂUŢI 

Biserica din Parhăaţi, cu hramul taturor 
Sfinţilor, a fost ridicată în anal 1522 de : 
către logotătul Gavril Totrușan. Asemănarea 
planului cu acela al Reusenilor este izbitoare. 

- Chiar dimensianile sunt identice. Una și alla 
aa 25.60 m. langime, 9.00: m. lățime exte= : 
rioară si 5.10 m. lăţime interioară. Naosal - 
și altarul sunt aproape identice. 

Micile concavităţi care țin loc de sinuri - 
la Reuseni, lipsese la Parhăaţi. Mănanchiarile 
de colonete ce le încadrează există totuși ; 
ele au dealtmintrelea o mare desvoltare, le 
găsim și în pronaos, la uși, la ferestre, la 
colțari și se găsese nervure la înălțimea 
nașterilor bolților. | 

Pronaosul diferă; ca la Dobrovăț, în-pro-. 

naosul cel 
asului. . DR 

In exterior, bolta din spre apus e mai 
complicată; e separată în două caturi, având 
câte două deschizături în loc de ana singură. 
Cauul de sas e deschis şi lateral, Este astfel 
o îndrumare către elopotnițele ce face corp 
cu b serica. 

In afară, biserica a rămas de piatră brată 
netencuită, și îără maltă grijă lucrată. S'ar credea - 
că intenţia a fost 'de a o tencui. Socla c îără 
nici o piatră profiată. Ferestrele sant mici, 
însă nu mai sunt de tiparile cunoscu:e inainte; 

nou, bolta e aceaș ca aceca a na- 

„Sunt fără -mulare şi-să termină în “acoladă, 
însă sunt tot gotice ca înfăţişare. Tot așa” și . 
rama ușei scărei ce duce la clopotniţă... 

La arcuri, se ved pe 'ici colo'câte o cără= 
midă smă.ţuită bran. In rezumat, după ; plan, 
biserica este o imilaţie a celei de la- Reaseni 
și Arbora şi. se poate clasa în. acelaș. grap. 
Ca detalii și mod de execaţie însă, diferenţa 
e mare și desigur nu a mai lucrat accelaș 
meșter ca la celelalte biserici. 

Pictura € îramoasă și foarte bogată în po- 
Icitură; și aici sup stratul pictat se găsește an 
alt strat imitând cărămida aparentă.
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„Intr'o firidă din altar sc vsde o „pietă“, care < » „Biserica fiind mult timp descoperită, zugră= 
ne arată anal din rarele cazari de influență velile. au suicrit malt- Şi în alte i an 
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Fig. 272. Parhăaţi 

a pictarci italicnc, Pe tabloul votiv, care se naos și altar au și căzut; în pridvorul de sub - 

găsește la locul obişnuit, se vede singar Gaorii clopotniţă pictura boltei a îost refăcută; cea 
Totrașan — “capul este refăcut). E înfățișat de jos, însă, e frumoasă. Printre grafitele c unul 
cu acelaș îcl de coatură.ca şi Șendrea 
la Dolhești și logofătul Teodor la Humor;   Ti 
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Fig. e ratat, E Pisania (după Kozak) 
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Fig. 274, Parhăaţi, Pisania 

cl poartă o barbă rară. E de observat că na din 1631. Pc peretele de apus.la intrare, în 

ține biserica în mâini. „axa bisericei, se găsește pisania care spune: 
23
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«Cu vrerea. Tatălui cu ajutorul Fiulai şi cu 
săvârșirea sfântalui Duh, robul lui Dumnezeu 
Pan Gavril Totrușan, logotăt, a zidit acest hram 
în numele tuturor sfinţilor, cari au strălucit 

COMISIUNEA MONUMENTELOR. ISTORICE 

Vocvod, la anul .7030 (="1522) luna lunie 
155.) 7 , | | 

_În pronaos sunt mai multe pietre de mor= 
mânt, printre care,accea a soției lui Totruşan, 
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Fig. 275, Biserica din Parhăuţi, Secţiune longitudinală 
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Fig. 276. Parhăuţi, Planul 

în toată lumea, pentru rugăciunea sa și a 
domniţei lui Ana, în zilele blagocestivului și 

„de Hristos iubitorului Io Ștefan Voevod, Gos- . 
Podarul .țărei moldoveneșii, fiul lui Bogdan 

Z Ş n 57///f 
      
O) 

  
7 

bisericei (după "Romstărler) 

—lata lui Luca Arbure—a mamei lui și altor. 
„rude. Piatra lui Totrușan lipsește; - “ 

') Kozak, Inschriiten,
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ȘIPOTELE (jud. lași) Zidul e drept, și fără sînuri și fără con= 
iraforiuri; zidăria de piatră brută e aco= 

Biserica cu hramul Sf. Ioan cel nou, a perită de tencaială. Socul e “fără nici un 
îost zidită ca biserică a curţei sale de către profil. N 
Luca: Arbore, pârcălab de Suceava, care | Ferestrele toate au fost schimbate, iar aşa 
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Fig. 277. Biserica din Şipote, Secţiune longitudinală 
Fig. 278. Șipotele, Planul bisericei 

a zidit cu cinci ani înainte biserica din de intrare de pe latura de miază zi a fost 

Arbore. : zidită. — Deasupra ei e pisania. 

Biserica e simplă, fără turlă și seamănă Inăuntra, peretele de separare a naosalui 

ca vedere 'mai mult cu Cotnar decât cu de pronaos a fost scos si în loe. de ușă sa 

Arbore, deschis un are mare, Asemenea “s'a deschis
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zidal de apus spre noua intrare tăcută sub 
clopotnița, zidită la 1890. 

Planul seamănă oare cum cu cel de la Arbora; 

„Rugăciunea robuiui lui Dumnezeu Pan 
Luca Arbore, pârcălabul Sucevei, care a zidit 
acest hram curților sale din Șipote în numele 

lipsesc însă nervurele care încadrează sco- 
biturile absidelor laterale. Bolţile însă . sunt 
alte, Pronaosul e acoperit printr'an simplu 
semi=cilindra (berceaa). Bolta naosului, de la 

siântalai și slăvitalui marele mucenie al li 
Christos Ioan cel nou, în zilele blagocestivului 
Domn lo Bogdan Voevod; care sa început a 
se zldi în anul 7015 (=1507) luna Iulie 19 
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Fig, 279. Biserica din Şipote (laşi) 

pendentivi în sus, nu mai există și S'ar putea 
ca și bolta absidei mare să fi suferit o 
refacere. 

Insemnătatea acestei biserici este mai mult 
aceea de a îi singura în întregime Zidită sub 
domnia lui Bogdan cel Orb. 

- Reuseni ce a 

şi Sa săvârşit înacelaș an luna Septembrie 
în a cincea“, 

„Na se mai vede, azi, nici o urmă de pictură . 
veche, nici înăantra, nici în afară. 

” VĂLENI (Roman) 
Biserica, cu hramul celor pâtru zeci de 

macenici, a îost zidită în 1519 de Cozma. 

- 

fost terminată sub domnia 

  

  

  

    

Fig. 280. Şipotele, Pisania , 

lui—în a doua lună — era începută de 
aproape an an când a murit Ștefan cel 
Mare, iar Sf. Gheorghe . din Suceava, 
începută în 1514 de către Bogdan, n'a îost 
isprăvită de 'cât în 1522 de către Ștefăniță 
Vodă, în al șaselea an al domniei lui. : 

„ Pe pisania se citesc următoarele: 

  

  

Fig. 281. Biserica din Văleni (Roman) 

Şarpe, precum arată pisania așezată la drcapta 
intrărei: |



BISERICILE LUI ȘTEFAN CEL MARE 183 

„Cu vrerea și catajutorul Domnului Dum- Biserica e fără turlă; are un naos boltit 
nezeu, cu robul lui' Dumnezeu Damnealui în modul obișnuit moldovenesc și un pronaos 
Cozma Șarpe Postelnic a zidit acest hram boltit în semi-cilindru (în «berceau») ca la 
la curtea sa din Şchiai întru numele Sfinţilor  Șipote. Peretele despărțitor a fost scos.— 

patruzeci de mucenici din Sevastia pe vremea Locul sînurilor e însemnat în interior printr”o 
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Fig. 282. Biserica din Văleni, Secţiune longitudinală 
 Fig.,.283. Văleni, Planul bisericei 

bine credinciosulai lo Ștefan Voevod și s'a ușoară curbură, Uşa de intrare e ogivală, destul 
început a se zidi la anul 7027 (=1519) luna de ascuţită, dar de-un profil cam stângacia. 
lui Mart 50 și săvârșit în acelaș an, luna  . Toate ferestrele au îost schimbate, 

lui Iunie 22“ 1) , i „In afară, zidurile sunt" drepte, iar."absida 

:) lorga, Inscripţii e "este semicireulară ; nu se mai vede nici un pro=
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Îil la. soclu. Tot exteriorul e tencait. Această exterior se ascamănă Și car Cotnar, Face parte 
biserică amintește cele din Arbora, .Reuseni, din acest grup de biserici simple și modeste 
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Fig. 285 Văleni (Roman), Pisanla 

dar mai. cu seamă aetâ din Şipote a lui Luca care se 
Arbore, care este aproape la: îel. 'Iar în 

. a” ” . , . - - Doo 

vor regăsi și mai târziu sub Petra "Rareș (Baia și alte), - - 

 



CAPITOLUL ru. 

FORMELE 

Din cea ce precede, și sintetizând cele 
“ce se desprind din descrierea * monumentelor, 
judecând numai după bisericele. ce sunt lără 
discuţie din vremea lui Ştefan cel Mare, vedem 
că avem alace în linii generale cu un plan 
compus dapă tipicul bizantin al evalui media. 
Aceste clădiri sunt de an plan mai langăreţ 
de cât cele -obișnaite bizantine și mai cu 
seamă mai înalte. Totași impresia generală 
în interior este a unei biserici bizantine nu» 
mai din liniile constructive, chiar dacă pictura 
nu ar accentaa și mai mult acest caracter. 
Exteriorul însă, prin prezenţa contratorturilor 
și eșirea în evidență a caracterului: gotic al 
ferestrelor şi al ușelor, se deosebește de cea ce 
cunoaștem, prezentând acest amestec - de 
caractere din care a <şit un tip şi un stil nou. 

Vom intra acuma în analiza diferitelor părţi 
constructive ale bisericei tip şi pe urmă în 
aceea a amănuntelor constructive şi ornamen= 
tale. 

A) FORMELE INTERIOARE 

(PLANUL ŞI BOLTIRILE) 

Biserica se împarte deci în aceste trei părți 

constitutive indispensabile ș altarul, naosul și 

pronaosul. 

Altarul, separat: de. naos prin iconostas 
(catapiteazma), e alcătuit de o absidă semicir» 

culară acoperită printr”o boită în sfert de 
sicră și prelungită printun scurt «bereeaa». 

Câte o dată, un al doilea arc așezat ceva mai 
sas însoţeşte acest: «berceau». Vom vedea Ia 

" discdţia planului! importanţa acestor elemente 

arhitectonice. 
In Stânga și în dreapta se “găsesc” -ProOseco= 

midia (protesis) și diaconicul, cel dintâi spre 

miază-noapte, al doilea spre miază-zi. Aceste 
-două anexe se reduc câteodată la simple 
nișe ; niciodată nu întâlnim încăperi : net 

- deosebite ca în tipurile clasice bizantine. 

Mici nișe menajate în zid servese pentru 
aşezarea unor obiecte necesare cultului. 

Altarul e luminat printr O singură fereastră 
așezată în axa principală a bisericei, iar 
proscomidia și diaconicul prin câte o feres= 
traică, care lipsese chiar câte o dată, și care 
Sant totdeauna de dimensiuni foarte mici. 

„Se deschid spre partea de răsărit, dar — însă 
mai. rar—și spre Nord și Sud. 

Altarul e totdeauna ridicat cu o treaptă 
sau două” faţă de pardoseala restului bisericei. 

x 

. px 

Naosul se compune în plan dintr an spaţia 
dreptunghiular ceva mai lungit în sensul axei 
longitudinale a biscricei. Doaă arcuri mari 
transversale late: și două arcuri mai înguste, 
lipite de zidurile exterioare, toate în plin 
cintra, susțin, prin mijlocirea a patru penden-= 
tivi, un tambur cilindric pe care un nou sis= 

„tem de patru arcuri, așezate la 430 față de 
cele d'ântâi, susține la rândul său, prin patru 
pendentivi mai mici, calota sferică a boltei. 
„In bisericile cu turlă pe naos, cercul format 
de pendentivii superiori sapoartă cilindrul turlei, 
luminat prin patru îcrestre lungăreţe și în= 
guste, și cu glaful de jos larg teșit, pentrua 
înlesni căderea luminei în biserică. 

Cele patru arcuri mari recad 'pe console 
înguste totdeauna foarte simple, iar întâlnirea 
celor patru arcuri oblice alcătueste, de obicei, . 
de asemenea un îel de mică consolă cu două 
fețe. 

i cosal „este lărgit | pe părțile de miază-zi 
“și de 'miază-noapte mai totdeauna prin două 
“abside Iateraje' care dau planului această carae- 
(cristică: formă triconchă despre care am mai 
vorbit. ” 

Aceste 'abside sunt câteodată numai ușor 
însemnate în interior printr'o ușoară conca= 
'vitate menajată în grosimea zidului, (Arbora, 
'Reuseni, Dobrovăț); dar de obiceiu sunt des= 

- ” 24
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tul de accentuate pentru a îi însemnate și 
în exterior prin abside în segment de cere 

sau printr”o îngroșare a peretului (Baia, Piatra). 

Rar sinurile lipsese cu totul. (Borzești, Răz- 
bocni, Cotnar). | | 
Naosul este luminat prin două ferestre 
așezate în axa lai transversală. Aceste ferestre 
mici sunt larg evazate înăuntru mai cu seamă 

în partea lor inferioară, pentru a lăsa cât mai 
“multă lumină înăuntra. 

* % Ei 

Pronaosul, dreptunghiular — câte o dată 
pătrat, — este separat de naos printr'un perete 
plin în care este deschisă o singură ușă. 
Hecastă ușă are un chenar dreptunghiular cu 
profile gotice. și baghete încrucișate. Dea- 
supra ci, este de obicei o ocniță unde e zu» 
grăvilă o icoană, sau în care se așează o 
icoană. Chenarul e așezat spre pronaos iar 
spre naos ușa are o evazare pronunțată. 

Betaalminte peretele este, în mai multe bi- 
seriei, larg deschis printr'o singură arcadă, 
care permite celor din pronaos să vază fără 
impicdicare naosul, 

Aceste deschizături au fost însă totdeauna 
făcute alterior (Hârlău, Tazlău, Popăaţi, Neamţ, 
Piatra, Bacău). 

La o serie de biserici (Si. Nicolae din Do- 
rohoi, Popăaţi, Sf. Nicolae din Iași, Vaslui, 
Bacău) găsim pronaosul supralărgit în raport 
cu naosul și accastă supralărgire se arată și 
în exterior. Se 

Bolia pronaosului este susținută prin patru 
arcuri în plin centru, cele două transversale 
de obicei mai late de cât cele longitadinale. 
Aceste arcuri se oprese pe console așezate 
în cele patra colţuri. 

Bolta este în majoritatea cazurilor o simplă 
calotă hemisterică, câte odată ceva turtită. 
Transiţia e făcută prin pendentivi. Altă dată 
— (la Neamţ) — această calotă e așezată pe 
cele patru arcuri prin mijlocirea unui alt 
sistem de arcuri așezate pieziș, așa cum le-am 
descris la naos. | 

La Hârlău, această dispoziţie este încă com= 
plicată prin alte patru arcuri paralele cu cele 
mari și care se încrucişează cu cele oblice. 

Bvem şi la Popăaţi bolți pe nervure de un 
aspect gotic. (îig. 53) , Ă - 

Mai multe biserici, (Arbora, Reuseni, Do- 
brovăţ) au un pronaos boltit printr'o succesiune 
de arcuri. așezate fie în lung, fic în lat, care 
reduc spaţiul până la o mică calotă . sferică, * 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

In îine, la unele biserici unde pronaosul: 
are o mai mare importanţă, (Piatra, Războeni, 
Borzești, Neamţ) îl vedem împărţit în două 
printr'un arc dublou şi fiecare parte ce boltită 
deosebit prin arcuri late longitudinale și calote, 
fie Simple, fie susținute de arcuri piczișe ca 
în naos. 

Pronaosul este luminat prin câte 'o fereastră 
în latarile de miazăzi și de miazănoapte, 
sau două pe fiecare perete, cume la Hârlău 
sau când sunt două bolți. Sunt însă ferestre 
și pe latura de apus când această parte nu 
c ocupată de ușă!). Câle odată ferestrele din 
partea Nordului nu există (Piatra) sau au îost 
zidite ulterior (ex. Războeni). | 

Ferestrele sunt la îel ca cele din naos 
(ex. Pătrăuți, Milișăuți, Sf. Ilie, Voroneţ, Ar. 
bora, Reuseni) sau mai mari. 

Intrarea în-pronaos:se îace printr'o ușă 
așezată fie în axa bisericei pe partea vestică 
(ex. Pătrăuți, Sf. Ilie, Voroneţ, Bacăa, Si. 
Nicolae Iași, Vaslui, Dolhești, Hârlău, Tazlău, 
Borzești, Dobrovăț, Neamţ, Cotnar) fie pe la- 
tura de sud (ex. Milișăuți, Dorohoi, Războcni, 
Arbora, Reuseni, Balinești, Volovăţ) fie pe 
aceea de nord (ex. Piatra). Sau găsim două 
ași așezate pe aceste două laturi (ex. Popăuţi) 
din care ana, cea de Nord a fost zidită 
ulterior. | 

Vedem așa că—pe când naosul nu prea 
se schimbă în înfățișarea sa — pronaosul are - 
o mai mare varietate de forme. Aceasta este 
dealtmintrelea o regulă generală în tot do= 
menial arhiteeturei pizantine și mai cu seamă 
la Atos. - i 

Des, în carsul veacurilor, — s'a adăogat un 
al doilea pronaos —un exonartex sau pridvor— 
în fața pronaosului pe partea lui de apus, 
Simţindu-se—se vede—nevoia de a mări spa= 
țiul bisericei sau de a feri iarna pe cei din- 
ăuntru de îrigul dela ușă (ex. Voroneţ, Tazlău, 
Mănăstirea Neamţului). 

Câteodată această adăogire s'a făcut în 
acelaș timp cu deschiderea zidului dintre naos 
Şi pronaos „ceeace se vede prin faptul că rama 
așci din acest perete a fost mutată la intrarea | 
cca nouă. | | 

Nu vorbim, bine înţeles, aici; de aceste mici.  - 
şi urâte încăperi adăogate câteodată în fața 

-Ușei în timpuri moderne, 
a 

') Dorohoi, Popăaţi, Hilişăaţi, Arbora, Reuseni, Yo. lovăț, Războeni, | : ”
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Sunt însă două biserici din această vreme 
care fac excepție la planul tip. E vorba de 
mănăstirea Neamţului și de aceea a Dobro= 
văţulai. Aceste două monumente au an plan 

mai desvoltat, având o despărțitară mai mult, 
„Și anume, între naos și pronaos, despărțitura 

destinată mormintelor ctitorilor. 
Pceste două biserici mai importante, anunţă 

deci cele de sub domniile următoare, cu care 
par a 'se lega mai mult de cât cu celelalte 
din vremea lui Ștelan cel Mare. Sunt dealt- 
mintrelca zidite pe la siârșitul domniei lui, 
biserica din mănăstirea Neamţului la 1497 şi 
Dobrovăţul la 1504, în ultimul an de vicaţă 
al lui Ștefan. 
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descris, tot așa de mare sau chiar mai im= 
portant ca naos, nu e de un tip constantino= 
politan ci atonic și sârbesc; îl întâlnim mai 
cu scamă la bisericile școalci din Morava. 

La Constantinopol, pronaosul (nartexul) este 
totdeauna tratat ca un îel de intrare, de di- 
mensiuni redase față de naos. 

Am văzut că şi prezenţa sînurilor laterale 
„€ an caracter atonic și sârbesc și nu a Con- 
stantinopolului unde o asemenea dispoziţiane 
ec foarte rară. 

Cupola sau tarla naosului, în Moldova, e 
așezată pe pătratul arcurilor mari după modul. 
constantinopolitan ce există și la Atos și în 
Serbia în -biscricile ţarului Lazăr și alc fiului - 
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Fig. 286. Studeniţa (după G. Millet). 

*% 
Esi se 

Clopotnița, după uzul oriental și sudic 

adoptat și la noi mai în vechime, nu este 
alipită de biserică ci este o. construcţie deo- 

sebită așezată la o oarecare depărtare (ca la 

- Piatra, la Popăuţi, la Bistriţa); o excepţie face 

Bălinești unde clopotnița este alipită de pere- 

tele de miază-zi, alcătuind un îel de pridvor 
deschis în îaţa ușei. Bălinești de altmintrelea 

prezintă și alte elemente carexi „dau un ca= 

racter mai occidental de cât altora. 
* 

* 

Considerat în întregul său, planul biserici 

lor. noastre. arată o dablă înrudire. 

Naosul unit cu pronaosul așa cum l-am 

* 

său Ștefan, adică arcurile mari na prezintă 
nici un relief spre interior— nu sunt du- 

bloari — ci formează simple «berceau»»=uri, pe 
când în bisericile sârbești mai vechi, se văd 
foarte des arcuri acuzând înăuntru relieful lor 
ca niște nervure sau arcuri dublouri 1). D-nu G. 
Millet vede aici o distincţie caracteristică. 2) In 
acest caz avem un pairat de ziduri găurite prin 
pâtra arcade, în celalt caz, Sant patru «ber»= 

- ceaa»»-ari care se întâlnesc. Mai departe, bise- 
ricile moldovenești sunt de «tipul complex» al 

planalai, adică acela unde altarul e separat de 
N 

1) Prin excepţie trei biserici: Piatra, Borzeşti, Răz- 

boeni, prezintă în Moldova asemenea arcuri, 

2) G. Millet, Pancien art serbe p. 73 .
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boltirile naosului printr'un «berceau» deosebit!). bisericile sârbești sunt de tipul simplu, adică 
absida mare € imediat așezată după arcul cel Acest mod de construcţie e tipul constantino= 
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“grupul Moravei). 

      TI   

  

Fig. 287. Arilie (după G. Millet) 

  

mare estic al naosului, fără nici un. inter» 
mediar, (ex. Krușevaţ, Kalenici și tot 

In îine, bisericile sârbești prezintă în 

«berceaa'l» de Est și de Vest al naosului, 
câte o adâncătură, un îel de înalte ar= 
cature în zidurile Nord și Sud, Această 
dispoziţiune, care o găsim câteodată în 

Mantenia, lipsește în Moldova în vremea 
ce ne ocupă afară de grupul celor trei 

biserici deja citate, Piatra, Borzești, 

Războeni și de Si. Gheorghe din Su» 
ceava, 

Deci planul moldovenesc arată câte o 

dată caracteristice : atonice. și sârbești, 
care nu Sunt: constantinopolitane, -— altă 

dală caracteristice-eonstantinopolitane și 
atonice care nu sunt sârbești, în fine și 
caracteristice ce se regăsesc în cele trei 
regiuni. 

„Putem deci conchide ca principiile 
planului nostru ne-au îost transmise dela 
muntele Atos prin Serbia, unele caractere 

sârbești rămănând în evidenţă, altele însă 
" pierzându»=se. 

lar în privința boltirei naosului “prin 
politan și atonit, (Atosul. este în general o mijlocirea unui sistem de arcuri așezate pieziș 
sucursală a capitalei în această privință), pecând la 450 de arcurile mari, mi-am exprimat pă-= 

  

  

    
  

        
Fig. 288, Rraşevăţ 

) G. Millet ibid p, 35-56 

   
rerea că este datorită unei influenţe armenești, 
posibilă prin venirea la noi, în mai multe 
rânduri a numeroși imigranți din Armenia. 
Acest mod de construcție este necunoscut în 

  

  

Fig. 289. Kalenici 

țările vecine de unde ne-au venit diferitele 
înrâuriri care au determinat modul nostru de 
a clădi. : 

Găsim însă *) solaţiuni vecine în Armenia 

  

) G. Balş, în Buletinul secțiunei istorice, Acad; 
Română. (Congresul. de Studii bizantine) 1924.



şi în Iran, precum și în alte țări. din sfera 
de influenţă a civilizaţiei și a artei acestui 
centru, ca India, Egiptul și Spania Maurilor. 
Hm conchis de ici-la o înrâurire a Iranalai 
trânsinisă prin Armeni. 

FORMELE EXTERIOARE 
(FAŢADELE). 

Impărțirea bisericei ce am descriso se 
vedeste în exterior prin linii simple. Altarul 
e mai totdeauna poligonal, cu șapte sau nouă 
laturi, foarte rar semi-circular (ex. Dorohoi, 
Voroneţ). Absidele laterale, când există, sunt 
deasemenea poligonale cu cinci latari (la Vo- 
roncț șapte). 

Când absida principală e semicirculară și 
sinarile sunt la fel. 

La Baia și la Piatra, în loc de abside 1a- 
terale, avem o eșitură dreptunghialară. Precum 
am arătat, pronaosul reese câte odată, fiind mai 
larg ca naos (Sf. Nicolae Dorohoi, Popăuţi 
Si. Nicolae din lași, Vaslui, Bacău, Tazlău). 

Bisericile se prezintă ca sau fără turlă de= 
asupra nâosalai; turla e rezemată pe două baze 
suprapuse. 
„Există o corelaţie între prezenţa turlei, a 

absidelor laterale și a contratorturilor, ceca ce 
este şi firesc. Impingerile mai mari datorite 
greutăței turlei cer o proptire laterală mai 
puternică, și sînurile și contrafortarile contribue 
la aceasta. Dar și îără turlă s'a simţit câte 
odată nevoia 
Războeni, Dobrovăț). 

'Contraforturile sunt de obicei în dreapta 
“şi în stânga absidelor laterale (ex. Sf. Ilie, 
Milișăaţi, Hârlăa, Tazlăa, Neamţ, Piatra), înalte 
până sub rândul inferior. de ocniţe, rar mai 
sus. Ele sc reduc spre sus, formând trepte 
acoperite prin copertine cu profile gotice. 
Acolo unde pronaosul reese în aiară, contra- 
îortul lipsește. (exceptând Tazlăul). 

Un alt contrafort mai jos sprijină absida 
principală până sab fereastra cei. . Câte 

- odată alte contratorturi sunt așezate oblic la 
450 la colţurile fațadei de apus (Piatra). Contra- 
torturile sunt de piatră, cel paţin în părțile 

lor exterioare. 
Biserica este de piatră aparentă neregulată ; 

e așezată pe un soclu terminat la partea lui 
superioară printr'un brâu de piatră de” talie 

"profilată. Colţarile părților eșite' sint și ele 
de -piatră cioplită. . 

Rândari de cărămizi aparente —. câte o- 
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contratorturilor. (ex. Piatra, : 
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dată smălţuite — împodobese fațadele încon= | 
jurând biserica, în două sau trei benzi AȘC- 
zate la diferite înălțimi. | 

Sab strașină găsim două rânduri de nișe 
mici, de ocniţe, cele de jos mai mari, cele 
de sus mai mici, două ocnițe mici corespun= 
zând în general cu 'una mare. 

Excepţional, există an Singar rând (ex. Miine 
șăuţi, Voroneţ) şi asemenea foarte rar se: gă- 
sește și trei (ex. Si. Nicolae lași). Tencaielele 
actuale împiedică însă la malte biserici să se 
vază adevărata alcătuire. 

La abside însă, găsim arcade oarbe înalte 
care merg dela soclu până la nivelul rândului 
inferior de ocnițe, ca niște firide lungite, 
una pe fiecare latură a poligonului absidelor. 
Intre ele se ridică câte an pilastra îngust de 
cărămizi aparente, uncori smălțuite precum 
sunt dealtmintrelea și acele ale arcatarilor 
ocniţelor. 

La abside găsim ferestre mici, ca chenar 
dreptunghiular şi cu deschizătura de obicei 
la fel, câteodată circulară sau în arc îrânt. 
Asemenea icrestre sant și Ja turlă, şi câteo- 
dată la pronaos, Aici însă este o variaţie: 
mai mare şi ca poziţie a ferestrelor: și ca 
mărime a lor, care dela o suprafața de o ju= 
mătate de metra pătrat 'lumină, ajunge la 

câţi-va metri pătraţi, în aceste îerestre mari 
cu 'două și trei menouri gotice cum le vedem: 
de pildă la Hârlău. (fig. 70). 

Unele. ca şi celelalte sunt toate de forme 
gotice având câteodată îrumoase chenare, 
menouri și ornamente în îormă de rozase, 
de triloburi, de pești, din epocele „raionante“ 
şi „flamboiante“ (Hoch și Spătgotik). 

Ușele așezate, precum am văzut, îie lateral, 
fie pe partea vestică sunt, de obicei, de formă 

dreptanghiulară și prinse într'un chenar cu 

mulure foarte accentuate în are frânt (ogival) 
care câteodată — la rândul său, — e ' încadrat 
într'an alt chenar exterior dreptunghiular, . 

(Milișăaţi, Tazlăul, Neamţ, Hârlăa) 
Această formă ogivală este regala generală; 

când găsim, cum sc întâmplă câteodată ușa 
cu rama dreptanghialară şi baghete încrucișate 
cum am descris-o la peretele despărțitor 
dintre naos și pronaos, așezată în exterior, 
ne găsim în îața unei remanicre. Ușa a fost 
luată din locul ei primitiv, odată cu spargerea 
zidului despărțitor, și pusă la intrarea unui 
nou exonartex, rămănând vechia ușa exte=. 

- rioară.de formă ogivală ca o ușă interioară 
între pronaos și cxonartex.
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Pe lăngă ușa din alară sau deasupra ci 

se găsește pisania lucrată în piatră; câte-o 
dată deasupra ușei este o nișă, probabil pentru 

a adăposti zugrăveala unei icoane. 

e 
Ei E 

Fajţadele sant împodobite printr'această or- 
namentație policromă de cărămizi smălțuite 
colorate în verde, galben, brun, despre care 

am vorbit, aşezate în benzi orizontale, la picioa- 
rele firidelor absidelor, ale ocniţelor, sub stra- 
șină și la turlă. Un element însă mult mai 
important .sunt discurile, rotocoalele smălţuile. 
de aceeași colori ca și cărămizile și care sunt 
aşezate în timpanele arcaturilor, în îormă de 

îriză sub strașină și la turlă. Unele au simple 

nastari în mijlocul lor, altele reprezintă chipuri 

de animale fantastice sau ornâmenie geome= 

trice, 

Cornișele de sub strașină lipsesc la cele 
mai multe biserici, iar când există, sunt 

totdeauna puţin pronunţate și îoarte simple. Nu 
găsim niciodată aceste cornișe în rânduri de 
cărămizi, din care unele așezate pieziș ca 
dinţii de ferestreu, cum le întâlnim pretutindeni 
în domeniul artei bizantine şi cum le vom 
găsi mai târziu și în Moldova. 

Este. de altmintrelea natural ca sub un 
acoperiș cu strașină mare, cornișa, ținută în 
umbră, să fie simplă, neavând a aștepta de 

la acest element arhitectonic vr'un mare efect, 

pe când în construcțiile meridionale, cu aco- 
perișuri plate și fără proeminențe, o cornișă 
mai puternică devine necesară. 

Îi 

  

  

        

    

  

Fig. 290. Dispoziţia schematică a 
bazelor turlei bisericei din Sf, Ilie 

Turla mai totdeauna poligonală cu opt 
„latari, câte odată cu douăsprezece sau Şases- 
prezece laturi, rar cilindrică (ex. Voroneţ, 
Dorohoi), stă pe an soclu stelat cu opt vâriuri 
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care esie așezat la rândul scu pe o bază de 
plan pătrat sau octogonal. 

Această dispoziţie corespunde, în mod ra 

țional, cu dispoziţia arcurilor naosului, soclul 
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Biserica de pe pictara votivă 

din Pătrăaţi 
Fig. 291. 

pătrat corespunzând cu pătratul celor patru 
arcuri mari principale, iar steaua cu opt vârturi 

patralaterului arcurilor  piezişe completat 

prin latarile prelungite care întregesc octogonul. 

Din această formă tip derivă, prin tantezia 

„meșterului, celelalte ca altă dispoziţie sau cu 
mai multe vâriuri — Precam sunt și arcurile 
piezișc ale boltirei tot aşa și aceste stele con- 
stituc un element original al arhitecturei moldo= 
venești care nu se regăseste aiurea. 

Atât soclurile cât şi turla sunt împodobite 
(cu rare excepție), ca și sînurile, cu firide 
langăreţe și cu rânduri de ocniţe mici. 

In axele principale se ivese ferestre, patru 
la număr, la îel ca acele ale naosului; iar 
pe latarile celelalte ale tarlci găsim câteo- 
dată (la bisericile mai târzii) contratorturi 
mici, care întăresc taria și o proptese în 
direcția nașterei arcurilor mari. 

* 
* * 

Acoperişurile bisericelor fără turle sant 
simple; le găsim acuma, îie relativ joase unde 
sunt acoperite cu materiale noi (ea tablă), sau 
țuguiate unde sunt acoperite cu şindrilă, panta - 
fiind mai repede: mai cu seamă în Bucovina. 

Vâriurile coamei sunt, după datină, împodo- 
bite cu cruci așezate pe sfere (bolduri). 

Acoperișul bisericilor Cu. turlă prezintă 
îorme mai complicate care au fost prilejul 
unor discuțiuni îndelungate,



Prezenţa turlei, asezată pe soclurile ci de o 
înălțime potrivită, nu produce nici o dificultate 
pentra învelitoarea cât timp acest acoperiș ră» 

mâne mai jos decât baza pătrată. Cu mate» 
rialele ce se puteau, întrebuința în vremea lui 
Ștefan-cel-PMare, aceasta era cu putinţă numai cu 
plumbul și cu olanele. Cel d'ântei material a fost 
poate întrebuințat. Avem documente din vremea 

succesorilor lui 

Șteian din care se 
“vede că cra an 
obicei de a aduce 

n
 

d
ă
 

tate pentru înve= 
lirea  bisericelor 
domneşti. 

Cazacii lui Ti- 
Mmuși, O știm, au 
luat plumbul mă= 
“năstirei Patna pen- 
tra a turna din el 

gloanțe 1); Bogdan cel orb cere, și Ștefăniță 

aduce plumb pentru biserica Sf. Gheorghe 

din Suceava 2). Plumbul era întrebuințat într'an 
mod general pentru învelirea bisericilor atât în 

țările sudice în tot pasinal Mediteranei, cât şi 
în vestul Europei. Era deci, cel dântei material 
la care trebuiă să se gândească cei care 
doreau să facă o învelitoare trainică. 

Olanele erau întrebuințate încă din an- 
tichitate în tot sudul Europei, mai cu scamă 

în ţările greceşti. 
Acest material sigur 
contra îocului, mai 
cftin, are însă cusurul 

  

    dj 

  

Fig. 292, Biserica de pe 

- tabloul votiv din Milişăaţi 

trivit pentru țările cu 
zăpezi multe. . 

Na avem nici un 
indiciu care să ne 
arate că acest mate- 

rial să fi fost între- 
buințat în această 

            

  

  

vreme în Moldova. 
Fig, 293, Biserica de pe pictura 

volivă din Sf. lie Ştim că Alexandru 

Lăpușneanu a cerat, 

în 1564, meşteri ţiglari de la Bistriţa, din 

Ardeal?) pentru a face ţigle la Baia pentru 

mănăstirea sa din Slatina, în a doua domnie 

  

LI) Neculcea — Cronica. 

2 Nistor, Die moldavische Ansprăche aut Pokutien 

şi: Die auswârtigen Handelsbeziehungen der Moldau 

pg. 55. 

3) Lăpedatu, Bul, Com, Hon, Istorice. 1902, p. 27. 
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plumb din streină=. 

de a îi mai paţin po=: 

191 
+ 

a lui, căci plumbul ce o acoperise la început 
fusese scos îri vremea lui Despot Vodă. E 

vorba însă aici de ţigle și nu de olane. 
Dar chestiunea se schimbă când pantele 

Sunt mai repezi, fie că a | , 

așa cer îormele alese ij 
de arhitect, fic că o 
impune natura mate 
rialelor, când con- 
strucţia, îiind făcată 
cu mijloace mai re= 
duse, trebue căutat 
material mai cilin sau 

      
      

AIA 
mai ușor de procurat. a În 

Acest material, a-  ! ii! ] E | | 
tuncea ca şi în zilele 4 i i . |. 

noastre, era şindrila. - E : 
Șindrila cere însă e ee ei 
pante repezi și tot 

așa și țigla solzi, așa 
de întrebuințată în 
Ardcal şi în Galiţia, și care a fost poale 
întrebuințată cândva și 1a noi, precum vedem . 
din cererea lui Lăpușneanu către Bistriţenii. 

Cu aceste materiale nu rămâne decât 
două solaţii: cea d'ântei este să se îacă o 

singură învelitoare mai înaltă peste toată bi- 
serica din altar la pronaos, cum se face la 
biserici fără turle, din care învelitoare tarla, 

ai 
na aa 

Fig. 294. Biserica de pe 

tabloul votiv din Voroneţ 

„cu bazele ci pe jumătate cuiundate, să nu iasă 
decât în parte. Această soluție nu a patut 
niciodată să fie în proectul meşterălui care 
a conceput monumentul. 

Intr'adevăr. tot efectul de svelteţă și înălţare 
ce se obţine | 
prin con i 
stracţia turlei t E i 

eperdatşinu  -.. d 2 i 
ajungem de- 

cât la o clă- 
dire cocoșată. 

Planul în- 
velitoarei în- 
tâlneşte turla 
și soelurile ci 
absolut fără 
regulă, la întâmplare, ceeace din punctul de 
vedere constructiv nu produce de cât difi- 

caltăţi. 
Acest mod de constraeţie al acoperișului, 

care îl găsim acuma răspândit, nu este decât 
o soluție bastardă, o încercare stângacie din 
partea unui meșter nepricepat, ca să rcîn= 

velească o biserică carea avut alt acoperiș, 

  

Fig. 295. Biserică îigurată pe peretele 
exterior sud al bisericei din Voroneţ
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iormă și au adoptat aceca urâtă 
şi greșită descrisă mai sus. 

Sunt totuși moţive puternice 
ca să credem că această formă 
înaltă a îost accea adoptată în 

Ţara 

7 
a
 

  

“ce nula putat sau n'a ştiut Pee 
să îl refacă cum se cade. Ri 

Cealaltă soluţie este de a 
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Fig. 298. Biserica de pe tabloul 
votiv din Moldoviţa 
(după Romstărier) 

Fig. 297. Biserica de pe tabloul Fig. 296. Biserica îigurată pe peretele 
| „votiv din Dorohoi exterior al bisericei Sf, Ilie 

înveli. fiecare 'din elementele clădirei pentru * vechime. Romstorier, îost conservator al monu- sine :ca învelitori saficient de repezi. Astiel  mentelor din Bucovina, care a Sludiat această naosul îiind a- 
coperit * prin 

turlă și bazele 
ci care poartă 

fiecare . acope- . 

rişul lor, se va 

acoperi prona= 

osul printr'o în 

velitoare în pa= 
tru ape iar al- 

tarul și sinarile 
prin  învelitori 

conice sau pira= 
midale. 

Dificultatea 

consistă în , ra 
cordarea lor 
care trebuie să 

se îacă astiel 

ca ploile și ză 
pezile să nu fie 

aruncate în con= 

tra turlei. Acea= 
stă problemă 

este grea dere- | 

zolvat în mod 
malțamitor și . 
constitue punc- 
tul slab. al con-= 
cepției.. 

Acestei greutăţ 
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Fig. 
i. trebuie atribait iaptul că stra 

reparaţiile succesive mau mai păstrat această 

  
299.. Tabloul votiv de la Sucevita 

chestic, a arătat 

că picturile voti- 

tive ce le găsim 
în aceste lăca= 

“ Şuri și pe care 
vedem donato- 
rul pierind bise» 
rica lai Christos 
arată 'asemenca 
acoperișuri. S'a 
obiectat că aces. 
te picturi sant 
de dată mai re» 
centă și că nu 
pot proba ni= 
mica pentru 
vremarile de la 
început. Ştim 
însă acuma că 
aceste  îfrescuri 
Sunt din timpul 
constracțianei 
saa din epoca 
imediat  urmă= 
toare. | - 

La Voroneţ, 
“pictura naosu- 
lui — sub care 
nu se mai vede 
nici un alt 

t—e mai veche decât aceia din pronaos, 
după toate caracterele ei, Frescurile prona=



„ OSalui sant datate printr'o inscripţie de la 
- 1550, iar ale exonartexalui adăogat şi ale 
« căterioralui sunt: făcute de Mitropolitul Gris 
gore Roșca, la: 1547, 

- * BISERICILE LUI ȘTEFAN CEL MARE 
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Fig. 300. Tabloul votiv de la Sf. Nicolae din laşi 

Pictura de la Sf. Ilie, tot pe primul strat, 

e“de aceași vreme ca aceia din naosul Voro- 
nețului, tot așa și cea de la biserica din Mi» 

- lișăați (din nefericire. distrusă în vremea răz= 

193 

boiului). La Si. Nicolai din Dorohoi tot pe 
primul strat sunt tot caracterele picturelor: 
de mai sus şi ca: mod !de zugrăvire şi'ca mod 
de ornamentare. 
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Fig. 301. Hănăstirea Patna, după o pictură 

“ păstrată la mănăstire. (Romstărier) 

  

„Fig. 302 Putna, dnpă an desen de Zirkel, 
- (Romstârier) 

” Şi la Voroneţ, atât înăantra pe tabloul votiv 
cât și pe peretele exterior, și la Sf. Ilie, și 

la Hilișăaţi şi -la Sf. -Nicolae din Dorohoi 
„găsim biserica zagrăvită: ca aceste învelitori 

23
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deosebite pe fiecare membru al clădirei și 
„lăsând tarla liberă. 

La Pătrăuți e la fel, dar este adevărat că 
pictura pare aici mai recentă. Dar pe alte 

- tabloari votive dintr'o vreme ceva mai recenţă 

  

  

Fig. 303. Biserica mănăstirei Neamţalai 
după o gravară (Bul., Com. Mon. Ist.) 

le găsim tot așa; la Moldoviţa la 1537, pe 
peretele exterior Ia Si. Ilie zagrăvit în veacul al 
XVI-lea, pe peretele votiv de la Suceviţa care 
e din 1596, la sf. Nicolae din lași refăcut și 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

că. încă dapă 1850 Putna îşi păstra acest 
" acoperiș; 

Intr'un cuvânt, peste tot unde găsim ima»= 
gina zugrăvită sau și gravată a acestor biserici 
începând din veacul al XV-lea, în veacul al 
XVI-lea, al XVillea, al XVIII-lea și până în al 
XIX-lea, în mod constant, biserica e arătată cu 

Ti rmoa 

    

  

  
    pr po N .. R N iti - m sta 

Fig. 305. Biserica mânăstirei Neamţalui - 
după un îrese în tarnal de intrare 

acest fel de acoperiș. Și n'o găsim închipaită 
altfel, de cât în pictari târzii. . 

Dintr'altă parte, tot Romstărier a arătat 
cum se găsește. încă în podurile unor biserici 

cu acoperișul modificat și turla 
    

  

  

mr, înecată, vecha linie a înveli- 
toarei ce se vede pe baza turlei; 
deasupra ci se regăsesc ten= 
cueli și chiar zugrăveli menite 
evident să fie văzațe; acest 

îi]. luera s'a putut constata și de 
ÎI alţii. a 
4] Dealtmintrelea, dacă meșterii 
„| «ari au condas construcţia 

;[ acestor biserici erau de şcoală 
gotică nu e de mirare să se 
fie gândit la o asemenea so=. 
lui, care cra cea întrebu= 
ințată în construcţiile gotice, 
mai cu -seamă cele civile, unde 

mă
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„Fig. 304. Alt fresce în turnul de intrare al mănăstirei Neamţului 

rezugrăvit de Antonie Ruset la 1676. Asemenea 
şi pe reprezentări mai recente ale bisericei 
din Putna în veacul al XVIII-lea, și acele din 
Neamţ de pe la 1850, repetate: de două ori 
în gongul turnului de intrare. — Desene arată 

fiecare parle din clădire era 
învelită - pentru sine şi unde 
turnulețele şi cloşetoanele sunt 

așa de întrebuințate și dau întățișări înru- 
dite ca cea care o capătă: bisericele. mol 
dovenește acoperite în acest fel, ” 

In acelaș spirit vedem acoperite atâta don» 
joane sau cetăţi din Occident (Pierrefonds, . 

„p
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Coucey ); asemenea şi castelul din Hanedioara Deci, orcare ar fi obiecțiile ce star putea 
și cetatea. Budei ). | „aduce în contra acestui mod de construcţie, 

fie din punctul de vedere estetic, fie din 
punctul de vedere practic, cred că rămâne 
demonstrat, fără îndoială posibilă, că este, nu 

    

   
   

  

Fig. 306. Castelul din Pierrefonds (după Choisş) Fig. 307. Hotelul lui Jacques Cocur (după Chotsş) 

Vorbind de hotelul lui Jacques Cocur, din numai forma primitivă a acestor acoperișuri, 

Bourges, (1440), Choisy 5) spune: dar încă că această formă a dăinuit mult 

„Ca și în plan, 

nimic în ordo- 

nanța fațadelor nu 
corespunde cu a» 

ranjările simetrice 
ale  arhitecturei 

noastre ;  alinia- 
mentul se rupe CE a 

după iregularitățile n ce Pe bel 
terenului; fiecare _: e aiti 

corp de clădire 
are acoperișul său, 
fiecare colivie de 

scară  tarnuleţul 
său“. 

Asttel sunt prin- 
cipiile gotice — și 

aici în contrazicere 

cu cele bizantine 

şi cu cele elasice— 
și după aceste prin- 

cipii saa învelit Fig. 308. Cetatea Budei, după |. Szendrei 
bisericele noastre. SR 

    

   
   

tă EEE 
IE PR | e) - Rea 

pofta          EI vale 

  

  

timp şi până în veacul -al 19-lea, așa cum 
:) Choisy. Histoire de Parchitecatare Il pag. 590—591. , , 

% Szendrei J. 2) Choisy ibid, pag. 561. ne o arată piclurele dela Putna și cele dela 
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mănăstirea Neamţului, 'şi' aceasta ori care ar 

îi materialul întrebuințat pentru învelire.: 

Trebuc. să mărturisim că încercările de re- 
construire a acestei forme de acoperiș ce le-a 
încercat Romslărier . la unele biserici, în 
trebuințând ţigla, n'au prea dat'rezultate fru- 

- 
Ț-, 
! 

ț. 

I 
; ! 
t 
ra 

Fig. 309. Castelul din Hunedioara' 

moase nici: elegante. Aceasta este datorit însă 
altor cauze și altor erori, căci unele biscrici 
bucovinene învelite în acest fel cd mai multă 
chibzuială au dat rezultate destul :de mulțu- 
mitoare. (Fiilișăaţi — Rași Mănăstioara). 

x 

Rămâne de: cercetat cu ce materiale 
erau acoperite aceste biserici. Toate pic= 
turile votive ni le arată parc'ar fi - învelite 
cu niște solzi mari. Pictura însă e prea 
schematică și solzii sunt înfăţișati: la o 
scară prea mare pentru a putea trage de 
aici o conclazie; în cea mai mare parte 
din cazuri sunt numai linii . care se 
incrucișează.. Câteodată însă sunt mai 
bine făcute și ele par atunci a arăta ma= 

teriale cum ar îi. țigle solzi sau șindrilă.. 
Aşa la Voroneţ (v. fig. 31 1) partea inferioară 
a acestor solzi -c' formată cum se face și 
acuma la șindrilă în mai multe părţi din ţară. 

Nici. eoloarea întrebuințată nu ne lămureşte.. 
La Voroneţ, acoperișul turici' și -al bazelor e 
însemnat cu albastru, iar restul ca roșu. La 
Si. Ilie, turla își are învelitoarea în roșie, 
baza superioară albă, cea de jos galbenă, 

pronaosul și altarul roșie, iar sînurile late» 
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rale cenușie-albastră. La Arbora, acoperișul 

e poleit cu aur pe un îond galben la: altar: 

şi pe un îond roșu pe restul clădirei. 
Vedem deci că, din culorile zuagrăvelei, nu 

putem trage nici o concluzie, 
Materialele posibile pentru aceste învelitori 

nu putcau îi decât șindrilă, 
țiglă solzi, plumb sau 

“aramă, 

Forma acoperișului ne 
îngădue să excludem dela 

a ! 
RE 3 

, î] 

poi sta pc pânte așa de 

repezi: dealtmintrelea —- 

precum âm spus'o0 — nu 
avem nici o probă docu= 

mentară despre existența 
lor în Moldova până mult. 
mai târziu. 

In contra ţiglei solzi 
care ar putea să se po= 

trivească cu arătările ta= 

blourilor votive se poate 

invoca cunoscuta scri= 

soare a lui Lăpușneanu 
care .ccrea ţiglari ca să 

„__ aeopere biserica din Sla« 
tina cu țigle „cum solent in aliis regionibus“, 
ceeace pare bine a indica că acest mod de 
învelire .nu era cunoscut în Moldova. Dacă 
S'ar fi fabricat în ţară în vremea lui Ştefan, e 
greu de admis că s'ar îi pierdat acest meşte= 
șug până la Lăpușneanu, fiind vorbă de o 
fabricațiune simplă și fără dificultăţi. 

  
Li
 
T
I
 

Fig.5310. Hotelul lui Jacques Coeur (după Choisy) 

De altmintrelea,-în săpăturile cetăţei din Su 
ceava, unde s'au găsit atâtea” cioburi şi ră 
mășițe de obiecte de pământ ars, nu Sa gă- 
sit nici o bucată de ţiglă nici de olană”). 

  

') Romstârier—Lăpedatu : Cetatea Sucevei, . 

început olanele care nu ..
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Plumbul a îost întrebuințat în toată Europa 
în timpul evului mediu; în ţările sadice și 
orientale acoperea cupolele direct așezat pe 
zidărie, iar în Occident era pus pe acoperişe de 
lemn în plăci destul de mari, așa cum se 
mai vede la catedrala din Chartres!) și în 
multe alte părţi. | | 

Documentele ne arată cam Bogdan cel Orb 
şi succesorii lai cer în mai multe 
rânduri voia să aducă plumb din 
Polonia pentra învelirea unor 

biserici şi aramă pentru clopote?) 
— (nu se vorbește de aramă 

- pentru învelitori) — încât nu cxi- 
stă indoială că plumbal a găsit 
o asemenea întrebuințare. 

Plumbul de pe acoperișul Patnci 

a îost luat, precum am amintit 

“mai sus, de Cazacii lui Timuș, 
ginerele lai Vasile Lupu. Aseme» - 

nea, Slatina a avut la început o 

învelitoare de plumb care «a fost 

scoasă în timpul Domniei lui 
Despot Vodă. a 

Panta repede și șarpantele de lemn nu sant 

o împiedicare pentru .intrebuinţarca plum»= 

bului căci vedem că astfel se făcea în Occident 

şi cunoaștem chiar în ce mod se executa 
această învelire*). i 

Dar totuşi un dubiu rămâne. Vedem că 

Ştetăniţă-Vodă a cerut voe să aducă, fără vamă, 

  

din Polonia, cincizeci chintale de plumb 4) : 

pentru biserica Sf. Gheorghe din Suceava. 

Este de presupus că cerea toată cantitatea 

ce-i trebuea, căci era o chestie prea âncvo- 

ioasă și complicată de.a obține îndeplinirea 
acestei cereri 

delungate  îor= 

malități  diplo- 

“ matice—o știm 

prin documente 

—ca să ne în- 

chipuim că ar Îi 

| cerut” treptat și 

Fig. 311. Voroneţ, solzii âcoperişir- în mai mulie 

lui dapă tabloul votiv rânduri canti» 

a tăţile necesare. 

Or, 'dacă socotim de ce greutate e nevoe 

    

:) Violet Ie Duc, — Dictionnaire. 

:) Nistor, Joe citat, 

2) Violet Duc. loc. citat. 

4) Nistor. Die auswărtigen Handelsbezichungen der 

Moldau pag. :55..- IN 

care implica în- : 
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pentra această biserică — luând o .grosime 
de tablă de patra milimetri cum se întrebu- 
ințează și în Occident!) și în Sudul Europei 
ajungem la un total de 45.000 kg. Dar cinci 
zeci de chintale moldoveneşti, dapă arătările 
D-lui Nistor 2) fac 3.200 până la 15.000 kg. 
Socotind în chintale ;poloneze găsim de [la 
3.200 la 4.200: kg. Vedem deci că această 

      
pa a nas 

  

„Fig. 312. Biserica din Raşi-Mănăstioară . 

cantitate era insuticientă pentru scopul propas. ! 
Am putea deci deduce de aici că plumbul 

servea numai pentru unele părţi, pentru cc 
am chema azi tinichigeria («plomberie»), şi 

unele părți mai special primejduite de apa 

ploilor. Dealtmintrelea nu se înveleau nici 

pisericile din Galiţia cu plamb. 
Aramă nu cred, să se îi întrebuințat, căci 

nu se întrebuința în eval mediu, în Sud și 

în Occident; nici an document nu ne arată 

din această vreme această întrebuințare la noi, 

şi. numai mai târziu a fost atilizat în Rusia 
si'în Occidentul Renașterei. a 

Făşiile de tablă de aramă găsite la Suceava 

în cetate arată să îi îost întrebuințate pentru 

fabricare de monete mărunte 8). 

Rămâne deci şindrila ca material carent 

de învelire, șindrila de brad sau de stejar 

cum se întrebuințează încă și azi. a 

In relaţia italianalui Angioleilo care a în- 

soţit armatele lui Mahomet al doilea în cam- 

pania din 14764) se spune clar că la Suceava 

orașul avea case și biseriei învelite cu șindrilă, 

In rezumat rezultă că învelitorile biseri: 

_cilor noastre erau unele de șindrilă și altele, 

cele mai de seamă, de plumb, cel puţin în parte. 
ÎI 

:) Violet le Due. ibid. | | 

2 Nistor-Handel în der Moldau pag. 154. 

3) Cetatea Sucevel pag. 91. | 

i) lorgă, — Istoria armatelor. române 161. :
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DIMENSIUNI ŞI PROPORŢII 

Bisericele lui Șician cel Mare. au mai tot= 
deauna dimensiuni restrânse. Pătrăaţi, cea 
mâi mică, are: numai 14,50 metri lungime 

interioară și 4,50 metri lărgime, iar înălțimea 

ei la cheia arcurilor. mari ale naosului e de 

6,30 metri, calota turlei fiind la 14 metri 
deasupra pardoselei. Biserica mănăstirei Neam- 
țului are 37,50 metri lungime interioară, fără 

a socoti exonartezul adăogat, și 6,50 metri 

lățime interioară. Inălţimea la cheia arcurilor 
mari € de 10 melri și aceea a calotei tarlei 
de 23,50 metri. 

“Dacă lăsăm la o parte această din urmă 
biserică, care ca și Dobrovăţul, reprezintă un 
iip excepțional, vedem că Sf. Gheorghe din 
Hârlău, de pildă, care este în acest caz — îm= 
preună cu Tazlău — cea mai mare, are 21,50 
metri lungime interioară, 5,70 metri lăţime, 
9 metri înălțime la cheia arcurilor 'mari și 
21,50 metri la calota turlei. Bolta pronao- 
salui e la 15,50 metri deasupra pardoselei. 

Nu. am pus în socoteală biserica mănă- 
Stirei Putna, ctitoria principală a lui Ștefan, 

„căei în înfăţişarea ei actuală nu mai este bi- 
serica lui. Am văzat că a fost dărâmată şi 
reconstraită, isprăvinda-se sub Istrate Dabija, 
și este aproape sigur că nici planul cel vechiu 
nu a Îost respectat; obiceiul vremei era de a 
se zidi sau de a repara cum se credea căe 
bine, fără a avea consideraţianile cc le avem | 
acuma față de construcţiile din trecat. Acest, 
respect, precum şi imitaţia sau pastișul, sunt 
sentimente mai moderne. Planul și detaliul 
bisericei sunt altimintrelea din epoca recon- 
strairei. | 
„Când examinăm dimensianile principale ale 

bisericelor lui Ștefan cel Mare putem. vedea 
că anele sunt mai scurte, altele mai langă- 
rețe, de asemenea înălțimea merge crescând, 
încât avem biserici de un tip mai scund, mai 
bizantin, și alte mai svelte, mai gotice, cu 
toate tranziţiile între ele. 

Hșa bunioară, la Pătrăaţi, raportul lungimei . - 
bisericei către lărgime este de 3,1 ca şi la 
Si. Ilie, pe când la Hârlău, la Popăaţi. și la 
Piatra acest raport este de 3,7 şi mai mult. 
La Dobrovăț ajunge la 4,5 și la Neamţ — fără 
exonariex — 4,85. | 

- Dintr'allă parte raportul între inălțimea mă- 
surată la chea arcurilor mari și lărgimea, ra= 
port care la Voroneţ e de 1,28, ajunge Ia 
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Popăaţi la 1,58,la Dobrovăț la 1,55, la Hârlău 
și la Neamţ la 1,56.: 

Mai observăm că raportul lungimei inte 
rioare a bisericei. către înilțimea interioară 
a turlei se apropie de unitate. 

Or care ar îi categoria în care am pune 
bisericele noastre din acest punct de vedere 
proporţiile lor sunt totdeauna reușite și nici- 
odată nu avem impresia de greșeală sau de 
stângăcie. . Această armonie de proporţie este 
una din principalele calităţi ale arhitectarei 
— dacă nu cea mai mare —și meritul ce 
revine constractorilore cu atât mai de însemnat 
cu cât majoritatea bisericilor din această 
vreme său din vremea imediat anterioară în 
Ardeal, în Ungaria, în Austria, păcătuese: în 
această privință. Intr'adevăr se observă. mai 
totdeauna acolo un desacord între altar și 
nava biscrieei, care strică armonia aspectului 
'monumentalui, 

CLASIFICARE 

Cele spuse până acum ne permit să pro= 
cedăm la clasarea după categorii a bisericilor 
lui Şteian cel Mare. | 

La prima vedere, orândairea ce pare cca 
mai dreaptă și mai raţională este de a face 
două clase: bisericile cu turlă şi cele fără 
turle (care de obicei sunt și fără abside la- 
terale), 

Această împărțeală însă este prea generală 
şi prea vagă și dacă intrăm ceva mai mult 

„în analiza monumentelor noastre, vedem că 
se poale face o altă clasificare bazată. pe 
diverse deosebiri constructive: 

Vom Îace o primă clasă pentru bisericile 
din Pătrăaţi, Milişăuţi, Sf. Ilie și Voroneţ 
(abstracţie făcând de cxonartexul lui Grigore 
Roșca). Aceste patru biserici de dimensiuni 
mai modeste au turlă, sînari laterale și an 
pronaos pătrat sau aproape pătrat. Aa con- 
lralortari la naos pe laturile de Nord și Sud 
și un allul mic la altar (afară de Pătrăuți). 

Au toate ferestrele lor cu chenar dreptun= 
ghiular atât la. naos cât şi la pronaos: Mili 
şăuți avea însă o fereastră ogivală în pere» 
tele de .apus). | a 

Peeste patru biserici, zidite între 1487: 
și 1488, formează un grup destul de omogen 
și € probabil că sunt construite de acelaș 
meșter sau de meșteri de aceași şcoală, 

Un al doilea grup — care urmează. și cro-=
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nologicește — ese acela aicătuit de bisericile 
„domnești așezate în. orașe: Sf. Ion din Va-= 

slui 1), Precista din Bacău, Sf. Nicolae din 
Dorohoi, Si. Gheorghe din Hârlău, St. Nicolae 
din lași și St. Nicolae din Popăuţi (Botoșani), 
toate zidite între anii 1490 şi 1496. Aceste 
biserici sunt mai mari ca cele din grapul 
precedent, mai înalte. Au toate turle și ab- 
Side laterale, contraforturi și pronaosul supra- 
lărgit (exceptând Hârlău) şi aproape pătrat. 
Aceste biserici « domneşti» fiind orășenești 
s'a simţit, nevoia de a putea primi un mai 
mare număr de credincioși, cea ce a dus 
la această soluţie. Aceste biserici mai prezintă 
și o bogată împodobire de cărămizi și de 
rotocoale .smălțuite cu figuri. La Vaslui sau 
găsit resturi de cărămizi Ssmălțaite reintre= 
buințate. Bacăul pare a îi fost iără accastă 
podoabă: 
In acest grap ferestrele naosului și ale turlei 

rămân mici și dreptunghiulare iar cele ale: 
pronaosului — la Dorohoi, Popăuţi, Hârlău și 
Vaslui—sunt mari, ogivale și îramos ornamen- 
tate în modul gotic; Sf. Nicolae din lași și Ba- 
cău fiind transformate, nu putem ști dacă 
această regulă își găsea și aci veriticare așa. 

cum e probabil. 
Tot în acest grup ar intra, poate, și para= 

elisul domnesc din cetatea Sucevei, unde s'au 
găsit numeroase rotocoale cu îigure la fel ca 
cele ce le găsim pe celelalte biserici ale gru»- 

pului. 
Acest grup pare iar a fi. -opera aceluiaș 

meșter, care lam putea denumi meșierul ro- 
tocoalelor figurate și al pronaosului eșit. S'ar 

putea face o excepţie pentra biserica din Bacău 
care este mai rudimentar făcută cu toate ca 
dispoziţiile generale sunt la îel. 

Acest al doilea grup se preziniă deci ca 

o. desvoltare mai evoluţionată a primului . 
ru 

Oa treia clasă o formează bisericile din Bor- 

zeşti, Războieni și Piatra (Neamţ), 1493 —1498. 

Aceste biserici sunt fără turlă și fără sînuri; 
numai la Piatra sunt în interior scobituri în 

grosimea zidului care în afară prezintă o în- 

“ groșare pe toată lungimea naosului. 

In acest grup găsim arcuri dubloari în 

relief sub boltele naosului și care se prelun- 

gese ca pilaștri angajaţi până jos pe pereţi 
de Nord și Sud, printr'o serie de retrageri 

1) Aşez Vaslui în acest grup din cauza asemănări 

planului. 

199 

succesive în console. E un principiu con- 
structiv : ingenios și nou pentru â micşora 
diametral bolților și prin urmare împingerea 
lor. Asemenea la Vest și Est al naosului, pe 
pereţi de Nord și Sud,:sant arcaturi mari ca 
nişte nișe, ce nu le găsim în celelalte .bise- 
rici ale lui Ștelan cel Marc; ceea ce, împreună 
cu prezența arcurilor dublouri, înfăţişează 
caractere de plan sârbești. 

La aceste irei biserici, bolțile pronaosului 
sunt separate în două printr'un arc dublou 
cu console ca în naos, devenind așa un drep- 
tunghiu langăreţ. 

Naosul are ferestre mici, iar pronaosul 
ferestre ogivale gotice ornamentate. 

Războieni are intrarea pe partea de miază- 
zi, Piatra la miază noapte iar Borzești pe. 
laturea de apus. 

Și aceste biserici prezintă o ornamentație 
de cărămizi smălţaite și de rotocoale. Aceste 
rotocoale sunt însă fără figuri, au numai un 

nasture (bumb) la mijloc şi o linie sau două 

concentrice. Astiel se vede acum la Piatra 
și la Borzești; dacă e tot aşa la Războeni nu 
se poate şti, biserica fiind cu mare îngri- 
jire tencuită și spoită. 

Aceste trei biserici alcătuiesc, fără îndoială, 
un grup bine determinat și îoarte original, 
—și cred că nu greşesc atribuind construcția 
lor unui Singur și acelaș meșter. 

S'ar putea considera ca .0o continuare a 
acestui grup, biserica mănăstirei Neamţului, 

zidită în acelaș timp ca Si. loan din Piatra 
(1497). Aici nu găsim arcurile dablouri și 
arcaturile interioare de caractere sârbești, dar 
găsim pronaosul împărţit în două şi rotocoa- 
lele cu bumbi din grupal precedent. 

De altmintrelea partea naosului din spre 
apus în grupul Piatra-Borzești-Războieni poate 
îi considerat ca o primă indicație, o îndru- 
mare spre compartimentul ce'l vom întâlni 

la Neamţ și mai târziu, în vremea lui Petru 
Rareș. 

Neamţul ar Îi deci o combinaţie din cele 
două grupuri precedente, 

După această biserica am putea pune, ca 

procedând din aceași înrâurire, Si. Gheorghe 
din Suceava, care prezintă de altmintrelea 
maltă asemănare cu ea. 

Grupul care urmează și care se clasează: 
și cronologiceşte imediat după Neamţ, cuprinde 
Arbora, Reuseni și Dobrovăț (1502—1504),. 
cele din urmă biserici ale lui Ștelan. 

Sunt biserici fără turlă, Nu au sînuri cxte=
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rioare, iar -:în interior, o ușoară inilexiane 
arată locul lor, încadrată de către. un - mă= 
nunchiu de colonete angajate care ajung până 

în boltă, resărind jos de pe niște baze gin- 
gaș împodobite. . 

Pronaosul este boltit într'un mod pitorese 

şi practic prin arcuri late, două perechi în 
lung și două în lat (fig. 175 și planurile fig. 
158, 169 şi 170) care reduc spaţiul boltit la 

"an cere de mic diametru acoperit cu o calotă 

sferică. - N | 
Toate chenarele îerestrelor sunt dreptun»= 

ghiulare în exterior și mici. Arbora și Reu- 
_seni sunt aproape identice ca. dimensiuni, 

ca dispoziţie şi ca detaliu, Zidurile de miază 

zi și miază noapte sunt prelungite spre apus 
şi unite” printr'o boltă semi-cilindrică care - 
servește de clopotniţă. | 

- Dobrovăț diferă numai prin adăogirea la 
pronaos, în locul acestei bolți, a unei în- 
căperi, un nou pronăos, cel d'întei devenind 

o încăpere intermediară. Noul pronaos are 
şi ferestre mai mari ogivale cu obișnuitele 
împodobiri - gotice. (Turnurile ce le are 

"acuma Dobrovăţul sunt adăogite). 
Aceste. îrei biserici — cele din urmă din. 

vremea lui Ștefan, — reprezintă un tip și o 
concepție foarte deosebite de cele aproape 
contimporane din grapul-al treilea și din al 
doilea. Intre Piatra și Neamţ dintr'o parte 
și Arbora sau scurs numai cinci ani și șase 
de la zidirea Popăuţilor. Cred deci că se 
pot atribui unui meșter deosebit. 

Şi Parhăaţi — din vremea lui Ștelăniţă— 
aparține  acestai grup, cu care arată oare 
care înrudire Șipotele şi Văleni. - 
_Un grup absolut. special, — arhaizant — 

este acel al bisericilor, din Dolhești, Bălinești, 
Volovăţ; acest grup purcede ca inspiraţie 
din vechea .basilică de la Rădăuţi. 

Este un tip romanic, boltit în berceau atât 
pe naos cât și pe pronaos. 

In “dreptul fiecărui stâlp un arc dublou - 
- întărește bolta, 

O deosebire este că la Rădăaţi sunt nave 
(Sau galerii) laterale, „bas 'câtes“, care co» 
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munică ca nava principală prin trei perechi 

de arcuri în naos şi două în pronaos. Aceste 
arcuri, și la Dolhești și la Volovăţ, sunt re 
duse la niște areade oarbe, de oare ce na» 
vele laterale au disparut, iar Bălinești a per» 
dut și aceste arcade, rămășițe ale tipului 
primitiv. 

Această clasă arhaică nu e grupată în 
tr'an scurt număr de ani ca celel'alte.. Dol 
hești € dinainte de 1481, Bălinești din 1494 
şi Volovăţ de la 1502, iar prototipul din Ră-= 
dăuţi -din veacul al XIV-lea, a 

Aceste biserici prezință de almintrelea în 
căterior o oare care varietate. Absida -alta- 
rului € semi=circulară la Volovăţ cu mai 
multe contraforturi ca la Rădăuţi; la Dolhești 
și Bălinești absida e poligonală, cu cinei feţe și 
nu are contraforturi. Decorația lor 'dease» 
menea € mai:variată și participă de diferite 
principii. | . 

Cum se explică această supraviețuire a 
unui tip învechit și demodat? | 

Se poate presupune ca între Rădăuţi și 
Dolhești au existat alte biserici acuma dis» 
părate și care au transmis tradiția. Se mai 
poate presupune că aceste clădiri au fost în- 
credințate anor meșteri galițieni întârziaţi şi 
care au lucrat fără “colaborarea meșterilor - 
răsăriteni pentru lucrul bolților. In defavoarea 
acestei din urmă presupunere vine însă faptul 
că, în această vreme, de mult erau părăsite 
Și în. Galiţia principiile romanice... - 

Au mai rămas în' afară de această clasifi- 
care Baia, cea mai veche biserică din câte ne-au 
rămas de la: Ştefan, care a suferit evidente 
remanieri și care prezintă multe singalarităţi; 
Tazlău (1497), oare cum.asemănător ca grupul 
al doilea, arc totuși caractere deosebite. Cotnar 
nc prezintă cel mai simplu tip, care pare a 
îi avat imitare mai târziu la Șipotele lui 
Luca Arbore, la biserica lui Rareș din Baia 
şi alte. 

In. îinc, bine înțeles, am lăsat la o parte 
bisericile ce nu le cred a îi de la Ştefan cel 
Mare, ca Putna, Mirăuţi, Scânteia, Ștefănești. 
Fată un tablou rezumând cele expuse mâi sus:
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Voronej 

GRUPUL |. - DATE 1 MEŞTERUL? . |. CĂRACTERE:GQENERALE.. 

„Î| Pătrăuți - 1487 - “| - 
„Î|:Milișăuţi - 1487” INI Ca: taria - cu sînuri 

LI: șaaj aa : - Primiliv 
SE Ilie: :- 1488-, „i Ea laterale exlerioare, 

    

Da a   
“Vaslui N 

Si Hârlău” cat: a 

Bacău 

St Nicolae (eşă.   
  

1490.. 
1491 - 

1492-93 

. e Al discurilor 

| 1492... [cu figuri și al 
"pronaosuldi su- ; 

  
          

"Ca “turle, | sinuri ate- 
rale exlierioăre,: pronaosul 

supralărgit și c discari smăl-   
  

        
  

  

  

  

  

                        

'Sf. Nicolae (Dorohoi) || 1495 'pralărgit. * L țuite cu figuri: 

Popăuţi [| 1496 ai 

i | Fără turlă, fără, sînuri' 
| | : “tari AR . 

| Borzești 1493-94 |. Al planului cu |iCXIETiOare laterale. Cu 

JL | Războieni 1496 caractere sâr. | arcuri dablouri,- arcade 
piatra 1497-09 || bești. | oarbe interioare, — pro- 

Sh ra . E i “naos cu două. -polţi, dis- . 

_ cari: smălțaite Simple. 

D= Cu. tarlă, sînuri -exte- 
Mănăstirea Neamţului 1497 | rioare laterale, .. pronaos 

[Sf.Gheorghe (Suceava) 1514-22] cu două bolți, discuri 
Sa pc - smălțaite simple... 

a | 

„Arbora 1502 : Fără turlă, fără sînari, 

WV- | Reuseni - 71] 1502204| cu 'colonete în naos, pro- 
iu Dobrovăț . 1504 ... naosul boltit ca o calotă 

[Parnăaţi. 1522] mică, - 

„-..| Dolhești înainte de: [1481 N e | _Boltă în cberecâa», cu 
V Bălinești: “| 1499 „ Arhaizanţi . | dubloari de caracter ro- 

Volovăţ 1502 Sa manic. 

o Ă | 
„26 .
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Infăţișez și un tablou al bisericilor lui 
Ștelan cel Mare așezate în ordinea crono-= 
logică și cu însemnarea grupului la care 
aparțin: 

    

  
  

      

        

| DATE ÎÎGRUPUL 
| | 

Putna 
Baia după [1467 
R.Sărat (dărâmată; 1474 | 
Dolheşti înainte de |i481 |V 
Pătrăuți 1487 || 
Milișăuți 1487 | 
Sf. [lie 1488 - | ] 
Voroneţ 1488 1.1 
Vaslui 1490 | 1 
Bacău . . , 1491 II 
Hârlău -|S.-Gheorghe || 1492 II 
lași Sf. Nicolae” [1491-93] 11 

| Borzești . 1493-94 III 
Bălinești - 1494 V 
Dorohoi - Si. Nicolae '[1495 II 
Popăuţi .. 1496 Hi 
Războieni - * : 1496 II 
Coinar - - 14967 | — 
Tăzlău - 1497, .| — 
Piatra: Neamţ - |: 1497-98] III 
Neamţ .- . - - 1497 Il 
Volovăţ | _ 1502 V 
Arbora 1502 IV 
Reuseni. 1502-04] IV 
Dobrovăț 1504 - |IV   
Din comparaţiă acestor. tablouri, rcese că 

clasificarea ee am făcut'o0 plecând de la con 
sideraţii pur: constructive, concordă destul de 
bine cu datele cronologice și permite a dis- 
tinge diferitele maniere, diferiţi meșteri sau 
scoli care au lucrat la aceste biserici, pe 

. când clasificarea în două tipuri după prezenţa 
sau absenţa turlei nu ne dă rezultate sa- 
tisfăcatoare și nu aruncă nici o lumină asupra 
istoriei constractive și evolaţici . arhitecturei 
din epoca lui Ştefan cel Mare. 

Din contra, dacă luăm împreună grupurile 
care reprezintă tipul caracteristic de biserică 
din timpul lui Ştelan cel Mare, lăsând la o 
parte grupurile mici ce sunt de tipuri mai 
speciale, — adică dacă 1uăm grupul Pătrăaţi 
Milișăuți, Sf. Ilie, Voroneţ — cu cel al bi- 
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scricelor orășenești și Mănăstirea Neamţului, 
vedem clar evolaţia tipului. | 

Pătrăaţi, cea mai mică, are o turlă joasă, 
nu are contraforiuuri, căci împingerea bolților 
fiind relativ mică, nu sc simțea încă nevoca 
lor. Nu are încă bază stelată la turlă, nici — sub 

„Straşină — rânduri de ocniţe. ?) 
Milişăuţi, mai -clansată, are tot baza turlei 

pătrată, are contraforturi care — poate — 
nu Crâu de la început, căci cele actuale sunt 
adăogate. Apare un rând de ocniţe şi — poate — 

„cele dintâi discuri. . 
Sf. Ilie arată prima bază stelată și două 

rânduri de ocniţe. 
Voronețul a părăsi rândul de  contrator- 

tari din dreptul zidului median ca inutil, cea 
ce este de almintrelea și logic. Na vedem 
acuma într'adevăr la Voroneţ rândul superior 
de ocniţe, dar se poate judeca,după spaţiul 
ce mai rămâne între rândul existent și 
Strașina “că a existat, fiind probabil umplat 
pentru zagrăveală.. 

Pe urmă vine grupul bisericilor domnești 
din orașele Vaslui, Bacău, lași, Hârlău, Do- 
rohoi, Popăuţi (Botoșani); Apare pronaosul 
supralărgit care și mai mult scutește de nevoca 
contrafortalui dinapoia. sînarilor?). Ferestrele 
pronaosului se măresc şi sc împodobese, 
Biscrica se înnalță. și decorația de cărămizi 
smălţaite și de rotocoale devine regula generală. 

In fine, la Neamţ, dimensiunile crese și 
mai malt. Sub înrâurirea planului grupului. 
Piatra-Borzești-Războeni, pronaosul e lungit 
și împărţit în două bolți. Și naosul, lungit și 
cl, primeşte pentra prima dată compartimentul 
mormintelor ctitoriceşti, | 

Si. Gheorghe din Suceava păstrează aceste 
dispoziţiuni precum și lungirea naosului, lă- 
sând la o parte noul zid despărțitor spre naos, 
Sapărător în mitropolia capitalei unde era 
nevoe de mai mult spaţiu. 

Astiel, în scurtul timp de zece ani (1487-1497) 
sa destășurat toată evoluţia acestui stil, de 
la modesta bisericuță de la Pătrăuți până la 
falnica clădire a mănăstirei "Neamţului. Mai 
recse de ici ca cele câteva biserici, mai vechi,. 
făcute de Ștetan și care. nu le mai cunoștem 
— chiar. şi Patna cea veche-—au fost clădiri 
foarte modeste și foarte simple de forme. 

  

1) Dacă nu există sub tencaiala de azi, 
2) Hârlău, care .nu are pronaosul supralărgit, are 

o a doua pereche de contraforturi, 

————————_— 
ns —



| CAPITOLUL IV 

CERCETAREA AMĂNUNTELOR 
După ce am isprăvit cu studiul liniilor prin= 

cipale, adică al planului, boltirilor și faţade- 
lor, putem trece acuma la examinarea de- 

taliilor, . la analiza lor și la cercetarea pro- 
venienţelor începând prin acele amănante la 
care s'a întrebuințat piatra cioplită sau sculptată. 

Am arătat mai sus locul ce-l ocupă și u- 
şile și .icrestrele precam și formele lor ge- 
nerale. Le vom cerceta acuma mai cu de a- 
mănant, 

Ușile sunt totdeauna de dimensiuni mici, 
un metru lățime și mai puţin și 1,90 metru 
până la '2,20 meiri înălțime. Sunt totdeauna 
într'an singur canat. 

Uşile dintre naos şi pronaos âu an che- 
nâr dreptunghiular îormat de vergele (ba- 
ghete) încrucișate la colţurile superioare, și 

"destăcute în două ramuri spre „interior așa 
„că colţarile superioare dinăuntru sunt puţin 
” rotanjite, cteace le dă o înfățișare caracte- 

ristică. Aceste baghete sunt în număr - de 
două trei sau patra, în 'general de secţiune 
semicirculară și despărțite prin caveturi. La 
partea lor inierioară sunt rezemate pe an mic 

plan înclinat, de 

obicei prin mij= 

locirea unor 

mici baze împo= 
dobite cu diferite 
motive variate ia 
acelaș chenar. 
Numai la Voro= 

   lipsese aceste 
baze. Baghetele nu 

se găsesc așezate 
pe acelaș plan dar 

înșirate oblic așa 
cele mai proemi= 

  

“A 
a 

: d A 
i 

Fig. 3135. Profilul chenarului uşei 
bisericei din Bacău 

ca cele extreme sunt și 
nentc. 

Cele mai frumoase din aceste uși le gă- 
sim la Tazlău și la Neamţ, iar cele mai sim= 

neţ și la Borzești 

ple sant acele de la Borzești, de la Războcni, 
de la Pătrăuți. (Vezi profilul chenaralui ușci 
interioare 'de la Voroneţ. fig. 37). - 

Aceste uși le găsim în Moldova încă mult 

  

      se 
  

Fig 314. Feleac,.uşa sud, (a doua jumătate a veacalui 

al XV-lea) : 

timp după vremea lui Ștefan cel Mare; ele 
au prototipurile lor în Ardeal, așa bunioară 

la: Feleac (1470), la Dej, la Beelean, la Sin- 
tereag (circa 1400), la Bistriţa (1487), la Dipşa 
(Dărbach), la Teaca, la Reghinul Săsesc, 1) la 
Sibia, Ia Cisnădia, la Brașov, la Birthalm, 
(1500 — 1524), la Hetzeldort (1499) și 
alte multe. 

Este de observat că și în Ardeal ca și la 

) Aceste exemple provin în majoritate din regiunea 
învecinată cu Ciceiu,
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„oi ușile principale — portalele — al bisericilor sunt în are 

„frânt; pe: când uşile laterale ce Je întâlnim aproape totdea= 

- -ună 'pe peretele de miazăzi, și cam la jumătatea elădirel au 
“formele și profilele ce le am descris aici. Spre pildă, Bis= 

_triţa, Braşov, Dej, Beclean (Betlen) Dipșa (Dirbach), Teaca, 
-Reghinul Săsesc, Sintereag, Feleac și alte. - 

„i Bisericile despre care vorbim nu -au, ca ale noastre, un 
_- zid interior de separație. Se: pare deci că meșterii ardeleni 
„chemaţi. la noi și 'având de făcut la bisericile ce le con- 
traiau, -pe lângă portalul. şi o ușă într'an zid așezat cam la 
-mijlocul :clădirei, au -găsit .firese.-de a adopta tipul lor 
obișnait de “portal la ușa de: “intrare, iar la cea: din zidal 

| :::- din” mijloc acela ce] aplicau și ci. cam tot: în acest loc. la 
:=|- * -: bisericile -lor. catolice, dar. în zidul: din afară, Si 

(șa dinăuntru de lo. Reuseni este - de un tip ceva diferit - 
 — nervara interioară formează un arc. “în semicerc, (ca: și la 

ERE 2. ferestrele bisericilor. acesti grap), ceace „este. an semn de 
“Fig, 315, Hetzeldori, “Uşa sacristiei tranziție spre Renaștere. . E 

(din 1499) (după V. Roth) - - Ușile de intrare prezintă o varietate. mai mare ; ca și 

  

          

  

  

    

  

  

  

  

  

  

              
      
        

  
      

Fig. 316. Cluj, mănăstirea Franciscanilor, ușa a refectorului, (a doua jumătate din veacul al XViea) (din colecţia maizenilai din Cia]). 
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acele ale naosului. sant. cvazăte spre extea . aceşt Spaţiu a. fost amplat: cu o sealplură 
rior.. Deschizătura Ușei. propriu: zisă este. mai „gotică. E ” 
totdeăuna' dreptunghiulară, câte: o dată cu: La Hârlău igarcază. în acest Ic. ȘI 0 pisanie. 
colțurile ceva rotanjite. . Nu prezintă nici o. -La Voroneţ această lunetă lipsește cum: lipsea 
dată parica ci superioară In plin centru (cum “la început la Pătrăaţ. şi probabil la a Borzeşii Ă 
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a făcat greșit Lecomte du Noay la Sf. Nicolae Câte odată, arcul frânt este la rândul său 
din Iași). încadrat printr'un alt chenar dreptunghiular 

In laneta ce rămâne deasupra ușei se gă- (ex.: Milișăuți, Tazlău, Hârlăa, Neamţ și mai 
sesc de obicei icoane zagrăvitc. târziu Si. Gheorghe din Saceava). 

La Războcni, și la Piatra prin căecpțic, Profilele acestor. portale sunt mai bogate
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oi ușile principale — portalele — al€ biserieilor sunt în are 
“frânt; pe: 'când ușile laterale ee Je întâlnim aproape totdea- 

- ună 'pe peretele de miazăzi, și cam la jumătatea elădirci au 
“formele și profilele ce le am descris aici. Spre pildă, Bis= 
„triţa, Brașov, Dej, Beclean (Betlen) Dipșa (Dărbach), Teaca, 
“Reghinul Săsesc, Sintereag, Feleac și alte. . 

și Bisericile despre care vorbim nu ou, ca ale noastre, un 
zid interior de separație. Se- pare deci că meșterii ardeleni 
„chemaţi. la noi și 'având de făcut la bisericile ce le con- 
straiau,--pe lângă portalul. şi o așă într un zid așezat cam la 
-mijlocul :clădirei, au -găsit -firese.-de a adopta tipul lor 

„. obișnuit de 'portal la ușa de'-intrare, iar la cca-.din zidal 
|  :- din” mijloc acela” cel" aplicau și 'ei câm tot: în acest loc. Ia 

=]! = biserieile -lor. catolice, dar în zidul-din afară; Să 
Ușa: dinăuntra de Ia. Reuscni este . de. un tip ceva diferit 

* — nervura interigară formează an arc_în semicerc, (ca și la 
ea DT. ferestrele bisericilor: acestă grap), ceace „este. „un semn de. 

"Fig. 315, Hetzeldori, -uşa sacristiei tranziție spre Renaștere. Si 
(din 1499) (după V. Roth) - Ușile de intrare prezintă o varietate. mai mare; ca și 

    

        

  

    

  

  

  

  

  

              
      
        

  
  

  
                

Fig. 316. Cluj, mănăstirea Franciscanilor, uşa refectorului, (a doua jumătate din veacul al XVlea) (din colecţia mizealai din Cia]).
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acele ale naosului sunt. cvazăte spre exte= . acest spaţiu. a. fost amlat: cu o scalplară E 

rior.. Deschizătura ușci. propriu zisă este. mai gotică. - 
totdeauna: dreptunghiulară, câte: o dată cu' La Hârlău figarcază. în acest lSc. Şi o pisanie. 

colțurile ceva rotunjite. .Nu prezintă .nici o.  :La Voronețaceastă lunetă lipsește cum: lipsea 

dată partea ci superioară în plin centru (cum la început la > Pătrăaţi Și probabil 4 la a Borzești , 
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a făcut greșit Lecomte du Noay la Si, Nicolae Câte odată, arcul îrânt este la rândal săa 

din Iași). Ii încadrat printr'un alt chenar dreptunghialar 

In laneta ce rămâne deasupra uști se gă- (ex.: Milișăuți, Tazlăa, Hârlăa, Neamţ şi mai 

sese de obicei icoane zagrăvitc. târziu Si. Gheorghe din Saceava). 

La Războeni, şi la Piatra prin cxecpțic, Profilele acestor. portale sunt mai bogate
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Fig. 319. Profile de uşi exterioare 

  

noi e Toia ma ia 

  

4) Voloviţ 

d) Hârlău 

  

  

€) Reuseni, (după Romstărfer) 

=] - 
LA 

     

   
  

de cât acele ale ușelor 
interioare, Se compun din 

„torari și caveturi for» 
mând pălnie spre inte= 

O rior, și rezemată jos, 
i ca la naos, pe baze mici 

id ornamentate și un plan 
Sad înclinat; câte o dată se 

Dă întretae la chee (vezi 
ip îig. 38. Voroneţ și lig. 82 

- Vaslui.) Fac parte din 
ornamentica cunoscută go- 
tică și se pot găsi multe 
pilde la îel, mai cu seamă 
în Ardeal. 

Cele mai bogate din 
aceste portale se găsese 
la Tazlău, la Sf. Gheorghe 
din Hârlău și mai ales 
la mănăstirea Neamţului. 

Frântura. arcului nu 
este de obicei prea ascu-= 
țită. E în general în etiers» 
point», adică centrele ar. 
curilor de cere sunt cam - 
la a treia parte din lăr- 
gimea  deschiderei. Câte 
o dată (Arbora) sunt mai 
învecinate de axa ușei, 
apropiindu-se  ogiva de 

„plin centru. Aceasta vă» 
"deșle o înrâurire târzie 
— aproape de epoca de 
tranziție spre Renaștere. 
„Cheile arcurilor ogi- 

: vale sant dintr'o bucată, 
adică nu se găsește un 
rost în vâriul ogivei. Acea= 
stă observaţie are o oare 
care importanţă, de oa 
rece unii autori aa vrut 
să vază in această dife- 
rență de consirucţie o 
caracteristică spre deose- 
birea ogivelor gotice de 
cele orientale,:) ceeace e 
„departe de a îi general. 
In orice caz, în Ardeal, - 

se găsese chei de ogivă de cele două feluri. 
Precum se vede, deosebirile sant mai mari 

„ca la așile interioare. | 
„Se vădeșie. deci înrâurirea directă a Ar- 

d) Tazlău 

  

1) Prisse d'Avesnes-l art arabe,
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dealului asupra Moldovei încă din vremea. 
lui Ștefan cel Marc, căci portalele și ușile 
bisericilor gotice din celelalte țări — vecine 

Fig. 320. Profile 
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c) Cracovia — Biblioteca 

saa mai îndepărtate de Moldova—au şi for- 

me mai puţin asemănătoare. 

Bazele mici ornamentate ce le-am văzut 

la chenarele ușilor și ce le vom vedea și la | 

anele ferestre mici sunt o caracteristică a 

goticului târziu din țările germanice. 

In Galiţia nu apar, cel paţin cele ca mu- 

chiile sucite, de cât la' sfârșitul veacului al 

XV-lea, în Ardeal ceva mai de vreme. 

Precum vedem, la ușile moldovenești nu 

prea reese o evoluţie în această privinţă. In- 

tradevăr la primele biserici, acele din Pă- 

trăuţi, Milișăuți și Voroneţ, lipsesc la porta- 

lele exterioare, dar se găsesc la Si. Ilie care 

e de aceiași epocă și aparţine aceluiaș grup. 

Şi la Pătrăuți și la Sf. Ilie Ie vedem şi la 

chenarele ușelor interioare. Din contra, mai 

târziu ia Arbora și la Reuseni, care acuză la . 

uşile lor dinăuntru oarecare caractere de 

tranziţie spre Renaștere, chenarele exterioare 

nu mai arată baze, pe când tocmai atuncea 

apar la ferestrele acestor două biserici. 

Ferestrele, precum am arătat, sunt de 

două feluri; cele mici care 

deauna naosul, altarul şi turla şi câte o dată 

pronaosul, şi acele mai mari şi de dimen- 

siani mai variate, ale pronaosului. | 

_Cele dîntâi sunt totdeauna îngusțe și lun- 

găreţe (cam 1,20—1,50 m. pe 0,50—0,60 m.); 

chenarele sant cu colțurile pătrate în atară 

şi înăuntru la bisericile mai vechi, Pătrăaţi, 

Milişăaţi, Si. Ilie, . Voroneţ; Ia Bălinești c 

acelaş tip dar mai lăţit. La alte, parica în 

terioară e terminată sus: în.semicere și chiar 

luminează tot. 
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în are foarte uşor frânt. (Dorohoi, Popăuţi, 

Hârlău, Borzești, Piatra, Războeni, Tazlău.) 

La Arbora, Reuseni, Dobrovăț < în semicere 

de uşi exterioare 

  

V) Cracovia, casă particulară 

carat. La Volovăţ ce un lip speeial în semi= 
cerc (Îig. 192). 

Chenarele se compun din baghete (toruri) 

  

  

  

  
  

separate prin  adâncături  (cavete). Sunt 

n 

, E 

ei 
i 

Fig. 321. Sebeşul săsesc, Portalul sud 
(după V, Roth) 

- una sau două asemenea baghete şi se în- 

crucișează la colţuri. vezi profilul fig. 39 Vo- 

roneț). 
La partea lor de jos sunt așezate: pe- un 

plan înclinat dircet sau, rar, (Arbora, Rcuscni), 
prin mijlocirea unor baze mici ornate, cum 

le-am văzat şi la uși. In cele două cazuri însă, 
planal înclinat care termină în jos-ornamen=
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 4aţia ehenaralui. se opreşte: mai .sus de cât . prezența arcului interior este o inovaţie, care 
__ pragul deschiderei ferestrei, . ; ... . -*. se păstrează cu oare.care miei modificări la: 

  

i 
ai : RAE 

baban co atăt atei a Pe 3 Pat i           

| „Fig. 322. Sibiu, Biserica Ursalinelor 

Se poate. observa .0. Oare care evoluție în “grupul Piatră-Războeni-Borzeşti şi la Tazlău. forma : acestor icrestre. La bisericile cele In grupul Arbora-Reuseni-Dobrovăţ "apare 

    

  

          

  

  
  

323. Feleac, Uşa de “vest (a doua jumătate a 29 a . - " ” veacului al XV-lea) | Fig. 324; Reiehesdori, aa poerislel (1451) 
- - - upă V. Ro 

arcul în plin cintru, adică o îndrumare spre 
formele Renașterei... - ” 

dintâi sunt mai simple — dreptunghiulare înă- 
antru ca și în afară. La grupul -orăşenese,-
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Na. vorbese aici bine înţeles, de cazul în. 
care ferestrele : “noosalui au fost mărite și 

  

  
  

a Fig 325. Cisnădia - 

schimbate în cursul vremurilor, adică ceca ce 
s'a întâmplat la mănăstirea Neamţului. . 

  

  

          

  

Fig. 326. Sebeşul săsesc, Biserica mică 

Ferestrele tarletor sant la îcl sau aproape 

la fel, în “general mai lungite,. n'au însă nici 

„odată “partea . interioară de sus rotunjită, CU 

o singură. excepție, la Tazlău.. 
- Ferestrele: pronaosului precum am arătat - 

răai Sus, sunt” sau: de acelaș tip ca acele alc. 
naosului sau' mai :mari. și de tipuri mai va- 

“riate,. (Vezi profilul fig. 86, Vaslui). Caracterul. 
lor: gotic. e și mai accentuat și similitudinca 

-cu unele ferestre ale bisericilor ardeleneşti 
din veacul al XV-lea ncindoioasă, fără a fi 
totuși la fel. - , 
"Unele. din aceste: ferestre sunt dintro sin= 

  

  

  

Fig. „327, Cisnădia. 

“gură deschizătară, încadrate printr: un are: “frânt 
profilat cu ună, două, trei nervure.: Alte sunt 

impărţite în două printr'un menou, iar par- 
tea superioară e împodobită prin cercuri Or 

  

  

      | | & e 

Fig, 328. Sebeşul săsesc, Fereastră Sud | 
Biserica mare (dapă Y. Roth) 

namentate; trilobari și alte ornamente „ralo- 
nante“ ŞI „tlamboiante“. 

ME



210 , , COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE. 

Alte în finc, mai bogate, au două menouri au fost des astupate cu tencuială ; asemenca 
(Sf. Gheorghe. din Hârlău) = și menourile au fost scoase fiind -probabil mai 

Şi. nervurile ferestrelor, ea acele ale por- uşor la o reparație stângăcie de a aşeză un 
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Fig. 330, Biserica Sf. Mihail: din. Cluj,. 
(după Giârgy Lajos, Szent PHRaly) 

a 

talelor, se întretae” câte o „dată la chec. toc “de fereastră dreptunghiular lără aceste Ornamentele „din _bartea Superioară care sapărătoare membre de arhitectură. sunt des găurite „ă jour“, dar. nu totdeauna, Hrcul frânt e' mai totdeauna, ca și la așii,
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Fig. 321. Biserica” Dominicanilor, Cluj 

211 

puţin accentuat. Raza cercului se găsește de 
obicei .cam la dcuă treimi din lărgimea 

ferestrei, DE | 
Dacă se 'găsese cu ușurință ferestre mari 

„destul de asemănătoare ca acele ale pronaosului 

- nostra la bisericile- din Ardeal, din Ungaria 
- de nord, din Galiţia și în alte părţi vecine, ches= 
„tiunea nu € așa de simplă pentru ferestrele 
„mici, Aceste ferestre, fie cele cu mulure simple 

  

Fig, 333. Cracovia, Fereastră 
la turnul ospelalui. comunal 

direct răzămate pe un plan înclinat, îie cele ca 
baze mici ornamente, nu se găsesc nici la bi- 

sericile din Ardeal, nici la bisericile galiţianc. 
Care poate îi origina lor? 
Le găsim însă cu: îorme vecine, — mai 

puţin lungărețe—în construcţiile civile din Cra- 
covia. Aşa la turnul Ratuzului (Rathhaus, os- 
pelul comunal), unde sunt aproape pătrate 
și unde este adevărat că mai prezintă o par- 
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Fig. 332. Biserica neagră, Braşov, (după Kăhlbraodt) 

  
„Fig, 334, Cracovia. Fereastră la turnul ospelulai comunal



- aa " 

iicularităte siranie,; ce. n'0 - 

pentru a primi, mai” .așor lumina de săs. 
: La spitalul Sfântului 

Duh, din yeacul al XV-lea, 

acuma dărâmat, erau îc- 
„.restre mici şi maâi vecine 

de. ale noastre. La.Wavel, 

castelul - regilor Poloniei, 

ghiulare și cu -malure   : cele dela noi.       | postavuri), pe piața cen= 

1: trală-a orașului,” este o 
ferestruică „de proporţii 

p. Ba E lungăreţe, cu maulure în- 
e i au “doite 

  

- în arc de cere la 
„Pio 335. Spitaiul St; Dan Partea: de sus și rezămate 

Cracovia. prin baze mici pe an Plan. 
inelinat. 

La ospelul comunal din Sibia (Rathaus) 
„se văd iar ferestre asemănătoare cu cele 
moldovenești. precum și la castelul din 

-: Hunedioara a Corvineștilor, 
La bisericile gotice din Ardeal însă, din 

care se cunosc vr'o două sute, nu se găsesc 1), 
„Acest din armă Îapt ne face să înclinăm 

  

  

  

    

FIg. 336. Fereastră la ospelul comunal 
din Siblu (veacul al XV-lea) 

  

1) Comunicări verbale ale D-lor Dr. V. Roth şi Si. 
„gerus, amândoi excelenți cunoscători al clădirilor votice 

„_din Ardeal.. 

întâlnim lă noi. . 
" Partea interioară ă ehenarulai e înclinată așa zis - 

să fi 

| 0 tot în: Cracovia, se găsesc î 
câte va ferestre dreptan= : 

d: destul de asemănătoare e ca 

La Sucheniţă (hala cu - la noi'și aşezate în mod 

“astiel la concluzia că Îc- 

“presupune că: au: 

„=. în aceste vremuri), 

„.- ferestrele mici“ce. 
le Știm și uși după 

"tipurile curente în 

„ca potrivite cu ce= 

.modiiicat uşile: Sa 
“după _tiparile lor, îi 
“plerzându-se tipul ? 

Sa COMISIUNEA- HORUNENTELOR- ISTRICE i 

a crede: că înrâurirea. în această privinţă, ne 
venind din Ardeal trepue să fie, venită din .: 
Galiţia, în Moldova.. 

E 'adevărat că: n'am. „găsit. aceste: “Irestae! | | 
- nici la bisericile galițiene, 

dar sunt: relativ . puţine 
care.ne-au rămas și poate 

fost la unele din 
cele dispărute. :.. | 
„De oare ec--ușile pise-. 

ricilor noastre arată ne- . 
indoios o :înrâurire: din : 
Ardeal: — căci se. regă= 
sese acolo cu formele de 

  

      

corespunzător — ajungem 
Fig. 337. Fereastră la 
castelul din Hanedioară restrele mici ar îi de in- (veacal al XV-lea) 

iluenţă galițiană, iar ușile 
ardelenești; Până. la găsirea altor elemente . 

“pentru rezolvarea acestei chestiuni, se poale 
“numai face ipoieza. 

ze oara m za că ne lipsesc unele 
monumente inter- 
mediare carencar 
Îi dat cheia proble- 

mei. Am putea așa 

fost biscrici făcute 

de meşteri Gali- 
țieni (ştim din do- 
camente. că au 
venit unii la noi 
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biserici care aveau 

Galiţia. Alţi meş-  :- |: 
teri Ardeleni, ve- Ri 
nind maitârzia,au i .:| 
păstrat ferestrele 
mici care plăceau .:. 
sau crau privite .. 

rințele locale și au   Sau e 
ușelor galiţienc. 

Namai ceva mai 
târziu a început să se moditice și ferestrele 
pronaosului, adoptânda-se. liparile mari cu= 

Fig. 338. Profilul soclalui Piatra 

„noscute care sunt răspândite și în alte părţi,
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: Soclul este de obicei simpla și puţin proc 
minent, între 15și 25 cm. Biserica: Sf, 

bogat și mai cșit. Inălțimea' soclului este .de 
„obicei de un metru.-E construit de piatră brată 
de dinicasii mici, poate ceva mai mari ca restul 
zidalai;— câte odată, rar, e în întregime de 
piatră cioplită (Piatra). 

Partea superioară, înuehia; e de, „piatră cio- 
„plită Și profilată. ci 

Ion . 
din Piatra lace excepţie, având un soelu-mai . 

, 213 

1,80 m; In Occident: asemencă . contraforturi 
reprezintă un tip. mai vechiu; dar 'care s'a 
menținut: în bisericile -mai simple. ' 

Atât partea superioară cât și retragerile au 
an coronament înclinat cam la 450 și acoperit 

“prin. pietre de talie de profile care sunt aproape 
„constante la toate. bisericile lui Ştefan cel. 
Mare, atât la contratorturile mari cât: și la. 
cele: mici de la altar. 
„Aceste profile să regăsesc în Galiţia şi în 

„Fila, 339. Profile. de socluri 

     
_4) Dorohoi 

3) Neamţ E 2) Tazlău 

  

| PD) Portaţi 

 s sr. Gheorge, Hârlău 

La ușa de intrare coronamentul “sociali e Arăcal 'şi sant „de “oltinintrelea comune în 
de obicei întors, continuânda-și vertical până : 

la pământ malurile orizontale. 
Soclul ocolește baza contratorturilor, 
Contraforturile așezate precum am văzut: 

mai sus, și constraite mai totdeauna de piatră. - 
se arcă, de obicei, până la primaăl: de talie, s 

rând de ocnițe. Au, de obicei, ună sau două 
retrageri, grosimileliind de circa 80 până la 90 . 
em. și: lărgimea de “aproximativ 1,30 până la : 

toate . țările. de- constracție gotică. 

La..Ncamţ, găsim excepţional o formă di- 
ferită, dar na știm dacă nu este o sehimbare 
târzie, 

Contratorturile: mici ale turlelor sunt pu 
țin proeminente și au profile simple (ex. 
ig. 341). 
 Cornișele — când există — sant “de piatră . . 

cioplită și Simple; cele mai caracteristice .
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sunt cele de la Piatra, de la mănăstirea Neam- unele console la nașterea arcurilor naosalui 
ului, de la Bălinești. Na par a se vedea cor- sau pronaosului,  nervurele boltci. turnalai 
nișe înainte de grupul Borzești-Piatra. „de la Bălinești, care de altmintrelea ocupă 

In. piatră cioplită maâi Sunt lucrate la unele în privința pictrei cioplite o poziție deosebită, 

Fig. 340. Profile de socluri 

a 
a
t
a
 $
 

  

Q) Cracosia, Franciscani b) Cracovia, Si-ta Maria c) Dej 

biserici și arcurile interioare sau cel paţin din. pricina — mai cu scamă — a împodo- muchiile lor, precum și unghiurile ceşite ale birei îngrijită și elegantă a detaliilor. Profile racordărei absidei cu naos; asemenea și pi- bogate și console înflorite la arcuri,- iar jos 

Pig. 341. Profile de coronament al contraforturilor 

Lâna 

          
aie one e tran dei 

îm mate e 

Vb) Piatra 6) Piatra (secţie) d) Voloviţ 

   

          . + 

i 3 
„€6) Neamţ TD) Neamţ (la turlă)  g) Bistriţa, turn - h) Bistriţa, placa superivară 

ză ii. 

  

es, 
- sea 
a 

lastrii “cu console din bisericile tipului Piatra-  parapetele cu o ornamentaţie gotică: sunt Borzești— Războieni. „executate eu o maestrie deosebită. Pictrele sunt exact cioplită și Îrumos apa- Se vede că călătoriile logofătului Tăata, reliate., De asemenea de piatră cioplită sunt ca ocazia diferitelor solii cu” câre a fost
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însărcinat, mau rămas fără înrâurire asupra 

spiritului său și că cele văzute” în ţările ve- 
cine l'au îndemnat la o mai mare bogăţie în 
împodobirea bisericei sale. | 

Elementele gotice din Moldova seamână 
deci mai malt sau mai puţin cu cele din 
Ardeal și mai cu scamă cu cele din regiunea 
Cluj-Bistrița, — și au moi multă analogic 
cu acele din .vremea Corvinestilor, așa cum 
e şi firesc. Dar aceste asemânări și âna- 
logii nu înseamnă copiere; dacă sunt semne 

de înrudire sunt și multe deosebiri, încât pe 
lângă înrâurirea cvidentă din Ardeal trebue 
admise și alte . izvoare; pe lângă meșterii 
veniţi din Transilvania nu-e exelus să îi venit 
şi alţi din alte părţi nu aşa imediat vecinc. 

Pisaniile.—Tratând aici despre toate ctemen-  - 
tele de piatră cioplită, se cuvine să vorbim şi de 
pisanii. Aceste pisanii le găsim de asupra: 
ușii de intrare sau ceva la o parte; la Hârlău 
e chiar la colțul peretului. Ele sunt mai tot- 
deauna cu. slove foarte îramos săpate și în 
relicf pe un fond scobit, după datina pămân- 

teană. Chenarul ec îoarte simplu, — lipsește 
chiar câte odată. De obicei e o simplă bor= 
dură, câte odată o baghetă întretăiată la col- 
țari. (Sf. Ilie, Bălineşti.) Des e adăpostit sub 
o mică mulură de un profil asemănător cu 

acele ale contraforturilor. 
Namai la Neamţ găsim un ornament, — un 

rinsou romanie — în jurul inscripției. 
Aceste pisanii sunt de. obicei langărcţe ; 

într'un singur caz e ana mai înaltă de cât lată 

(Voroneţ), dar exact pătrată niciodată, 
Aceste inscripţii constitue pentru noi do- 

cumențe din cele mai preţioase pentru datarea 

"Fig. 342. Cornişe 

  

  

      

«) Neamţ . o) Piatră 6) Bălinești 

monumentelor . și înlocuese durabil documen- 

iele scrise care aşa de des ne lipsese. 

x * 

Pe mai mulle din aceste elemente deco- 

rative 'sau constractive de piatră de talie 

despre care am. vorbit, se: găsese semne la= 

pidare, adică semnele meșterilor pietrari sau 

cioplitori. In tot domenial artei gotice, când 

9
 
=
 
>
 

zidarii — pietrarii, din simpli ucenici (îraţi) 

deveneau meșteri ' (tovarăşi — compagnons— 
Gesellc), primeau și 'un semn distinctiv al lor, 

deosebit de semnele altora, dar totdeauna de- 
rivat de la semnul sau  îigura geometrică 
caracteristică a regiunei în. care își primea 
titlul. | 

Asticl unele din aceste corporație sau con- 

Fig. 343. Chenare de pisanie 

   e ma 
« Popăaţ UV) Bslineşti 

fraternităţi (Hatte—loge) aveau pătratul ca îi- 
„gura originară și toate subdiviziunile acestei. 
corporație întrebainţeau îiguri derivate din 
pătrat, care liguri, prin derivaţiuni succesive, 
puteau da o infinitate de semne. 

După un act de la 1459, Strassburg, 
care a îost poate cea d'întâi contraternitate, 
şi secoli dea rândul cea mai puternică și 
cea mai considerată, avea ca figură de bază 
pătratul. Colonia avea triunghiul echilateral, 
Viena pătratul combinat cu patru cercuri, iar 
Berna triunghiul combinat cu trei cercuri. 
Pceste patru: loje își Impărțeau, cu filialele 
lor, tot terenul gotic de limbă. germană din 
vestul Franței “până în Ungaria și „Dunărea 
în jos“... . 

In 1565, după an nou act, le regăsim tot 
cu aceiași împărțeală; semnul Bernei însă 
a trecut la Zarieh şi “poate mai „târziu la 
Praga. 

Din aceste patra, figuri tip derivati alte, 

și așa ca, din subdiviziuni în subdiviziuni, 
fiecare meșter să-și aibe semnul lui, care 
era proprietatea sa cât trăia și care se deo- 
sepea de celelalte 5. 

Semnele geometrice ce. „Ie găsim pe pie 

trele bisericelor noastre sant deci în pri- 
mul rând o probă de origina gotică a meș- 
terilor ce le au cioplit și pe urmă ne sunt 
o indicațiune arătând regiunea de unde pro- 
veneau acești meșterii şi de care școală ţi- 
ncau, adică care erau înrâurile ce le puteau 
transmite. 

Rziha, — Studien dber Steinmetzzeichen,



:" călitura olicială, 
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“In afară de aceste semne cometrice, - ÎS 

cam . s'ar putea zice, a 

meșterului — sc “mai găsesc și alte semne nc: 
gcometrice ssau necorespanzând “unei deri- 
vări regulate a - îigurei ie, câte odată simple. 

--.. din Ardeal sau din Galiţia, căci vedem că în 
Ștefan cel . Here. 

iniţiale. . 
Găsim - în - vremea lui 

__ “semne la: 
Piatra,: ja Borzești, la Reăseni, la. Cotnar, 

la Cetatea - Sucebei,- fără a putea însă ştie 
„precis dacă sunt, sau care sunt, din vremea 

lui Ștefan, și la St. Gheorghe diri Suceava, 
- Din!  Comparaţia acestor semne: cu cele ce. 

":1€ găsim în. Ardeal și:în Galiţia (la Bistriţa, 
“la Brașov, la.Dcj, la 'câtedrala din Cracovia), 

„Putem vedea că: unele sunt aproape - la fel 

-* “COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE, 

" origină gotică | a meşicrilor pietrâri. câri au 

lacrat [a noi, și ne arată că erau -dintre acei 
cari au lucrat în toate țările apusene vecine,: 
nu ne lămurese .deci asupra punctului, încă 
nedeslașit, de a știi dacă ci vineau anume 

-aceste. două țări se găseau meșteri din aceleași 
școli; pateau veni prin. urmare tot așa de 

bine: dintr'una. cât şi din alta din: aceste două 
părți. i i i 

. * 

După a: îi examinat elementele de piatră | 
cioplită, trecem acum Ia. cercetarea celor Pâite - 
elemente alc. fațadelor, . 

Paramentul, precum am văzat, este de piatră 

“Rig. 344. Semne Iapidare 

DEzHer 
„_G) Piatra 

XI 2, 
-c) Cotnar. (1) Reuseni (după. 

„ Romstârter):: 

PIAN 
„d ) Borzești 

7 4 XN o 
e) Si. Gheor She din Suceava (după Romstăr fer) . 

DIRCSIIY 
_[) Cetatea Sucevei “(după Romstărier) 

- şi olte foarte -vecine, în.cât putem conchide 
că -meșterii veniţi la noi aparţineau aceleași 
școli, aceleași subdiviziuni de școală, cu. cei 
care au lucrat acolo la Brașov, Bistrița, Dei, 
Cracovia și „alte localități. 

De altmintrelea se regăsesc în tot domeniul 

artei gotice semne la ic! și chiar unele identice. 

“La noi. marea, “majoritate a semnelor de- 

rivă din pătrat (loja: din Strassburg) și mai 

paține din trianghiu, (Colonia). De celelalte . 
nu s'au găsit. — La biserica neagră din Bra- 
șov mai puţin din jumătatea semnelor derivă 
din pătrat, la catedrala din Cracovia, se pare 

că marca majoritate sc înscrie în această figură. 

Semnele lapidare care ne confirmă astfel 

brută de dimensiuni mici, In Moldova, . piatra 
se găsește mai peste tot încât acest mod de 
procedare era cu patință și Chiar mai așor..- 
de cât de a zidi ca cărămidă. Colţurile 

clădirei crau de piatră cioplită, fără însă ca 
cozile aparente să . aibă vr'o formă regu=: 
lată; numai liniile orizontale erau potrivite, cât 
permitea piatră, iar 'restul blocalui: era lăsat 
așa cum .rezulta din forma sa. „Aeclaș lacru- 
se vede de altmintrelea în Ardeal și în Ga- 
liţia, “chiar la clădiri mai importante. 

Ornamentaţia de cărămidă, pe lângă rân- 
durile orizontale care. întrerup monotonia zi- 

dului de piatră brută, consistă mai cu seamă 
în aceste arcade oarbe, aceste firide lungă- 

reţe care împodobese absidele, și în rândurile 
de ocnițe așezate sub strașină. |
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Fig. 345. Diagrame de semne lapidare 
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_Fig. 346. Diagrame de semne lapidare 
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Care poate îi origina acestor areade oarbe? 
Arcari sau arcaturi care să împodobească 
absidele sau fațadele bisericilor se 

219 

beşti din Macedonia, cele din Bulgaria și cele 
armene, Pe armă observăm că arcadele noastre 

  

găsesc în multe țări și le găsim 

foarte des în bisericile romanice 
din Occident. Le găsim și în Dal: 
maţia, în Serbia, în Armenia, pre- 
cum și în tot domeniul artei bizan- 
tine. Găsim și rândari de arcade 
mici pe colonete angajate sau li- 
bere, formând galerie «ă jour» în 

Italia, în Dalmația, în Germania, 
mai cu scamă pe Rin. 

Modul cum se prezintă aceste 
membre ornamentale diferă însă 
foarte mult. 

“Pentru a ne putea orienta asa- 
pra înrâaririlor ce s'au manitestat 
la noi e nevoie să lămurim bine 
caracterul acestor arcade oarbe ce, 

“în lipsa de termen mai apropriat, 
le am denamit și firide lungite. 

Arcadele oarbe “ale bisericilor 

  
      lui Ştefan cel Mare, se găsese nu- 

mai la abside; acesta e primul ele= 

ment ce ne permile să scoatem 

    
Fig. 347. Si. Teodora Tiron (Rilisse Djami) 

Constantinopol (după Van Millingen) 

din comparaţie aproape toate bisericile roma» 

nice, precum cele din sf. Munte, cele sâr» 

Fig. 

- Germania, ş. a.). 

348, S-ta Teodosia, (Gul-Djami) Constantinopol 

(dapă Van Millingen) ! 

sunt simple adâncituri în planul zidului, care 
lasă între ele pilastri ia colțarile poligonului 
absidelor. Pilastri însă, cu toate să sunt. re= 

lativ înguşti (29—43 cm.),.nu au caracterul 
de colonete angajate, cu sau tără capitele, cum 

se văd în Serbia (școala de la: Morava), în 
Armenia și în ţările romanice (Italia de Nord, 

Archivolta propriu zisă este în planul zi= 
dalui, nu are nici un bandou ornamental nici 
cșituri decorative. Arcadele noastre oarbe, 
fără a îi propriu zis constractive, adică 

iără a îi indispensabile, procedă totuși, cu 

tot caracterul lor decorativ, dintr'an prin= 
cipiu constructiv. 

__Arcaturi asemănătoare cu ale noastre se 
găsesc în clădirile bizantine din Italia și în 
Balcani, încă din primele veacuri ale erei 

creștine. S'a discutat asupra originei lor, dar 
nu întră în cadrul acestui studiu de a trata 
această chestie, ci. de- a căuta origina pro- 

babilă cea mai imediată a îfiridelor noastre. 
Cele care au caracteristicele cele mai apro- 
piate de ale noastre, — și sant așezate nu- 
mai la abside — se găsese la Constantinopol 
la clădirile din vremea Comnenilor și a 
Palcologilor, Si. Teodor Tiron (sec. al IX-lea)
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zisă și Teotokos, Pammakaristos (Fetiyeh) 

(după 1315), St. Teodosia (Gul Djami, aliX-lea 
sce.), Pantocrator (al XII-lea sec,, Zeirek Djami), 
la Salonic (S- ţii Apostoli, Si. Pantelimon, 
Si. Ilie), 

Avem la unele din aceste biserici și nişe 
oarbe deasupra arcadelor, mai lungite într'a- 
devăr ca la noi și de un caracter diierit, La 
noi continuitatea acestor rânduri de. ocniţe 
le dă un căracter de îriză, pe când în Ma- 
cedonia (Marko) au numai caracterul de nișe 
oarbe, ţinând locul, în mod decorativ, de Îen 
restre absente. 

La Messembviia, la mai malte biserici (Mitro- 
polia, Pantocrator, Sf. loan Aliturgitos), există 

O friză de arcaturi mici. care nu sunt însă 
nișe oarbe, ci sunt așezate pe console. 

Totași, la Si- Ilie din Salonie (Eskiserai),. 
sunt asemenea nişe care iau oare cum apa- 

rența de friză, din cauza : marelui: număr de 
laturi ale absidei, dar - nu îac înconjurul bi- 
sericei. — La Si. Pantelimon (Isakie Djami), 
din acelaș oraș, laturile clădirei sunt deco- 

„rate sab cornișă, prinir'un rând! de arcade 
oarbe, care nu se văd însă la abside. 

La Mistra, la Panaghia Hodegetria din Bron- 

tochion, de asupra îiridelor lungite la abside 
sunt îcrestre și deasupra lor un rând de nișe 
oarbe. Dar nici aici nu fac înconjurul clădirei. 

In rezamat, sunt țările din peninsula bal- 
canică unde găsim formele cele rai învecinate 
de ale noastre, și în spiritul cel mai apropiat. - 

*. $ 
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Găsim firide: langite, câte odată ocniţe: de 

asupra lor, dar nicăeri nu- le găsim în „aceiaș 
- întocmire. ca la noi, adică. arcade oarbe nu- 

"BISERICILE LUI ŞTEFAN CEL MARE 

  

“sr. loân; e Blitargitos, Messembria *  -. 

.- „„.. pot derivă din aceste două calori, 

21 

mai la abside, combinate cu unu sau două 'rân 

duri de ocniţe deasupra lor care înconjoară toată 
biserica, Ş 

      
  

Fig. 352. Pantocrator, Messombria. 

Vedem deci o iniluență destul de directă a 
țărilor balcanice, dar mai ca scamă â Con-= 
stantinopolui în cea ee privește arcadele oarbe, 

iar în privința ocniţelor, chestiunea 
„e..mai * puţin. deslaşită. Sar putea 

„ presupune şi .0 înrâarire -a biseri= 

cilor romanice transmisă prin ţările 
germanice, încă din vremea prime= 

. lor eonstrucţidni religioase din Mol- 
„„ dova, în perioada dinainte de 1487 

(Pătrăuți, Milișăuți). - Totuși o pro 
veniență sudică pare mult mai vero- 
“similă: | 

% 
E E i | 

“Am arătat. că, în - rândurile de 
cărămizi. aparente :care împodobese 
Îațadele precum: și la pilastri și la - 

- arcaturile .oeniţelor,. sunt cărămizi 
„ smălțuite. -Culorile lor sunt verde 

“și galben'cu toată gama tonurilor ce 

adică “dela verde deschis la verde închis 
aproape negru și la verde albastru, și chiar 
vânăt, iar. de la galbenul cel mai deschis la
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brun. De sigur că multe din aceste nuanţe colorate nu sunt așezate îără regulă, ci alter- 

“nu sunt vroite ci sunt variaţiuni datorite  nează totdeauna cele. din familia . galbenă cu. 
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Fig. 353. Si. Pantelimon (Isâkte) Salonic 
(după Rivoira) . 

      
Fig. 355.. Caracalu (Atos), (Col. Hautes Etudes) 

intâmplărei, nepotrivilor compunerei smalțuri= . cele din familia verde; Câte odată cărămizi 
sau a condacerei îocului. Aceste cărămizi roșii,.rămase.nesmălţuile, intră și ele în acea-
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„stă 'combinăţie: de culori. Cărămizi aşă colo de. culori : sunt „diferite .și'ina! credem să 
„ „rate „şi smălțaite nu găsim -în Balcani 'sau în existe: »r'o: legătură sau o înrâurire a smalțu- . .. 

alte regiuni bizantine “că 'Mantenia, și nici în rilor : turecști- “asupra alor: "noastre, Aceste, ....: 
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ţuite se regăsește în Asia mică, în domeniul «vernisate» decât emaliale, (cel puţin cele verzi) 

artei' otomane, răsanct - întârziat a artelor se apropie mai mult ca aparenţă de teracotele 
mesopotaniene și iraniene. apusene adică de cele nemțești așă cum vom 

Modal de a smălțui însă, precum și genul  vedeă cum vom vorbi de discurile ornamentale. 

e



„924 

, Actualmente găsim la Cracovia la un turn 

la est de poarta Si. Florian al veehei incinte, 
„cărămizi, nu propiu zis smălțuite, ci arse 

până la un început de vitrijicare, ceeace le 

dă aspectal unui smalţ: negru. verzui. Sunt 

"întrebuințate în 'mod' decorativ printre cele 
obișnuite :roșie. Ar, îi. îost însă la Low 
(Lemberg) clădiri împodobite cu cărăinizi smăl- 
juite verde și galben de prin veacul al-XIV-lca 
și al XV-lea, (comunicare “verbală a D-lai 

pe: când .verdele fiind. destul 

  

COMISIUNEA MONUMENTELOR . ISTORICE 

zate în timpanele. arcaturilor și formând îrise 
sub strașină și: la'tărle. :Acesie discuri sunţ 
colorate. în :verde şi galben: cu. toate varia- 
țiunile'așă cum am văzat la cărămizile aparente. 

Smalţul verde e aplicat direct la pământul 
oalei, pe când: sub smalțul galben e des un 
strat alb, probabil pentra a împiedică ca rosul 

pământului, să schimbe tonalitatea galbenului, 
ver de închis nu 

necesită accastă precauţie. 

  

Fig. 358—359 —-360—361. Discuri smălţuite 

Czolovski). O înrâurire a Galiției este deci po- 
sibilă şi.probabilă şi cu atât mai mult cu 
cât cărămizile noastre de fațadă sunt de un 
format mai lung şi mai gros precum sunt 
și cele ale monumentelor .galiţienc. 

Impodobirca însă. cca: mai: bogată şi .mai 
originală a bisericelor noastre—fiind chiar o 
caracteristică a lor, — sunt discurile (roto- 
coalele) și plăcile smălţaite ce sc găsese âşe» 

Sunt de un diametru de 20 si de 16 em. 
şi au o coadă goală de. formă cilindrică, 
coadă ce servește pentru fixarea lor în zi- 
dărie. a 

Și în distribuirea acestor rotocoale s'a 
căutat o alternare a culorilor. lar în 'spa- 
țiurile care rămân libere între ele, s'a așezat 
îoarie des 'trianghiuri -sau. pătrâte .smălțuite 
împodobite cu un bumb. sau un vâri în mijloe 
îig. 572. (Hârlăa, Iași, Borzești, Neamţ, Sf. 

$ 

Gheorghe din Suceava).
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pm Fig, 362=563—364-—365—366—367, Discuri smălțuite
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Aceste diseuri sau - rotocoale sunt de gite- | 

un - 
auf sau două cercuri 

“ci tipuri. Pe când unele nu au nici. 
ornament: el numai. 

concentrice și :un nasture la mijloc, (Piatra, 
Borzești, Neaimţ), | altele: posedă. 0. „orname:. 

"tație.. mai  desvoltată,: stele -. formate: „de raze ” 
îndoite, de două tipari | diferite,. sau. figuri. - 

geometrice încolăcite. Dar cele mai interesante” - 
“sunt, fără îndoială, cele care întăjişază ine 

Fig. 368—369—370—371, 

mai malt sau mai puţin fontestice: pajura 
țărei, adică capul de zimbru Sau - animale 
reale saă îinchipuite, Din acest fel nu găsim 
mai puțin de douăsprezece săbieete” diferite, 
De altmintrelea acelaș subiect arată variațiuni 
şi toate discurile cu acelaș motiv nu sunt 
identice; se vede. că se copiau fără a se: mala 
totdeauna dapă acelaș calapod, ceea ce reese 
și din dilerența de diametru, .. : 

“COMISIUNEA 1 MONUMENTELOR: ISTORICE, 

E: Zimbru ntre doză 
=. 

Avem: 1. Capul 
personâje. ii . 

-i2, Capul” de: zinbia cu uii: n:siaguţ personaj 

  

Palță: 1.2 
"Bi Un .leu.-. arampati- 

mie! “incolăcit' la. . dreaptă. 
4. Unralt lea” iramponts. 
5. „da, dea: «passanb, 

“ într”o” parle și. un “ornament. în „pârtea. cea 

  

cu in: “ornament - 

  
Discuri smălţaite | 

6. Un cerb cu patru coarne. 

7. Un sgripțor, sau an griton cu aripile des- 
făcate. 

8. Un alt tip.de griton (Hârlău și Suceava — 
ruinele cetăței). 

9. Un patruped cu aripi și cu cap de om 
cu coroană, 

10. Doi balauri încolăciţi (la Hârlău și la mu- 
zeul din Suceava, provenind din ruinele cetăţei).
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11. O ființă umană cu coroană în câp; are 
în loc de picioare două cozi de peste cele 
ține în mâini în dreapta și în stânga trupului.. 

12. Un alt sabiect. asemănător; personajul 
este fără picioare; în dreapta şi în stânga este 
câte un pește cu capul în jos şi dedesupt 
an mic ornament geometric semănând cu. 
acela care însoțește Iul rampant (Si. Nicolae 
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în Orient, și biscricele romanice ca și cele 
gotice arată, în nenumărate exemplare, aceste 
figuri fantastice. O enumeraţie.a monumentelor 
în care le găsim în apus ar îi fastidioasă. 

Și în Rusia, în regiunea Suzdalului, le găsim 
scalptate -pe zidurile cunoscutelor biserici 

din Vladimir și de Juriew Polski, cu caractere 
mâi evident orientale. 

  

  

  

    

Fie. 372, Triunghiuri smălţuite 

din Iaşi, Suceava). S'a presupus că aceste 
figuri ar însemna mărcile diferitelor părţi ale 
țări. Este evident că- capul de zimbru este 
în legătură cu armele Moldovei, dar cred că 
O generalizare ar îi: o eroare. 
“Fără a vorbi de discurile cu figuri pur 

ornamentale, cele cu podoabă animală reprezintă 
tipuri îoarte respândite. Lei, leoparzi, sgripţori, 

gritoni, cerbi, animale androcefale se găsesc 

Dar, în. apus, și eraldica și-a însușit aces= 
le înehipuiri. și a contribuit. la. răspândirea 
lor. . ai i 

In ceeace priveşte discurile noastre, nu € * 
nevoe de a căuta departe semniticarea lor. 

Ea este pur ornamentală și precum cioplitorii 

de piatră, cari ne-au venit, erau de şcoală gotică 
şi ne-au adus modul lor de a sculpta, tot 
aşa și meșteșugarii ai pământalui ars şi smăl- 

  

    

  

  

Fig. 373. Griîon, Sf. 
- - , Michel I, 2) - 

din vremurile cele mai antice și fac parte 
din ornamentica asiatică, asiriană și turanică; 
dar încă din timpul imperiului roman au trecut 
și în Occident, și în evul media — încă din 
primele timpuri — prin aducerea obiectelor 

preţioase orientale, prin stoiele împodobite, 
prin legende, prin Physiologus, prin bestia- 
re, au devenit tot așa de cunoscute ca și 

Petru, Angouleme (după Andre “Fig. 374. Griton-San Martino, Lucca (dupiz 
Art roman en Italie, de C. Martin II 4). 

țait crau de școală apusană și au reprodus 
îigurile ce le vedeau zilnic în ţările “lor de 
origină. In.acest. moment, arta smălțuirei era 
în îloare, nu numai în tot sudul Germaniei, 

dar şi în toate țările germanice, mai special 
aplicată la fabricarea sobelor. - 
“La Gabrin, lângă Varșovia, pe zidul exterior 

al altaralui bisericei, se văd plăci dreptunghiu»
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lare (0.17 pe 0.14cm) smălţaite, cu animale 
fantastice. e 

„ Malte plăci de sobe împodobite, de factură 

neîndoios germână s'au regăsit în săpăturile 
cetăței din Suceavea. Caracterul occidentul al 
modului cum. aceste animale fantastice :sunt 

reprezentate, reese prin ţinuta lor eraldică; 
cu toată stângăcia executărei .aceste ati - 

  

  

  

        

Fig. 375. Grifon şi leu, Borgo San Donino 
(după L'art.roman en Italie de C. Martin 1, 40) 

tudini consacrate se recunosc la prima ve- 
dere, 

Lei „rampanţi“ sau „passanţi“ cerbul, cele 
două îeluri de gritoni, chiar ciudatul ânimal îna- 
ripat cu cap de om încoronat au un mers şi 
pozițiuni eraldice iar nu atitudinele suple și 
mlădioase din reprezentările. orientale. 

Cele două discuri care ne arată capul de 
" zimbra, privite mai de aproape, ne înfățișează 

un: coii; la partea lui superioară, ca «cimier», 
e capul de zimbru cu «lambrechine» sau vă- 
luri care atârnă. Această reprezentare a 
animalului distinctiv din pajura ca «cimier» 
e foarte cunoscută și într'altele o găsim pe inulte 
steme poloneze!), austriace?), engleze?), ungare, 
ardeleneşti şi alte. | 

La' Cracovia, în sala „Hatmanska”, din 
Wavel, din veacul al XIV-lea se vede un cap 

“de bou, cu. coroana pe 'cap, ca cimierul unui 
coii cu văluri care atârnă; sunt armele unei 
provincii poloneze (Kalicz? ce nu trebuie 
coniundat cu Halici). 
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Fig. 376. Stemă la Cetatea albă (după 
Bogdan, Inscripţiile de la Cetatea albă) 

Coiluri cu capul de zimbra-și lambrechine 
vedem și la noi la Cetatea Albă pe piatra: 
cu inscripția de la 14764), asemenea și pe 
mormântul lui Bogdan. și Petru la Patna, fii 
lui Ştefan cel Mare, morţi la 1479 și 1480. 

Mai târziu îl vom găsi și pe pajura lui Alexan= 
dru Lăpușneanu pe turnul bisericei St. Dumitra 

- din Suceava. şi pe pecetea lui Petru Schiopul). 

  

) |. Bobroviez, Herbarz Polski. 
2) Pitthei'ungen der K. u, K. Central Comission. passim, 
:) Debrett's Peerage. „ " 
1) Bogdan. Inscripţiile 'dela Cetatea Albă. 
5) Revista arhivelor 12 PI, VI |
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persoane, pe celalt, unul singur. În aceste Pe discurile noastre, stema pe scat chiar; 
„Pecu”, lipsește. personaje, D-rul Istrati!) a vrat să vază Siinţii  
 

ivelor) ista Arh Fig. 379. Pecetea lai Petru Schiopul (după: Rev 

  

  
380——381. Plăci de teracotă 

smălțuite din ruinele cetăţei 
Fig. 

 
 

Suceava (după Romstârfer) 

lambrechinele ce 

impodobese' cimierul, pe un' dise sc văd două 
Pe _lângă vălurile sau 

:) Istrati: Podul de-la Borzești
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Constantin și Elena. Dar nu au nici coroane 

în cap, nici nimburi, nici cracea nu se vede. 

In realitate sunt ;tenanţi” (des tenants) eral- 
dici. Şi pietele lor și. costumul lor în ialduri 

    
Fig. 382. Stema de pe turnul de la 

Sf, Dumitru din Suceava 

lungi ridicate ceva la mijloc printr'o cingătoare 
au un pronunţat caracter gotic. 

E locul să amintim ca și pajura ungurească 

are ca tenanți, doi ingeri cu lungi rochi în 
falduri mişcate și cu părul în plete. . 

Şi pe: fragmente. de plăci de teracotă smăl-. 
țuită,.ce s'au. găsit: în cetalea Sucevei se văd 
personaje pe “lângă capul 'de zimbru; iâr ca 
comparaţie de. costame se. poate vedcă în- 

gerul unei Bunc Vestire, de o înfățișare absolut 
apusană |). . N 

O altă figură foarte interesantă este aceea - 

ce reprezintă o ființă omenească cu o coroană 
în cap și cu două cozi de pește în loc de. 

picioare. (vezi îig. 368). Această figură repre= : . 
Zintă fără îndoială o sirenă. Sup această formă, 

cu cele doaă cozi de peşte în această poziţie, . 

cu şi fără coroana în cap, se găseşte repre= 

zentată de mai multe ori în Occident. Așă 
bunioară, la San Michele din Pavia, la San 
Martino din Lucca, la catedrala din Parma, 
la Parize le Châtel în Franţa, la Pees (Fint- 
kirchen) în Ungaria, și la malte alte. O mai 

') Romstorier și Lăpedatu, Cetatea Sucevei, pl. V. 
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găsim întrebuințată la peseăria din Le Mans, în 
veacul al XVI-lea ca etalon de greutate. : 

Asemenea și în Austria, o găsim în îerării 
ornamentale la Stockerau. | | ” 

Alte nu au decât o singură coadă repre= 
zentând așa sirena obișnuită (Loches, St. Ours, 
la Daurade (Toulouse) care, împreană cu si- 
rena pasăre (pasărea cu cap de îemeec) — și 
ca așa de răspândită în ornamentica.: medie» 
vală— alcătuiesc cele două tipuri clasice ale 
Sirenei.. De 

O îigură. la îcl figurează în armele ora- 
şului Varșovia sub numele de Meluzina?). Melu- 

  

      
  

Fig, 383, Stema de pe mormântul voevozilor 
„Bogdan şi Petru (Putna) 

Zina, de. obicei, e reprezentată —aşa cam 
spune legenda —cu an trup de femeie ce se 

<- 

:) Martin Kolar. Cekomoravska Heraldica,
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La portalul centrai, San Michele, Pavia (după 

-PArt Roman en Italie [, 66, de C. Martin) 
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La portalul central, San Michele, Pavia (după 
V'Art Roman en Italie 1. 65 de C. Martin) 
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"Art Roman en Italie. 
11 de C. Martin) II. 

San Michele, Lucca (după 

384 —385—386—387, Sirene, 

"Art 
in) 

Fig. 

Mart 

Bolonia (după | 
„29 de C 

San Petro e Paolo, 

Roman en Italie |
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     a Sirenă . 
Fig. 388. San Michele, Fig. 389. Capitel Ia . 
Lucca (după VArt Ro= ; Parize “le Châtel (după 
manenltalie |. 7deC. : Caumont - Abâcedaire 

| Martin) _arehâologique'p. 273)     termină în șarpe. Sirenele occidentale sunt 
în general înfățișate ca sînul gol; . Totuşi. se — T 
găsesc și cu un.îel de rochie scurte la San Fig.:399. Batisterul din Parma (după VArt Roman en 
Tomaso di Almeno (Italia)!); cele de pe discurile | Italie 1. 18, de C. Martin) 
noastre au de obicei un fel detunică în falduri - 
strânsă la mijloc; “pe unele -rotocoale pare 
însă că. această tunică lipsește. | 

  

„ținute cozile de sirena. Jos se găsește un 
mic ornament încolăcit ca cel ce Pam mai: 

| văzat pe discul cu leul rampant. . 
O figură ce se vede la Si. Nicolae din Această figură este de sigur o derivare și 

  

  

  

  

  

  

      

  

lași și la muzeul din Su» 
ceava, provenind din săpă- 

turile -cetăței, arată un om 
cu coroană, îmbrăcat cu o 
tunică, semănând cu figura 

-precedentă.. -  . 

Partea inierioară a trupa- 
lai lipsește, (vezi fig. 369), 
iar cozile de “pește sunt în- 
locuite, în accaș poziţie, 

o deformaţie 'a sirenei pre- 
cedent descrisă. . 

O reprezentare mai rară 
este aceea a patrupedalui 
androcefal încoronat și . cu 
aripi desfășurate (vezi 
Îig. 370). 

Despre acest animal îan- 
tastic, Odobescu a scris una 

: , , „7. Fig. 301. Stockerau (d itth. din cele .mai, interesante 
prin doi peşti CU capul. . în: Fi K. Centralei) der E. disertațiuni de. ale sale!). jos. Reeşti pești sunt ţinuţi | | El-vede atei un herb. 0 
de personajul central în acelaș el cum sunt marcă „distinctivă, fără a preciza a cui ar Îi 

sau a cărei regiuni. | 

  

      

") Adamy.  Archilektonik der  -altehristlichen Zeit 
ag. 231, | „P29 :) Odobescu. — Heraldica la Români,
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Sf. Petra “(Chaavigny) (după L'Art Roman en France 
II. 58 dec, Martin) 

  
  

  
St, Oars (Loches) (dapă L'Art Roman en .. 

- France ']l]..20).. | 
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SE 
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Sf, Petru din Pavia (după Andr& Michel. Histoire de 
L'Art L. 2 îig. 466) 
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74 ESFio. 400. St. Savin (după Histoire de art de! Andre” 
î Michel |. 2 fig. 410)“ - 

  

          
  

  

Fig. 399. Apocalipsa din Si, Sever Fig. 401. Psaltirea 'din Mânchen. (după listoire 
(după Andr6 Michel Histoire de art [. 2 Îig. 407) de Tart, de Andr€. Michel II. 1 îig. 269)
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Ne arață origina orientală a acestai subiect 
des întrebuințat -în' ornamentica iranică şi :tu- 
ranică; dar ne spune și el că această înfăţişare 
a patrupedulai. ca:.eap. „de..om .se: găsește . Și 
în Occident. Da Aa 

Sa Şitntr adevăr 
i vedem în ne- 

duri pe::monu-= 
mente: romane 

„. şi gotiee, și fără 
“aripi (—fără al 
“eontanda cu 
-centauri, nici cu 
sagitari) și. că 
aripi — deose»= 
pindu-se * puţin 
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aripa, II 
“găsim în îres= 
curile de la Si. 
Savin (Franţa) 
şi. în  maânils- 
cripte, : 

Se va observa 

câ animalul nos- 

| tra are ghiare 

- iar. nu copite. 
Asiel nici acest 

„ dobitoc 
stic: nu. ese din 

cadrul celora 
Palte 'reprezen- 

„tări, şi -patem 
admite acelaș 

izvor de inspi- 

-. raţie ca și pen- 
tra cele: Paltc. 

Pentru cei doi 

balauri încolă- 
ciţi, ce-i vedem 

„la Hârlăa şi 
„la Suceava, gă» 
sim deasemenea 

„modele în toată 

-ornamentaţia bi- 
„ sericilor. medic- 

vale. şi. în ma- 

nuscripte. - 

Variaţianile, culorilor Sunt: mari, precum au 

mai s»us'0, și probabil datorite în mare parte 

întâmplărei. Na se punca preţ, se vede, asupra 

periecţiunei : execatărei; în: această privință 

din punctul de vedere artistic, electul « este 

  

      
Fig. 4 402. Souvighy „după Mari coă 

Trocadero Î. 42) : ” 

namărate rân- - 

„ Romstorier -'ne: 

de sfingele” îni- : .riştice ale smal=. 
mai.. 

“fanta= 

cu atât mai reușit. Nici în orândairea subiec- 
telor: în friză. nu se - observă ?vr'o: regulă ; 

nuimâi:—"precam am arătat-— o" alternare de 
culori. între: discurile. .din'- familia verde și 
acele din: îamilia. galbenă. ; At e 

“O întrebare: :. ... REZ aaa i 

ce vine 'de la: 
sine este -dacă 
aceste discuri sc .. : 
aduceau. sau se: : 
“făceau: pe loc? . E

 

spune .că'a găsit : 
lângă. Suceava: 
rămășițe de .îa- . 
bricațiane. . cu... 
sgurile : caracten 

mi 
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ai 
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ca
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țurilor, ceea ce 
l'a făcat! să 

crează că acolo . 
să Îabricau; 

Este verosi- 
mil, -ca aceste 

discuri nu sc 

    

Fig. 403. Bayeux (dapă Marcou, 
Trocadero |. 8.) 

„aduceau de departe: nu era o maâriă care să 

„supoarte un lung transport: și nici: nu cra:0 

mariă destui de luxoasă ca să. se aducă: Că - 

precauţiani mari și: costisitoare cum se putea 

face pentru sticlăriile ȘI olăriile: fin&;: - 
Este: deci probabil. că. erau: anul: sau dodă 

ateliere unde:se făceau. Ca să: "se fi: tabricăt 

lângă îiecare - “clădire : nouă, iar “nu: prea -€ 

verosirmhil, căci ar îi fost: prea greu să: se relacă 
de.fiecare dată: instalaţiile nece= *- 
sare pentra un număr relativ 

mic de discuri. | 
Un alt argument pentra ia: 

bricarea rotocoalelor în: “țară - 
este. modul: mai :grosolân - cum - 
sunt executate în comparaţie 

cu multe din: plăcile de sobe i 
sau de perete ce: s'au găsit în: 
rainele. cetăței Sucevei și câre'. 
— ele — erau probabil în mare 

parte . iniportate. „. 
Dar dacă execaţia relietari- n: 

lor rotocoalelor e“ cam primi» 

  

Ta 404, Sf. 
Petru (Aulnay) 

“(Trocadero |. 52.) 

tivă; și dacă:coloritul lor-afost * - : : :- + 
tratat fără regulă prea: strânsă, nu -e “măi 
puţin adevărată excelenta lor calitate, căci, 

dapă mai mult de patru veacuri, sunt încă 

aproape în bună stare. La un asemenca re- 
zultat nu mai ajungem cu fabricaţia noastră



_ rotoeoalelor. 

„discuri ornamentale trebue 

„erau și rotocoale. 

“au 0 figură geometrică 
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modernă, căci vedem cum. smalțurile actuale 
încep să cază după .puţini ani. N 

“Triunghiuri sau plăci în patru colţari um 

plă golarile dintre . rotocoalele, adaptânda-se 
spaţiului liber și curburei. discurilor. In mij- 
locul lor sunt niște nastari sau viriari. Cu» 
lorile smalțulai sunt ca și acele ale rotocoalelor 
cu variațiunile cunoscute. Cozile sunt, firește, 

mai mici și au vr'o 7 centimetri lungime. 
- Cea ce este de observat în aranjarea roto-= 

coalelor. este modul cum pietrele cioplite de 
la colțari se Icagă cu îriza de discuri. Aceste 
din urmă sunt așezate, aș zice vârăte, 
între cozile pietrelor atât cât permite forma 
neregulată a lor. Se: pede asiel, odată mai 

- malt, ca constructori nu ţincau de loc.la o 
regularitate a cioplirei în această privință 
nici, la o aranjare sime-= 

trică și bine ordonată a 

In legătură cu aceste 

vorbit și de aceste plăci 

cute?), ca -excepția plăcilor citate la biserica 
din Gabrin. | . 

Găsim însă plăci de îaianță colorate la 
unele biserici din Mistra sau .din Balcani 
(Pantanasa, Merbaca, Vorigareli în Pind, Sf, 
Vasile din Arta, în -Dichl). 

La. Constantinopol și în toată peninsula sunt 
discuri de teracotă smălțuită, de obicei verzi; 
ele sunt fără ornamente și de. dimensiuni mai 
mici. Impreună' cu cracialițe de pământ ars, 
le găsim la TekturSerai, la Mesembria, la 
Mistra, în Macedonia, în Serbia, în Balgaria 
și în Muntenia (Cotmana, aci fără cruciulițe). 

Sunt însă așezate într'un alt mod de cât 
în Moldova; în loe de a însemna timpanele 

 sublinează . arcaturile ; au și alte dimensiuni 
şi altă formă. | 

„E adevărat că la Mun» 
tele Atos găsim des adevă- 
râte îariurii ornamentate 
așezate în ziduri, dar e 
„vorba de blidari așa zise 
de Rodos și sunt de o: 

  

  
  romboidale, colorate . în * 

verde sau albastru, care 
le găsim înșirate sab stra= 
șina turlei la Sf. Ilie, ase» 
menea la. Milișăuți unde 

vârstă posterioară celor 

ce ne ocupă. 

Și în Italia de Nord, 
găsim asemenea discuri - 
Sau îariurii, însă destul 

  

de rar, (spre pildă la Pavia 
  - In fine la Pătrăaţi, sunt 

plăci pătrate sau drep= 
tunghialare, verde, bran, 
negra, albastra, care for 
mează friză la sînuri şi 
la tarle; unele dintre ele 

Fig. 405. Piatra, Paramentul cu “discuri 

E a “smălţaite 
foarte simplă sub smalţ. e | 

E vorbă deci de biserici construite: în 
" general înaintea celor ca roțocoale figurate; 

(Milișăuți a avut rotocoale dar cu orna- 
mente geometrice.) . 

Aceste -plăci pot fi deci considerate ca 
prima încercare a acestei decorațiuni. -. E 

După anul 1496 nu mai găsim rotocoale 
decorate cu figure, ci numai cele cu bamb, 
până la constrairea bisericei ȘE. Georghe. din 
Succava (1517). Sa 

Dacă subiectele întăţișate. pe aceste : roto-= 
coale sunt de o origină mai imediătă apusână, 
precum și modal cum sunt tratate și cum 
sant fabricate, din contra obiceiul de a așeza 
asemenca teracote smălțaite în ziduri e ne» 
cunoscut in Occident sau îoarte rar. 

[n Polonia asemenea discuri nu sunt cunos= 

  

și la Milano). | 
Na vom vorbi de cele- 

brele îaianțe ale Della 
Robia, căci e evident că 
pornesc dintr'an alt senti- 
ment și că nu au nimic 
comun ca rotocoalele mol : 

E doveneşti. 
Cred, în rezumat, că idea primitivă a 

acestei decorație de pământ ars smălțuit ne 
vine din peninsula. balcanică. 

Meşterii olari, de școală occidentală, care 
îi aveau lă îndemână constructorii bisericilor 

  

„noastre și cari au fost chemaţi să aplice acest: 
sistem decorativ, s'au inspirat, în alegerea 
Subiectelor, de motivele cunoscute lor în apus 
şi. asticl,: .aceste figuri tratate în piatră în 
Oceident,. aa. îost transpuse la noi în teracotă | 
smălțaită, pentru a răspunde unor dorinţe, 
unor gusturi înrâurite din Orient. . 

(Am. văzut de altmintelea .că unele din 

  

1) Comunicare verbală. D-nii Tomkoviez, Kailenbach 
Gebaroviez, . - i :
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aceste motive, zimbri; lei şi alte erau re 
prezentate şi pe plăcile de sobe). 

+ 
* * 

Din analiza Elementelor decorative ce 1e-am 
_trecat în.revistă, reese în mod evident că 

fațadele erau de materiale aparente. Toate 
aceste materiale îngrijite, cărămidă apărentă, 

smălțuită, rotocoale împodobite, na puteau în 
nici an caz.să fie acoperite -cu tencuială. 

lar că să îi fost restul zidalui tencait și 
aceste părți decorative lăsate văzate, iar nu 
se 'poate admite căci sunt așezate 'în. planul 

zidului precum sunt şi feţele pictrelor cio- 

plite. Şi modul neregulat cam se termină 
cozile colțarilor și cum se întâlnesc cu dis-: 

curile smălțaite ne. arată imposibilitatea unei 

tencairi parţiale. 

Este deci un fapt care nu se mai poate 
contesta că îaţadele bisericilor din vremea 
lai Ştefan cel Mare crâu ca materiale apa 
rente și: că tencaelile și frescurile care aco- 
peră azi' unele dintre ele au „Îost adăogite 

mai târzia.: 
Acest lucra € chiar documentat la. Voroneţ, 

unde se ştie prin inscripţie că trescurile ex- 
terioare au fost făcute în 1547 de Mitropo- 
lital Grigore Roșca care a şi adăogat CXO- 
nartexul bisericei. 

Rămâne de știut dacă ocnițele erau: ten- 
caite și chiar zagrăvite așa cum mulţi o cred. 
Această credinţă însă, care este aproape ge» 
nerală, 'nu este justificată prin nimic, căci na 
avem nici o probă și nici un document despre 

aceasta. Chestianea rămâne deci deocamdată 
nedeslegată. 

  

      

  

    
      

Fig, 406. Târnovo, St. Dumitra



Ma CAPITOLUL V. 

- MATERIALELE ÎNTREBUINȚATE ŞI. METODEL 
DE CONSTRUCŢIUNE 

Piatra brulă ce s'a întrebuințat în mod 

constant la zidăriile bisericilor noastre se lua 

din caricrile cele mai vecine, unde s'a găsit 

totdeauna o piatră destul de bună. 

In ceea ce privește piatra de talie, pentru 

care se cerca o calitate mai bună, se vede 

că a fost adusă din locuri mai îndepărtate, 

alegându-se cu grijă. Peste tot e o gresie 

cenușie, tare şi negelivă. Semnele lapidare ce 

.1e găsim rată că pietrele ce le vedem azi 

sunt încă cele din vechime. : 
Cărămida, bine arsă și de o îoarle bună 

calitate — căci a .putut, expusă la aer, resista 

atâtea veacuri asprei clime din Moldova — 

e de diferite dimensiuni. Cea aparentă și cca 

smălțuită este mare și măsoară între 27 cm. 

pe 13 și-5, până 1a 30 em.pe14—15și6 

și chiar 7 și 8 cm. grosime, | 

Sunt dimensiani cum se găsese la clădi- 

rile din această epocă în Ardeal și în Galiţia, 

— dimensiuni de altmintrelea care se apropie 

de ale cărămizilor moderne și sunt foarte di» 

ferite de cele bizantine, care nu sunt așa lungi 

și mai cu seamă mult mai subţire (3'/. — 4 
centimetri). | 

Unele cărămizi, acele ale pilaștrilor de 
colţ ai absidelor, au. torme speeiale, însem= 
nând unghiul necesar al poligonului şi sunt 
câte odată mai lungi ca cele obişnuite având 
lungimea egală cu lărgimea pilastrului, 29—36 
cm., ceea ce permitea să se evite an rost. 

Cărămizile întrebuințate în interiorul zi- 
dutui sunt. de obicei de dimensiuni ceva mai 

“reduse decât cele aparente; mai cu seamă 

cele care au intrat în construcţia bolților 
sunt mai mici și mai subţiri, cum era și na- 
tural' pentru a înlesni executarea curburilor, 

mai cu seamă dacă zidarii bolților crau de 
școală bizantină. 
„Acolo unde bolțile nu 'sunt făcute de că- 

rămizi, sant construite ca -sigă (tui calcar), 

pentru a îi mai ușoare, iar accastă sigă cra 

adusă câte odată dela depărtări mai mari. 

Mortarul întrebuințat este de var alb ames- 

țecat, de obicei, cu cărămidă pisată mai 

mult-sau mai puţin fin. Câte odată se găsesc 

mici pietricele, iar nisip, așa cum îl între 

 buinţăm acum, nu se găsește, Zidăria cfăcută 

cu îngrijire, cel puţin la pisericele importante. 

Pietrele de talie, cum am arătat, sunt cio- 

plite cu îngrijire pe îeţele văzute, coada însă, 

chiar văzută, rămâne neregulată. Piatra aleasă 

e destul de tare ca să se mai cunoască încă 

mai totdeauna urmele instrumentelor întrebu- 

ințate. Aceste urme sunt în general oblice în 

raport cu marginile picirei; dar nu este o 

regulă constantă, căci se găsese și unele 

urme paralele. La mulure, semnele instru- 

mentului sunt paralele cu direcţia lor. 

Instrumentul cel mai întrebuințat trebae să 

îi fost dalta și punta, pe armă ciocanul cu 

(ăisul cu dinţi vertical (bretture, laic) sau cel 

orizontal. . 

E aproape inutil dea adăogă că nici odată 

nu se văd urmele instrumentului mai modern 

numit buciarda care pe aceste vremuri au 

exista. a . 

Dapă unele semne ce se mai văd la pietre, 

de talie, ca ia turnul lui Si. lon din Piatra, 

sau la contratortarite St-tului Gheorghe din Hâr- 

lău, par că s'a întrebuințat cleștele pentru 

ridicarea și așezarea lor. Pietrele par a îi 

îost așezate în general în mortarul întins (ă 

-bain de mortier), iar nu turnat ulterior. S'au 

găsit şi pene mici de lemn: de cele ce se 

obișnuiesc și acuma pentru a așeză pietrele 

în poziţia lor exactă, Sar putcă însă că aceste 

pene să provie de la o reparaţie. 

După moda bizantină se așcză în zidărie 

şi grinzi de lemn la înălțimea nașterilor 

bolților. Unele se mai văd, ca la Popăuţi 

în pronaos (unde au dimensiunile 16/23 cm.)
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și la Dorohoi, asemenea și la tarnal Bi 
striţei. 

Na se cunoaște dacă sunt şi grinzi înecate 
în masivele de zidărie, după obiceiul bizantin. 

Rosturile cărămizilor aparente sunt relativ - 
subțiri. Rar trec de 2 em., adică se zideă 
ca și în Ardeal .și în Galiţia iar nu după 
moda bizantină unde rostul e aproape de 

grosimea cărămizei întrebuințată (5—4 em.) 
Unde selucra cu cărămizi mai sabțiri și rostul 
se făccă mai gros. 

Arcarile sunt construite prin asize radialc, 

cheile închizându-se în mod regulat, curbura 
fiind obţinută prin grosimea mai mare a ros» 

talui spre cxtrados. 
Nu. găsim niciodală cextradosul arcurilor 

însemnat printr'un rând de cărămizi pe lat, 

cum se vede în Mantenia și în ţările bal 
canice, şi mai târziu in Moldova. 

„ Calotele bolților sunt de asemenea făcate 

  

ee 2 ai i aci 
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ponderentă, chiar dacă au lucrat amestecaţ 
zidari din diferite şcoli. La Popăuţi, în 
această boltă a pronaosului există, -— precum 

am.arătat la descrierea bisericei — nervare 

de “caracter gotic care sunt făcute de cără- 
mizi (vezi. fig. 53) pe când la bolțile clopot- 
niței de la Bălinești nervurele gotice sant de 
piatră Îrumos cioplită, car umplatara c de 
„cărămizi cam neregulat aşezate (vezi fig. 200) 

In pendentivii cci mari -ai naosului (nici 
odată în pronaos) și câte odată în rândul 
superior, deasupra arcurilor. piezișe, sunt 
așezale oale de rezonanță, care apar. spre 
interior. ca niște găurele mici cu buzele ceva 
aparente. Corpul oalei ec. înceat .în zidărie. 

Desemnul alăturat arată oalele ce se găsese 
acuma; e din.muzeul din Suceava. 

Numărul acestor oale e prea mic ca să pre. 

supunem că scopul lor cra de a reduce greu- 

  

  

"Fig. 407. Instrumente de cioplit piatră, (după Violet le Duc) 

de asize așezate radial sau aproximativ; des 

partea centrală e mai subţire ca partea mai 

vecină a nașterei. 

Deformări, fie dela început, ic. din cauza 

tasărilor sau a unor refaceri, sunt dese.. 

Pendentivii sunt constraiţi, de obicei, cu 

cărămizi aşezate cu fața lor văzută în rânduri 

orizontale (după metoda obișnuilă bizantină), 

având înclinația necesară dapă curbură. In 

două cazuri însă, în pronaosul de la Po- 
păuţi şi în acela dela Si. Gheorghe din 

Hârlău, se văd rândurile de cărămizi ver- 

ticale ; sar putea să fie aici o influenţă 

"occidentală. | 
"Cum însă, din cauza tencuielilor, cazurile 

unde patem vedea apareliajul cărămizii sunt 

rare, e greu de tras o concluzie din puţinal 

ce se vede, dar, în orice caz, se poate de- 

duce că la zidirea acestor părţi caracteristice 

ale boltirilor tot mâna bizantina a fost pre= 

tatea pendentivilor, dc altmintrelea totdeauna 
mici. Rolul lor, ca în male alte ţări, (în 
Rasia într'alte) pare bine să fie acela de 

a întări sunetele, cea ce explică de ce sc 

găsesc în naos și nu în pronaos. 

Dacă zidurile bisericei propriu zisă sunt . 

de piatră brută .fără cărămidă sau cu foarle 

puţină, turlele din contra sunt de cărămidă. 

Baza cea de jos — cea pătrată — este câte 

o dată de piatră; la Sf. Ilie e de sigă, Cele- 

Palte sunt de cărămidă, lucru ce este de 
altmintrelea îirese din cauza subţirimei zi- 

dăriei impusă de: nevoia de a micșura cât 

se poate greutatea ce apasă pe arcurile nân 

osulai, 

Grosimea zidarilor în raport cu. lărgimea 

şi cu înălţimea biserieci c considerabilă. şa 
banioară : ,
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La Rcuseni 1,60 m. pentru 6,00 m. lăţime, 

și 5,50 m. înălțime, :socotilă la. nașterea 
arcurilor mari. 

“Arbora 1,55 m. prtra 5, 70 lăţ. și 4, 20 înăl. 

-Dobrovăţ 1,55 „25,80 p 6,00 ji 

Pătrăuți "1,00 „450. „ 400, 

Voroneţ 1,20 '„ 550, hl5» 

Milişăaţi 1,25 .„, 550 „, 5:00 „ 

St. Ilie 1,00 m. 520 5,15 „ 

Tazlău 1,40 . 5,50 „ 6,85,» 

Hârlău 1,15 :, 5,70 „ 6,00 „, 

Neamţ: -. 1,50 „6430, 6,65 
Ajung deci la o grosime mai mare de cât 

sfertul: lărgimei bisericei și mai mare ca sfer- 
tal” înălțimei arcurilor mari la nașterea lor. 

e 
. Xe % . 

Tencaelile: interioare sunt .făcate de var 
alb amesteca, ca ă mortarul zidărici, cu că- 

rămidă pisată- și câte o 
Nisip 

  

  r. aa 

IT dată pietricele. 
>. “4 propriu zis nu se găse= 

| 4 şte. Straturile destinate 
E a îi zagrăvite sant de 
1.  - var alb. ca ceva călți 

omogenitatea . acestor 
mortare, se. vede că 
varul a îost -stîns -cu        7 

Fig. 408, O oală de 
rezonanță, găsită în rai- toare, - 
"nele cetei Sucevei Despre materialele 

--de învelire am.- vorbit; 
când am diseuțat. chestiunea : formei : aco-. 
perișulai. Numai. c, deci, nevoe să revenim. 
Vom adăoga numai . că șarpanta 'care - sa». 
poartă învălitorile cra. de lemn, precam. re= 

tocate. Judecând dapă . 

maltă îngrijire, cea ce. 
n'a îost totdeaună ca= 
Zul în veacarile: c armă» - 
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'zaltă în .mod: evident din formele ce le au pe 
tablourile votive, cât și din modul cum zi- 
durile se termin în partea lor superioară. 

“Am văzat că la unele biserici, în rândul 
de ocniţe mari, se găsesc răsuflătoare. Aceste 

răsuflători apar în fațada ca niște gături de 
oale de diametru mic, cinci până la zece 

"centimetri (ex. Războcni, Volovăţ, vezi fig. 189) 

Na au, bine înţeles, nici un scop decorativ 
ci servesc numai pentru acrisirea podalui 
deasupra bolielor. | 

Despre trepte nu ce nimic special de spus. 

Sunt, bine înţeles, totdeauna de piatră mai mult 
Sau mai puţin bine cioplite, atât cele de la 

intrare cât și cele interioare, căci, precum 
am văzut, de obicei pardoseala. oferă diicrențe 
de nivel, nu numai la altar dar câte 0 dată 
și în interiorul bisericei. 

Pardoseala ircbuc să fi fost mai totdeauna: 
de lespezi de piatră, dar n'ar fi exclus ca 

„să Îi fost câte o-dată de dale de pământ ars 
și smălţait. Mai găsim azi în altar la Si. Ilie 
dale rombice la fel ca acele care împodobese 
tarla “pe din afară. In altarul bisericei dela 

Popăaţi Sunt dale de pământ cam de aceiaș 
formă. S'au' găsit și în ruinele cetăţei dela 
Suceava, fără a sc știe însă data lor.. 

. . - 

x * 

- Ca această analiză. a materialelor de con-= 
E slracţie întrebuințate şi a modelalai cum ereau 

puse în lucru, am terminat stadiul bisericelor 

propria zise.. Mai rămân însă anele lucrări 
accesori, care sunt prea intim legate cu ar 

- hitectara clădirei pentru a le .putea lăsa la 
o parte, E- vorbă de morminte Şi de zugrăvcală 
în' primul rând, - o



CAPITOLUL VI 

MORMINTELE 

Mormintele se găsesc aşezate de regulă 
În pronaosul bisericei, NE o 

. Lespedea acoperitoare e sau la nivelal par 
doselii sau la o mică înălțime. Sunt .simple 
dale între 1,32 m. şi 1,83 m. lungime, 0,42 la 
0,81 m. lățime și 10—20 em. grosime. Forma 
lor € dreptunghiulară, sau mai lată spre. cap. 
Jur împrejar, pe o bandă, cam de 5-10 
centimetri lăţime, este săpată inscripția care 
pomenește mortal: La mijloc vedem 0 împo- 

- Ştefan cel Mare a avut grija să așeze pietre . 
de mormânt şi în aite.biserici de: cât cele 
zidite de dânsul și anume pe șapte gropi ale 

rudelor sau înaintaşilor lui, în vechia biserică. 
de la Rădăuţi; la Bistrița a aşezat piatra pe 
mormântul Doamnei Ana 'a lui Alexandra ccl . 

pan, la Probota pietrele lui Petra îiul „bă= 
trânalai Ştefan. Vodă“ și aceea a mamei sale 
Oltea, car la mănăstirea Neamţului aceea. de : 
pe mormântul lui Ştefan, ial lui Alexandru cel : 

  

      zi ( P 
€ ; - . Nara 

E TI dat oeee oa D SI     
      

  

  

Fig. 409. Putna, Mormântul lui Şteian cel Mare 

dobire aproape- totdeauna cu motive vegetale.. 

Prin excepţie, pe mormântul fiilor lai Ştefan 

cel Mare, Bogdan și Petre, la Putna, s'a:săpat 

o stemă caun coif despre care am mai vorbit. 

(vezi fig. în anexa). - 

Nici odată nu găsim reprezentarea mortului, 

cam se obișnuia în țările occidentale (și în 

Polonia și în Ardeal). pr | 

- Materialul întrebuințat a fost marmora, pia- 

tra calcară. sau mai: în general , gresia. 

Bun, precum . şi 
Neamţ, Micota. : Sa | 

_Pe piatra lai Bogdan cel d'ânteia, la Ră»= 

dăaţi la sfârșitul inscripției, meșterul 'şi a pus 
numele: „Mistr Ian“. Dnii N. Iorga şi Kozak, 
presupun, -bazaţi pe consideraţiuni: de fone-: 

tică, că acest meșter era ceh, și Dnu Kozak 

pune venirea lui în țară în legătură cu. so 

sirea Hasiţilor. , E SE 
In orice caz, ornâmentaţia acestor pietre 

7 8 

aceca a pârcălabului de
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are un caracter occidental. E adăvărat că mo- 
tivele întrebuințate mai la toate morminte, 

. aceste largi îrunze stilizate, simetric ordonate 

şi cu elegante volute, sunt îa început de origină 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

cunoscători ai artei evului mediu, D-nul Louis 
Brehier, într'o carte recentă: 1). 

„Inriurirea artei arabe, puternic simțită 
în timpul și după cearta pentru icoane, a dus 

la adoptarea anor tecnici noi de un ca- 
  

    

racter mai .puţin plastic. Sculptorii au 

căutat să reproducă pe marmoră și pe 

piatră stoiele preţioase și desenurile de 
gaitan, animale airontate, palmele stili- 

zale ... . Stofele arabe au servit drept: 
model“ 

In ţările apusene și ale Europei cen- 

trale ornamentaţia figurala a jucat și ca 
un marc. rol și a învins pe cea vegetală. 

- Ajuns în Moldova” ortodoxă, mește- 
rul nu *putca, firește, să cexccule dale 
de mormânt cu reprezentări umane ; a. 

aplicat deci motivele decorative ce i erau : 
-canoscute și modul cum sunt: executate 

- arată că lan cra cu desăvârșire stăpân 
pe dalta sa și într” adevăr un meșter 

marc. 

„ Săpatul slovelor și al ornamentelor € 
net, franc; după datină, slovele sunt în 

“relici, fundul fiind săpat; ornamentele . 
sunt de asemenca: în relici, dar plate, 

“și aproape îără modelare. 

La mai multe din aceste pietre, în 
afară de rândul de slove al înscripţici 
iunerare, mai este o bandă ornamentală 
care ne înfățișează una. din aceste îm»           

Fig. 410, Putna, “Groapa Mariei de Mangop; jos lespedea” 
Voevozilor Bogdan şi. Pelru . 

orientală, — (găsim unele. aproape la fel. „ca 
cele dela Rădăaţi, în formă de. chenar împre= 
jural evânghelistalui Marcu în cvangelia din 
1429 de la mănăstirea Neamţului) —dar erau' 
de mult încetățenite î în arta romanică şi aa.de- 
venit unele din motivele ei cele mai caracte- 
ristice. , | | 

Alte, ca .de pildă piatra . 

mentele primordiale răsăritene. : 
- “Aceste motive săpate sant luăte după Mo 

tivele stoielor orientale ale căror somptuozitate 
a fost totdeauna foarte admirată de Occidentali 
cari le au întrebaințat în diicrite: feluri în 
ornamentica sculpturală a biscricelor lor. 
Nu numai în apus dar şi -în răsărit a îost 
aplicat acest principia. 

laţă ce spune unul dintre cei mai buni 

| tai Ștefan - "cel! 
Mare, insuși sunt mai evoluate, de un caracter - 
gotic. în care totuşi se: pot: Uşor distinge ele= 

pletituri aşa de respândite mai târziu la 
noi şi în Orient, de unde, de sigur, ne au 
venit, Îic prin calca manuscripielor fie 

- prin imitarea ornamentaţici otomane, 
"Or, este de observat că această. lășie este 
executată într'an mod mult mai puţin abil ca 

_Pânoul central. S'ar credea, la prima vedere 
că este făcată de o altă mână, lucrul, însă, 
ce ar îi grea de admis. Trebuc deci presupus 
că această ornamentaţie răsăritană a îost cerută 
meşterului,. dar, ea fiind pentru dânsul ceva 
nou și în afară de tecnica sa, n'a putut s?0 
execute așa de periect ca. ornamentele ce-i 

| crau obișnuite, 

. Făcuva. meșterul .. lan toate pieirele “de 
aceiași factura ce le găsim în vremea .domnici 
lui Ștetan ? Nimic nu Sar opune. : Primele 
pietre de la Rădăaţi sunt săpate la 1479. 
In doi sau trei ani le a săpat toate șapte. 
La Patna. lespedea mitropolitului Teoctist e 
din 1478. Accea foarte frumoasă a Mariei 

1), L. Brehier, P'Art Byzantin pag. 1za
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din Mangop, din 1477, c de un stil foarte 

diicrit: o stolă orientală executată în gustul 

occidental. Nu știm în ce an a îost pregătită 
pialra lui :Ștelan însuși, dar 'a lost după 

1492, , 

Lespedea lui Bogdan ccl.Orb, din 1519, și 

a surorci lui Maria, din 1518,sunt de acclaș 
stil. 

Piatra Marici, cea d'ânici soție a lui Petra 
Rareş, de la 1529, este o copie mai orien= 
talizată a pietrei lui Ștefan cel Mare. 

Lespedea Oltei, mama lui Ștefan cel Mare, . 
exceatată tot în stilul celor de Ia Rădăuţi, 
dar cu o margină mai lată de împletituri, 

arată data de 1465 ca anul morței ci, dar 
nu Şlim la ce dată a fost săpată piatra. 

Dcei între 1478 și 15109, timp de patra 
zeci de ani, vedem acelaș stil și 
cam aceași mână la toate aceste 
lespezi de mormint. Meșterul 
lan, artist deja desăvârșit la pri- 

melc lui. lucrări, ar fi lucrat deci 
până la vr'o 65—70 ani. Lacrul 

c pericct posibil dar am putea tot 
“aşa de bine presupune că aformat 
un elev și că cele din urmă din 
aceste pictre sunt de acest din 
urmă, mai ca seamă că putem ve- 

dea în pietrele mai recente o oare 
care. îantezic. 

In ori ce caz, cam în această. 
vreme, această mână dispare, căci . 

sub Rareș se găsește o altă factură 
şi o altă ornamentică, (alară de 
foarte rare cxcepțiuni.) 

Mormintele sunt așezate lângă . 
pereţi și des adăpostite îic de o 
adânitură în îorma de nișă, mai 
rar. de un chivot, sau de cele două 
de o dată, Aceste chivote (balda= 
„chine), le găsim în această vreme 
numai la Putna și la Arbore. 

La Putna, chivotul lui Ștefan cel 
Mare c' acuma desfăcut (bucăţile 
sunt în exonartex) și înlocuit prin= 
iun îel de-dalap de sticlă. E de 
marmoră albă și destul de simplă 
ca formă. Sunt stâlpi subțiri de 
secțiune octogonală, care susțin a- 
coperimental. boltit, prin capitele cu un profil 
gotic. | 

Pe mormântul Mariei din Mangop este un 

chivot răzămat de perete într'o parte și sas- 

    
Fig. 411. 
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ținut în partea cealaltă de două coloane. 
E de o piatră 'altă mai moale. Profilele ca- 
pitelelor sunt aproape la îcl ca la chivotul lui 
Ştefan cel Mare.- 

În pronaos, analt chivot, tot pe două co- 
loanc și care poartă armele țărci, acoperă 

mormintele: .lui „Bogdan:cel: Orb: ş.: lespedea 
surorei sale Maria. In îine un al patrulea 
chivot, mai 'reccnt, e așezat peste,groapa Marici 
lui Rareș şi a lui Ştelăniţă Vodă. i 

La Arbora,.piatra de mormânt fără inscripa 
țic a lui Luca Arbore, este acoperită de un 
îrumos chivot “cu bogate săpături gotice; sc 

văd Și. două pajure săpate în -partea | Supe- 
rioară precum și o inscripţie. (vezi figura). : 

Fundul e zugrăvit ca o Irescă reprezintând 

Arbora, Chivotal mormântului lui Luca Arbure 

Luca Arbore cu familia sa prezintând biserica, 

ctitoria sa, Domnului Isus, așa cum < și pe 
tabloul votiv. 

Aceste acoperimente. de mormânt repre=
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zintă de sigur o înrâurire occidentală. Ase= 
menca -baldachine se văd îoarte des în Oe- 
cident, în veacurile al XIV-lea și XV-lea, și e 
destul să ne amintim acele care acoperă la Wawel 
din Cracovia mormintele regilor Poloniei, între 
altele acel al lai Cazimir IV-lea Jagielo, con=. 
timporanul lui Ștefan cel Mare, morţ în 1492. 

  

Această comparaţie cu monumente contim- 
“porane, precam și trăsătarile gotice observate, 
"ne îac să credem autenticităţei chivotelor de la 
Patna, cel puţin unora dintre ele. Recon 
stracţia bisericei în veacul al XVII-lea și al 
XVIII-lea cra de natură a lăsa un dabia în 
această privință. - 

  

  

  

          

Fig. 412, Pătrăaţi, Tabloul votiv



CAPITOLUL VII 

ZUGRĂVEALA: 

Interioral bisericilor din vremea lui Ştefan 
cel Mare trebuca să fie în întregime zugrăvit, 
Era complectarea . necesară și îirească a la- 
crărilor, podoabă și învățătură, . 

această. îmbrăcăminte datând din vremea zi= 
direi sau din -vremuri apropiaie. 

lată, în ordinea cronologică, „cele care au: 
încă acuma pictari: 

„ Dolhești, Pătrăaţi, Milișăaţi (Bădăuţi 1), Sf. 
[lic, Voroneţ, Si. Gheorghe din Hârlău, Bă- 
linești, Sf. Nicolae din Dorohoi, i opăaţi, 
Mănăstirea Neamțului, Arbora, Dobrovăț — 
care sc poate adăoga și: paraelisal Pirati 
de la Bistriţa. — “Mai sunt câteva restari. 
de la St. Nicolae din Iaşi ce se păstrează la 
St. Gheorghe din lași. . 

Pentru a putea data, cu oarecare. apro» 
ximatie, aceşte îrescari, nu avem decât. câteva 
puncte de reper. 

Pronaosul de la Voroneţ este zugrăvit sau 
terminat, la 1550 de către Mitropolitul Te» 
oîan, așa cum arată inscripția zugrăvită dea- 
supra ușci naosului: „Acest priprat Pâ îm» 

.. îrumusețat și aurit . Teofan, arhiepiscopul Mol-. 
dovei în anul luna lunie 21: veșnica 
lai pomenire.“ 

'Exonartexul a fost adăogat și zugrăvit 

7058, 

precum și exteriorul bisericei prin îngrijirile : 
mitropolitului Grigore Roșca în anul 1547, 
cam arată o altă inscripţie. . 

„„Prin vrerea Tatălui, și ajatorul Fiului și 

săvârșirea Sfântului Dah și prin. truda .ro- 
bulai lui Dumnezeu Kir Grigore  Mitro- 

politul toatei țări moldovenești s'a adăogat 
și s'a început și s'a construit și s'a săvârşit 
acest mic priprat și s'a zugrăvit în jurul 
toatei biserici pentru. safletal seu în zilele 

 blagocestivalai Ion Iliaș Voevod, și ale ma= 

1) Distrusă în altimul război, dar din fericire sta= 

diată înainte, 

-“ca aceea a pronaosalui:: 
Mai multe” dintre . ele ne-au: parvenit cu. 

„mei. sale Elena în anul 7053. (=15a7 lana 
- Septembrie. 14 - De. e 

Zugrăveala din naos. este evident mai veche 

Dacă sar 'fi- făcut. 
în acelaș. timp, acest. lacru s'ar îi arătat în 

_ inscripție; asemenea dacă s'ar îi făcut. de 
Grigore-Roșca; și în cazul în-care-s'ar fi făcut 
între aceste. două date, de altmintrelea așa 
de apropiate, s'ar îi: arătat. printr'o altă in 

scripţie. Este deci evident că - dapă terminarea 

pronaosului și. a lucrărilor porancite. de Mi 
tropolitul Roşca, biserica era, complect zugră= 

-vită; nici n'ar Îi procedat la pictura exterioară 
dacă ar îi rămas": nâosul “ “nezugrăvit:— O. 

" relacere deci nu! ar fi putut veni decât după 
un șir destul de lung de ani. Mai- târziu 
însă nu se poate adimite, căci și stilul. picturei şi 
iconografia s'au schimbat,- deosebindu- -se deja 
bine picturile din. a- doua “jămătate - a: vea- 

_cului. al XVI-lea. 
- De almintrelea, “frescarilă. naosalai sânt pe 
primal strat de “teneaială. | 

Profesorul Podlacha, care a sfadiaț ca amă= 

- nuntul picturile. murale din Bucovina?) COn- 
“sideră fără îndoială zugrăveala naosului ca 
mai veche, atât din -punctul de vedere al 

picturii cât și al iconografiei, și o datează de 
la zidirea bisericei%). Le crede cele mai 

vechi împreună cu' cele de la Sf. Ilie, și 
în oare care- măsură și cu cele de la Bă- 
dăați. 4) Ă a 

Frescurile de la Dobrovăț, cel paţin cele din 
naos, sunt datate prih inscripţia ce se găsește 

- 3) Kozak, Înschriiten aus der Bukovine. 

2 V, Podlacha. Malowidia Scienne. w cerkwiach 
Bakowiny şi alte -stadii, 
„_3) Palletin de la Societe polonaise pour lavancement 

" des sciences 1912. pag. 46, 

4) Id, Das hl. Abendmahl in den Wandgemălden der 

Kirchen der Bukovina. — Kanstgeschichtliches Iahrbuch 
„der, K. K, Central Kommission, 1910 pag. 148,
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Fig. 413. Pătrăuți, Si-ţii Constantin şi Elena 
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"Fig. 414. Pătrăuți, Pictari în pronaos 
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Fig. 418. Sf. Ilie, Tabloul. votiy
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Y Fig. 419. St. Ilie, Picturi în naos 

      
 
 

intulai Procopiu (după Podlacha) Milişăaţi, Caznele Si Fig; 420. 

32 
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pe tabloul votiv, — pe primat. strat , „de ZU. 

“grăveli: ia 

  vul şi de Chri- 

prin mila lui 
Damnezeu, gos= 

-*podar âl ţărei 
moldovenești, 
fiul bătrânului 

- Ştefan Voevod, 

irumuseţat acest 

- coborârei sfân- 
tului Duh — la 
mănăstirea din 

- Dobrovăț anul 
703 .... 

ast Lipsește 
„ciîra anităţilor; 

  
Petra Rareș s'a 
urcat pe tron 

„la 1527, zugră= 

veala a fost exe- 
“catată: 
1527 și 1531. 

Or aceste 
frescuri pre= 

Zintă dejă mai 

multă ' asămă- 
nare cu. ce vom 
găsi la Probota, 
de. pildă, și în 

              
Fig. za, niiştaţ (după Podlacha) 

exonartexul din Voroneţ. Aceeaș. observaţie. 
se. poate face și în privința îrescurilor de la 
Moldoviţa, executate în 1537, dar întradevăr, 
foarte probabil retușate, dacă na repictate, | 
peste “stratul cel vechiu (cel, puțin în parte). 

Şi cu. cât vom înainta în timp, cu atât 
slilul și iconografia se vor. modifica. - 
Aceasta este :deci un nou argument pentru 

a socoti îrescurile naosului din Voroneţ și:cele 
asemănătoare. ca mai vechi și dacă nu din 
vremea lui Ștefan, cel puţin din anii: care-au 
armat imediat moartea lui. 

lar dacă ne gândim la rîvna cu care sa 
îngrijit. de ridicarea pisericilor și” de grija 
lui evidentă: pentru aceste lăcașuri, vom găsi 
cu neputinţă să fie lăsat atâta timp bisericile 
lui goale și lipsite de această podoabă, nu nu- 
mai desăvârșirea firească a lucralai, dar și o 

» „Blagocesti= 

stos iubitorul lo - 

Petru - Voevod, 

a zugrăvit și în-: 

hram în numele - 

luna 

de oarece, însă, 

între : 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

necesitate pentru cele alc cultului, „ȘI aceasta 
mai ca. scamă cu Voroneţul care pare a: "fi 
fost una din mănăstirile sale de predilecție, 
“Credem deci-a nu greși, spunând ca frescurile 
naosului din Voroneţ, cele. de-la Milișăaţi, 

„de la: Sf. Ilie, sunt din vremea lui Ştefan cel 
Mare, precum și cele care vor prezinta  ca- 
ractere asemănătoare. ca iconografie, că gru- 

pare ornamentală şi ca factură picturală. 
In acest rând vom pune frescurile de cu- 
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Fig. q22, .. Voroneţ, Parte din tabloul votiv 
(după o coșie) 

rând descoperite la Dolheşti, cele de la Băli- 
nesti, de la Sf. Nicolae din Dorohoi, de la Sf.
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Peretele votiv 423, Dolheșii, Fig.
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Pictari în raos (după Bul, Com. Mon, Ist,)
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| Gheorghe 'din Hârlău. Arbora, paraclisul Bi- 1541 1). Este prima pictură? sau mai curând 

striței şi Popăuţi,- par.-a-fi-de:o epocă mai: -0 reînoire;: mâi cu scamă- că și Arbora ca şi 

recentă. E | „7 "alte, precum vom vedea mai departe, prezintă 
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Precum am. văzut, . Dobrovăţul. a, fost .za= . urme. de reparaţii. Pătrăuţi—de o îramoasă 

- grăvit între 1527 și 1331.—La Arbora o in- 

scripție găsită recent arată o zugrăvire la. :) V. Grecu, în Byzantion. 
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Fig. 
428, 

Si, 
G
h
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h
e
 

din 
Hârlău, 

Si 
“Fig. 

427. 
Sf. 

Gheorghe 
din 

Hârlău, 
Sfânta 

Varvara 
şi 

Siânta 
Alexandra 

, 
| 

și 
o 

altă 
siântă 

ta 
Teodora 

:



factură pare însă a Îi zagrăvit mai în urmă, 

„E de observat ca, inscripțiile sant pe grecești 

cecace 'ne ar. trimite în veacul al “XVII-lea. 

(Sunt indicii. că sab actaatul: tabloa votiv 

există o altă zugrăveală.) ; | 
„Si. Nicolae din Iaşia îost trepiea cu ocazia r re- 

... BISERICILE LUI ŞTEFAN. CEL MARE 265 

„stratal de tencuială zugrăvită, în unele părți 

ale bisericei, se găsește an alt strat nezagrăvit 

dar pe care. s'au imitat cărămizi de- format 

mare, roşie, galbene, verzi. Acelaș lucra se 

vede la Bălinești, la Popăuţi, - la, Tazlău; în 

această din urmă biserică nu se regăsește 
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facerei şi mărirei clădiri în ycacăl al: XVIl-lea, 

de către Anton. Vodă Raset, Biserica. mă». . 

năstirei Neamțului a fost zugrăvită în anul . 

1830.. Este - însă foarte: “probabil că : subiectele 

vechii au îost respectate. 

Este de observat aici că la Sf. Ilie "sub 

deasupra nici O antă zagrăveală de cât aceea : 

făcută în veacul al XIX-lea. E deci probabil 

că se. făcea această zugrăveală, când biserica 

nu era: pictată, casă: nu rămâc zidarile goale 

până la terminarea îrescurilor. 
Malte graiite se găsesc pe aceste zugrăveli
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dar na ne. pot servi: malt în privinţa. datărei 

„lor, căci „cele: mai ee 

  

              
Fig. 431. Arbora, : ” 

Si-ta Marina.  : 

hi -ce. le găsim sunt 
„relativ recente, (sfârși 
tul'veacului al XVI-lca— 

“veacul al XVII-lea. . 
Este de altmintrelea 

de presupus. că, în vre- . 
mea: când zugrăvelile 
erau mai noui şi bisc- 

- ricile bine îngrijite, nu 
îndrăsnea lumea să se 
iscălească pe. pereţi. 
„Chiar şi acuma van= 
dalii moderni își pun 

numele pe monamen- 
tele vechi, dar în bise- 
ricile noi, proaspăt pic- 

tate, picturile sunt res- 
pectate. Dealtmintrelea 
prin veacul al XVI-lea 
numărul persoanelor cu 

„destulă carte ca să ştie 
„să-şi „iscălească_ numele 
„cra de sigur îoarie re-. 
dus și limitat mai mult 
la preoți. 

nu. prezintă deplină siguranţă, .ce: n'ar: putea 
rezulta:de cât din aflarea. unor - documente, 
dar .totuşi, ' sunt destale elemente ca să ne 
putem face o convingere şi nu credem ca stadiile 
viitoare să ajungă la rezultate “foarte diicrite. 

--Este de: notat ca unele din aceste. picturi 
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"Fig. 432. Arbora, Pictură în chivot. - 

aceasta nu împicdică studierea picturilor. și 
"Este -evident că metoda noastră de dalarc, sunt retușate, mai cu scamă îunduarile, dar 
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Fig. 433, Arbora, Tabloul votiv
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i Stratilat iron ş „436. Si. Gheorghe din Suceava, Sf-ţii Teodori Fi 
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ul votiv Dobrovăț, Tablo Fig. 437
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aprecierea calităței lor, mai 
spălarea lor e din cele mai' uşoare. 

Precum am arătat, când am vorbit de îa= 
țade și de materialele aparente ce le  împo= 
dobesc,. exteriorul na era zagrăvit în vremea 
lui Ştefan cel Mare şi această modă nu a în= 
ceput decât sub Petra Rareş. — (ar îi însă po= 
sibil ca Sf. Gheorghe din Suceava să îi fost 
pictată. de la început și în afară.) a 

De asemenea nu avem nici o indicație ca 
ocniţele să îi. îost. zugrăvite. 

In cele ce vor urma, nu am de gând să 
vorbesc de iconografie. Aceasta nu mai face 
parte. din arhitectura clădirei, ţine” de un alt 
domenia ce'l las altora mai competenți. 

Voi vorbi: de pictară în cecace privește 
parlea, ci decorativă ăb. 

. Partea interioară â percţilor este împodobită 
cu draperiile cunoscute deasupra cărora se 
găsesc două rânduri de pătrate împărţite în 

" triunghiuri prin diagonale. Sunt colorate In 

roșu, galben, verde; reprezintă un placaj și 

sunt probabil o amintire a căptașelilor de 
marmoră ale bisericilor bizantine din epocile : 

„de înflorire. La Pătrăuți, sunt chiar imitații 
de plăci de marmoră și de portir. 

Deasupra acestui lambriu, încep rândurile 
de sfinți şi de scene reiigioase în ordinea 
ccrată de calt şi de erminie; totuși grija dea 
le grapa într un mod ornamental este evidentă. 

Astfel în naos, vedera spaţiul limitat decele . 

două cercuri concentrice deasupra ferestrelor 

și sub arcul cel mare, umplat cu o scrie de 
medalioane câre se adaptează curburei; spa- 
țiarile dintre ele sunt împodobite cu ornamente 

  

„Fig. 438. Popăaţi, ornament 

vegetale, De asemenea şi pe intradosul arcarilor. 

regăsim aceste, medalioane. = Sunt legate unele 
de altele prin impletitari care lasă, de obicei, 

:) A se „vedea şi figurile 2, s, 21, 30, 33, 35, 40, 

67, 68, 149, 150, 154, 155, 175, 176, 181, 265, 

266, 267, 269. e 

cu scamă că 

259 

câte un cere mic între cele mari in:carc sunt 
zugrăvite capete de. siinţi. 

„Se vede și îngrijire în rânduirea subiectelor 
pe ziduri așa ca să se. potrivească: pe cât se 

-poate cu spaţiurile libere fără a.-strica efec» 

tul liniilor. Această grijă dispare mai târziu. 
Diferitele personaje şi scene sunt și. mai 

mari, pe când în vremea lui Rareş ele -devin 

  

Fig. 439. Voroneţ, -ornament 

mai mici-şi tind a acoperi zidurile de o rețea 
de dreptunghiuri mai mărunte, Grij ja-decorativă, 
în general, scade atuncea și. face loc grijei de a 

pune pe zid tot ce cere cultul, transformând 

pereţii într'o biblie, într'o carte de învăţătură 
religioasă sau o viață a sfinţilor ilastrată. 

Rândurile de sfinți sunt separate prin îășii 
ornamentale. Această impodobire cu motive, 

de origină orientală foarte veche, se regăsește 
mai în toate bisericile noastre și .chiar după | 

“Ştefan cel Mare. — Ornamente aproape la fel se 
regăsesc între altele şi la Mistra; (la Mitropolie, 
la paraclisul Sf. loan, la Brontochion).2) 

Este de - observat, cu tot: caracterul oriental 
(adică în cazul nostru — bizantin), al acestor | 

“ ornamente, că unele.se regăsesc și în mo- 

namentele romanice din Occident, cea ce nu 

e de mirare, având în vedere că” ornamenltica 
romanică a avut multe izv 
aceea bizaniină, de la-care sa și. inspirat 

!  direet, Alte ornamenlie își găsese asemănătoare 
în manuscripte. - , 

Un fel de ornament pictat, însă, ar putea . 
să fie pătruns prin înrâurirea' apuseană. Sunt 

aceste .rinsouri de frunze late stilizate, care 

se asemănă mult cu acele de pe morrintele 

ce le. am studiat. Precum am arătat; aceste 
motive orientale. s'au încetățenit în apus în 
vremea romanică “și înrâurirei acestei” arte 

am atribuit prezenţa Tor pe lespezile sepulerale. 

Le găsim: de obicei..la firidele.: "mici, fie 
- înăuntru lor îic în timpanele arcului, asemenea . - 

2 G. Millet. — Mistra, 

izvoare comune cu
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în timpanele unor uşi; nu le vedem decât foarte . 
rar. “formând frize continue ca: celelalte 
ornamente (vezi fig. 445 și îig. 413 la stânga). 

De oare ce, însă, aceste ornamente. se 
regăsesc” și în alte: țări bizantine,” așa: bu= 
nioară la Plistra şi chiar la biserica domnească 
din Curtea de Argeș precum și în manus- 

„criptele noastre, mar îi motive pentru a le 
atribui mai curând inîluenţei occidentale decât 
acelei bizantine. . Aa 
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de exact reprezentat, dar sunt și. documente 

în privinţa costumului și a portretelor. per» 
sonajelor reprezentate. Este adevărat că, din 

acest punct de vedere, poale să existe:-0 

"oare - care - îndoială “la: o: parte din ele,: Se 

poate observa că unele figuri au fost scoase, 
urmând de obiceiu conturul obrazuluai, şi 
refăcute tot cu îresc. La Arbora tot tabloul 
votiv e refăcut pe o altă tencaăială, afară de 
slinții și de Christos, pe când la al doilea 

  

        
Fig. 443; Ornamente din bisericile de la .Mistra (după G; Hillet) 

Una din părţile cele mai interesante ale 
acestor 'îrescuri este peretele votiv care ne 
întățișează ctitorul cu familia sa, prezentând 

Domnului Isus sau Maicei lui biserica -prin 
mijlocirea sfântului cui e dedicată. 

Aceste pietari, despre care am mai vorbit, 
când am discutat forma acoperișului, sunt 

- din cele mai: preţioase, nu numai pentru 
lumina ce o arancă în privința formei pri 
milive'a monumentalui, mai totdeauna destul 

tablou. ce se găsește în chivotal din pronaos, 
namai figurile sunt refăcute -— 
copiilor. . Ma E 

Intr'alte “părţi, unele “chipuri. de sfinţi sant. 
reînoite. în acest îel; așa la Dorohoi, : unde: 
figura “lui Ştefan- e. numai în parte reparată,.. 
sunț sfinţi care au capul întreg 'refăcat. - | 
Presupun ca — în urma unor năvăliri — . 
cotropitorii au mutilat sau stricat aceste! 
reprezentări, - de: fanatism religios. sau: de:urâ-. 

afară de. ale
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în contra dașmanului. Reparaţia nu's'a putat 

face — după technica frescului—de cât scoțând 

complect partea stricată și refăcând'o cu 

tencuiala ca totul. 

Aşa se explică ăceste refaceri care au câte 

o dată o îactură foarte: asemănătoare CU res- 

tal picturei. 

Chipurile marilor dregători și ale soțiilor 

lor sunt poate și mai interesante de cât ale 
domnitorilor, căci 
convenţională a voevodului, costumul e mai 

exact redat. Hainele sunt totdeauna acope- 

rite cu splendide brocate cusute cu aur și 

cu ornamente orientale, dar probabil de îa- 

bricaţiune italiană. Des sunt garnisile cu blană. 

Bărbaţii poartă pe cap un îel de tichie 

sau bonetă mică de stofă ornată. 

| Femeile su o pălărie cu marginea mai 

lată care pare a fi de pac sau de o stolă 

ușoară, așezată peste o maramă.care cade pe 

  

În eee - nina mm cpr Te erei 

De putea i] 

Fig. 445. Voroneţ, ornament 

umeri. Mantia lungă scamănă cu aceca a 
bărbaţilor; din mânecele deschise, es mâ- 
necele late ale cămășei acoperite cu cusătari 
și strânse la mâini. Podoabe de mărgări- 
tare le atârnă la urechi și la gât. | 

Imbrăcămintea copiilor seamănă cu a pă- 

rinților. 

“Pe aceste portrete, cel puţin pe cele care 

nu par.a îi fost refăcute târziu, figurile sant 
des mai fin lucrate de cât restul îrescurilor 
care sunt tratate în mai largi şi mai repezi 

lovituri de penel. 

Fineţa și migăloșia lucrului, mai cu seamă 
în tratarea. păralui, dau câte o dată acestor 
portrete un aer de înrudire cu pictarele nem 

țești din această epocă. 

Pecastă grijă mai mare ce s'a dat acestor 
detalii ne întăresc în credinţa că persona- 
giile reprezentate pe tabloarile votive sant 

neavând pe câp coroană . 

remarcabilă, 

„în urmă, 

COMISIUNEA: MONUMENTELOR ! ISTORICE 

"adevărate portrete asemănătoare. și nu numai. 
îigure convenţionale. 

Restul picturilor, și obrajii sfinţilor sunt 
tratate cu: multă largeţă așa cum se obișnu-, 
ește în îrescul "bizantin și nu se vede aici - 
nici o migăleală. | 

De obicei, tabloul votiv se găsește pe pe 

relele vestic al naosului, pe partea de mia- 

zăzi a ușei. Acestei poziţiuni datorim perde- 

rea a multor din aceste tablouri din pricina 

suprimărei zidului despărțitor, cea ce s'a în- 
tâmplat mai ca seamă în Moldova. Astfel la: 

Hârlăa, nu se mai zărește de câto domniţă; 
la Popăaţi nu se mai vede nimic din tot ta= 
blou, nici la mănăstirea Neamţului. Acelaș 
lucra s'a întâmplat și mai târziu la mai 
malte biserici construite după Ştefan cel Mare. 

Tablouri votive complecte. mai găsim la 
Voroneţ, la Si. Ilie, (până ceri-era cel de la 

Milișăaţi), la Pătrăaţi, la Si. Nicolae din Do- 
rohoi, la Bălinești, la Dolhcşti, la Arboră, 
repetat de două ori. i 

Pe partea cealaltă a așei, pe acelaș pe- 
rete, se văd mai totdeauna Si-ţii. Impărați 
Constantin: și Elena. 

Calitatea acestor îrescuri este, în general, 
Francheţa culorilor, siguranţa 

execuției și îrumoasa cxpresiunc .a îigurilor, 
sunt cele mai de căpetenie însașiri ale lor. 

Pe lângă aceste, trebue lăudat și îrumosul 
sens decorativ ce a călăuzit zugravul precum 

„şi armonia culorilor. 
Din acest punct de vedere, naosul din Vo-= 

roneț mi se pare a îi cel mai vrednice de 
laudă și cea mai bună pildă de acest ctfcet 
de dulce tonalitate a vechilor covoare orien- 
tale despre 'care s'a: pomenit așa de des. 

Na credem a greși, socotind că fîrumuse- 

jea acestori picturi bisericeşti nu a fost ajunsă 
în Moldova. In această privinţă, 

Voroncţul e un excelent obiect de studiu, 
unde fiecare poate face ușor comparaţiuni 
între îrescurile din naos dintr'o parte şi cele 

ale pronaosului, ale exonartexului și ale cx- 
teriorului dintr'altă parte. 

Bălinești a lui Tăutu este car de o cxecu- 
ție foarte frumoasă și de un adânc sentiment, 
și rivalizează cu naosul din Voroneţ, din 
punctul de vedere artistic. 

In acelaș şir de zugrăveli, ar trebui să 
așezăm şi cele dela Sf. Gheorghe din Su- 
ceava (ceva mai târzie şi poate rezugrăvite), 
și cele de la Parhăuţi ai lui Gavril Tro-
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tușari, unde găsim an „tablou votiv foarte. 
interesant. . 

Toate aceste: îrescuri au -— cu rezerva 
celor spuse pentru ' portrete.— o înfățișare 
cu desăvârșire bizantină și legăturile acestor 

. zugrăveli cu.sudal Balcanilor. este evidentă: 
Din nefericire ne lipsesc puncte de com-=. 

paraţie cu Muntenia, din'această vreme. 
Stadiul iconogratic . (vezi Podiacha) aduce 

la: concluziuni concordante, cu toate că sa 
relevat .unele -înrâariri apusene, înrâuriri de 
altmintrelea, care s'au găsit și la Sf. Munte 
— poate mai aceentaate. 

Toate probabililăţile sunt deci că: meșterii 

zugravi să îi venit-de la 'miază-zi (cum par 

a arăta şi docamentele). Dar este de presapus 

că nu Sau pictat într'un timp relativ așa 

scurt atâtea biserici fără .ca să se fi format 
și zagravi locali. Și persistența acestai stil 

de pictură, deosebit: de cel rusesc, deosebin- 
du-se şi întra câtva de cel atonic, ne permite 

să conchidem la existenţa unei şcoli moldo- 

venești 1). 
Doar se “vorbeşte în Rusia pentru veacul 

al XVlxlea de artă moldovenească ?2) 

1) Exista la Suceava, în 1570,un „zugravskoe bratstvo“ 

pentru iconari (Podlacha. Matowidla Scienne). 

) (Kondakoii, verbal, la congresul de studii bizantine 

- 1924), 

  

>
.
 

G
e
 

a
 

Aceste îrescuri, cu toată înegreala lor, da= 

torită prafului şi fumului lumânărilor, cu 

toate r&tuşele locale ce există, sunt încă foarte - 

“bine conservate în majoritatea lor, afară de 

acele locuri unde, apa pătrunzând prin aco- 

periș'a stricat tencuiala bolților. (Arbora- 

_Parhăaţi). - 
O allă cauză de stricăciuni este vandalis- 

mul. celor care își sgârie numele pe ele, ne 

cruțând nici obrajii sfinților. 

Este adevărat că asemenea grafite din vea: 
curile trecute du devenit “interesante docu-. 
mente fiind scrise cu data lor.:Aşa găsim 
unele din veacul al XVI-lea. Malte sunt 'nu- 
mele soldaţilor lui Sobieski, la sfârșitul vea= 
cului al- XVIl-lea și puţine sunt bisericele 

din nordul Moldovei care să nu poarte urmele 
lor, printre care se găsese multe nume cu- 

noscate. . ă 

- * 
* = 

Pentru o compleetă descriere a bisericelor 
lai Ştefan cel Mare ar trebui: vorbit și de 
mobilieral lor. Din: “nefericire nu ne-a rămas 

nimic din clic, și cecace sc vede: acum e din 

vremuri mai recente. 

Unele iconostase sunt de zid, așa bunăoară 

cele de la Borzeşti.și de la Dolheşti. Na 
putem însă ştie dacă sunt sau nu de la în- 

cepat,



CAPITOLUL VII E 

CLOPOTELE 

__ Clopote au rămas mai: “maite. ale căror prin. “milă la: Dumnezea, gospodar al . ţării 
inscripții mărturisesc vechimea lor. [i moldovenești - “a 'Îăcut acest clopot la anul 

La „Voroneţ , sunt doaă clopote. ca aecaşi 6996 (=>1488), lana. Mai 5, 
ge 

-. 
  
  

      

            

, | luau as C 

| Fig. 446. Clopot (cu inscripţie slavonească) Bistriţa i 

inseripție 1), Cavintele sunt din când în când La mănăstirea Neamţului 'c un clopot 
întrerupte prin îruanzaliţe, la sfârşit € litera C, din 1485. - 
poate an semn de meșter: „ Ştefan Voevod, «Cu voiâ Tatălăi și cu ajutorul Fiului! și 

1) Kozak. Iaschriiten p. 203. cu săvârșirea Sfântului Duh, lo Șteian Voe-



vod, ca mila lui Dumnezeu, 
Moldovei, fiul lui Bogdan Vocvod a făcut 
acest elopot mănăstirei Neamţului, unde e 
hramul slăvitei înălțări a Domnului Dumne=. 
zeu şi Mântuitorul nostru Isas Hristos, supt 
cgumenal popa Pi- 
men, în anul 6693 

(1485) lana lui 
Septembrie 1.“ 1) 

La Bistriţa, în 
clopotniţă sunt 
două clopote. 

Pe cel mare: 

„lo Ştefan Yoe- 
vod, cu mila lui 
Dumnezeu . 

al țării Moldovei, 
fiul lui Bogdăa 

Voevod a îăcut. 5 
acest clopot în a» 
nal 7002 (1494). : 
lanie 25, în anul 
al treizeci și optu= 
lea cargător din 

Domnia sa“ 2) car 
pe cel mic pe lati=. 
nește : (pe când 
toate celealte au 
înscripția pe sla- 

vonește). e 
«Leopoli . anno 

Domini .]. CCCC.L. 
XXXE> (deei 1490.) 

Intre cuvinte, 
mici cruci și or- 
namente, asemenea 

:) N. Iorga, Mănăstirea. i Neamţalut. moa--19. i 
*. Iorga. Inseripţii 

Domn * 
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Domn al țării La Putna. 

Mare: 
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PE
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e
 

e
 

între miile, sutele și. zecile 
datei. — Caracterele - sunt. majuscule. gotiee.— — 
Clopotul este deci turnat. la Lemberg. 

    
i aa ai dizaaei axă 

  

Fig. 447. Clopoi cu înser ipţie- latinească, Bistrita Su 

- mandritul 

"967. 

Clopotul numit Blagovistnie și care cântăre= 

știe 318 kilograme a fost făcut de Șteian cel 

„Șteian Voevod gospodar al ţărei mol- 
, „dovenești a făcut 

acest clopot mă- 

năstirii sale din 

Putna sub arhi= 

Paisie 
Scurtul în anul 
6988% (1490). 

Mai cra și un 
clopot mare de 

”..1564 kilograme, 

numit Baga, făcut 
de Șteian cel Mare 
în: 1482. A îost 

“însă de. mai multe 
"tori turnal din 

“nou, 2) 
. ir * 

Ei st 

- Despretoate mi»- 
nunatele odoare 

“lăsate de Ștefan 
„ ctitoriilor sale na 

€ de loc aici să 
se vorbească, 4) 

„„Na intră în cadral 

„acestei lucrări, 
„Destul să amin= 

„.. ese ca unul dintre 

„cei mai mari cuno- 
 scători în aseme-" 
nea materie, Stry- 

govski, a patat, spune de, ele că înfrec boga- 
„ţiile tezăurelor împărătești. 

s) Mănăstirea şi comana Putna, de D. Dan. pag 31. 
„3 4) Vezi Tafrali, Le tresor“da imonastăre de Putna 

) 

şi Catalogul expoziţiei de artă: românească de la Pa- 

a ris, 1925. , . E



CAPITOLUL IX 

MEȘ T ERII 

Meşterii pisericilor noastre au venit la în- 

ceput, precum arată istorieii noștri, din Galiţia. 
Circumstanţele. politice, curentele economice, 
înlesnirea comunicațiilor explică în. de ajuns 
acest fapt. 

Alexandru cel Bun a chemat la - dânsul 
meșteri de biserici din Polonia 1); numele 
unui) dintre dânșii e dat într'un document 2). 
In 1479 %,-un document din Lemberg po- 

meneşie de „lohanes Purator, care pleacă 
spre Moldova. 

In 1482, un loan Privana a zidit biserica 

din cetatea Chilici 4). Acest arhitect grec a - 
lucrat probabil într'an stil -răsăritan această 
biserică ce nu ne a parvenit. S'a vorbit şi 
de un Teodor asupra căraia vom reveni mai 
deparie. E _ 

In tot decursul veacarilor al XIV-lea 
şi al XV-lea nu se găsese nunie de meșteri 
ardeleni, nici nu se găsese documente arătând. 
ca să. fic venit vre anul de acolo. Tocmai sub 

Petru Rareș, începem a găsi asemenea „do- 

cumente. Aceasta n'ar însemna că n'au: venit 
dintr'această ţară zidari sau lucrători. .pie=. 

“trari, dar mai malt că conducătorii luerărei, 
arhitecții cam am zice acuma, nu vineau din. 
Ardeal: 

ȘI concluziile fa care ajungem la sfârșitul 

„acestui stadiu, bazaţi pe consideraţiani tecnice, 
nc duc la acelaș rezultat, doar că am putea 
pune ceva mai de vreme venirea meșterilor 
principali din Ardeal. 

Intr'adevăr, am arătat că am putea vedea - 

o înrâurire polonă (adică galițiană) — în afară 
de planul bisericilor de tipul Rădăuţilor — 

') N, lorga, Vechial meşteşug de clădire al Românilor 

pag. 15. 

2 îd, Meşteşugul de pictară şi sculptară pag. 10 

3) N, Iorga — Relaţiile comerciale ale țerilor noastre 
cu Lembergul, pag. 13. 

1) AI, Lăpedatu. — Meşterii bisericilor moldovene, Bul. 

Com. Mon, Istor, 19 12. 

în cărămizile smălţuite ce  împodobese fațadele 
bisericilor noastre precam şi în transmiterea 

“figurelor ornamentale ale discurilor (Iei,. ar 
mele cu cimier, Meluzina). 

Această înrâurire poloneză se vădeşie şi 

prin baldachinele de pe mormintele de -la 

„Patna și de la Arbora. | 
Dintr'altă parte, am văzut că nu găsim | 

în bisericile din Ardeal aceste ferestre mici, 

cu malure 'întretăiate, ce le vedem mai cu 
Seamă la: naos, pe când nu e exclus să i 
“existat în Galiţia. 

In acelaș timp am observat că ușa mediană 
a bisericei ce unește naosul cu pronaos își 
găsește modele în Ardcal, aşezate de obicei 
în zidul lateral cam la mijlocul bisericei. Aceste - 

observaţii ne due la armătoare conelazii 
ipotetice : 

“Meșterii galiţieni cei dântai cari au lucrat 
la noi au introdus, între alte elemente, aceste - 

ferestre mici la clădirile ce le au ridicat în 

primul veac al istoriei Moldovei, clădiri care 

nu s'au păstrat, sau care nu ni s'au păstrat 
de. cât modilieate.. | 

De la un moment care ar putea coincide 

cu începerea stăpânirei lui Ştefan în Ardeal, 
la Ciceiu și Cetatea de baltă, adică pe la 1476, 

- au început a veni și meșteri ardeleni a căror 
înrâurire se manilestă prin întroducerea ușei 
mediane cu chenar dreptunghiular și baghete 
încracișate, care le vedem deja la Pătrăaţi 
(1487), la Milișăaţi, la Si. Ilie. 
“Ferestrele mici galițiane care se potriveau, 

se vede, cu gustul nostra și cu trebuinţele 
cultalai — care prefera o lumină mai măsurată 
de cât cea dată de ferestre mari — au trăit 
înainte, 

Namai . în pronaos s'au 'întrodus ferestrele 
mari, pronaosul neavând nevoe de misterul 
nâosului și nici na având ca să'l lumineze în 
timpul slujbelor lamânările 'ce scânteiese în 
chor.
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Putem deci—în mod logic — fixa apro= 
ximativ pe la 1476 — 78 momentul venirei 
meșterilor ardeleni în Moldowa, la început .în 

concurență probabilă cu Galiţieni, cari cu 
încetul au fost înlocaiți—ca atât mai lesne: 
cu cât spre sfârşitul Domniei lui Șteîan, relaţiile 
lui cu Polonia au devenit dușmănoase. 

Dar acești meșteri apuseni erau executanţi;y 

nu puteau concepe și planul. bisericei. Picca 
“interveneau clerul şi vătavul domnesc, desigur 
nu lipsiţi şi ei de pricepere, cari impuncau 

dispoziţiile cerute de religie. sau dorința 

Domnului. Aceste direc- 
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asemenea că numitul Domn (Ştefan cel Mare) 

avea pe arhitectul Teodor, care a fost între-. 

buinţat şi la întărirea Cetăţei Albe. 

Cred că nu mergem greș dacă am atribui 

şi Cetatea Sucevei tot acestui arhitect, care 

a fost însărcinat şi cu clădirea diferitelor 

piserici construite de Ştefan cel Mare“. 

lar Părintele D. Dan?), bazat pe aceste 

rândari, zice: „Teodor, arhitectul grec a lui 

Ştefan cel Mare a lucrat la ea (mănăstirea 

Putna) îndelungatul restimp de trei ani“. 

Aceste presupuneri îşi au temeiul lor într'o 
„inscripţie grecească de 

  

live aduceau după sine 
şi forme de boltiri di- 

ferite de cele apusene, 
încât se poate car presu- 

pune aicea, — presapu- 
“nere  conîirmată -prin 
studiul bolților,—că au 
fost ajutați meșterii 
occidentali de zidari 
locali de modă orien- 

tală, pricepaţi în acea- 
stă parte a construcției, 
dar care nu se pricepeau 

în cioplirea pietrelor, 
încât împodobirea fa- 
țadelor nu putea să intre 
în lucrul lor, ei rămâ= 

nând simpli ajutori” ai. 
meșterilor galițieni sau . 
ardeleni, mai învățați. 

Printre acești lucră- 
tori ziditori de bolți, 
am arătat că au putat îi: 

și anii deprinşi ca me=. 

todele armenești. 

  
me a 

ia ae ai II Pe iza N 

      aa 

  

   
     

  

    inaite caii Di Pia retin nt ae tati ae 

la Cetatea Albă, citată 
întâi de Hăjdeu 5), după 
Marzakievicz. E 

Anotaţia spune: - 
„După 1475, -- Arhi- 

tectal ' grec Teodor, sub: 

privigherea pârcălabu-: 

- Jui și din ordinea lui . 
Ştefan cel Marc, adaoge . 
un nou turn și un. nou 

mar la fortiticațiunile 
Cetăţei Albe.» 

lar inscripțiunca: 
A&ats Tod Bânb 

25 Ozcb Qscâbpw.... 
„Ruga lui Teodoru 

şerbul lui Dumnezeu. . 

_„(Monograma: Cri- 

„stului). PAecastă cetate 

„s'a zidit în zilele prea 
„evlaviosului principe 
„lon Ştefan Vodă, prin 
„îngrijirea magistrului 

„provinciei şi 'coman- 
„dantului cctăţei. Mân- - 

„tucşte Maica Domnu» 
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  _In“cât este greu de 

a spune cine a îost 
arhitectul saa arhitecţii 

acestor biserici, în sen- ia , 

sul modern al cavântulai. Și mai curând 

am îi înclinați să dăm acest titlu prepușilor 

domneşti cari hotărau probabil dimensiunile” 

generale și distribuţia încăperilor. Rolul meș- 

terului strein ni se va părea prin aceasta 

ceva redus şi chiar destul. ca să nu pulem 

Să-i aducem lui cinstea de a Îi autorul biscricei. 

S'a spus că Ştelan cel Mare ar îi avut un 

arhitect grec, anume Teodor, cârc a lucrat la 

Cetatea Albă. | 
-D-nul G. Mandrea?) spune: „Să ştie de 

') G., Mandrea. Cetățile Neamţu şi Suceava -p. 21. 

  

„e 

Fig. 448. Intrarea mănăstirei Neamţ 
„lai pe şerbul tăa, pe 
„Șteian . (locul anului 

„nedesciirabily“. 

Se vede că nimic nu aratăcă acest Teodoru 

să fi îost arhitectul cetăţei. Dar D-nut Bogdan 

(Inseripţianile din Cetatea Albă) a aratat că 

citirea ce. greșită: 
„Rugăciunea robului lui Dumnezeu Fedorea 

„(Isus Christos birueşte). Făcut s'a această 

„ectale pe vremea prea cuviosului Domn gos- 

„podar 1o Ştefan Vocvod şi prin boerul Dom-= 

„miei Sale și. al cetăței pârcălab în anul 

2) D. Dan. Mănăstirea Putna p. 13. 

3) Arhica Istorică, Tom, ], No. 266.
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„6948 (=1440). Mântueşte de primejdie pe 
„robul tăa, născătoare de Dumnezeu — Șteian 

„„— Noembrie în 10“, 
D. Bogdari stabilește că Fedorca a fost 

nu arhitectul ci pârcălabul cetăţei.. Iar în- 

scripţia fiind din 1440, e vorba de domnia 
lui Ștefan al Il-lea, îiul lui Alexandru cel 
Bun. 

Deci, acest Teodoru, arhitect grec al ai 
Ştefan cel Mare, nu a existat. 

- . 

„Mormintele le-a impodobit un meșter 
apusean, acest ,,Mistr** Ian, probabil ceh. Dacă 
a avut ajutoare sau elevi moldoveni nu patem 
știe; nu cunoaștem nici an alt nume. 

Dragotă Tăutulovici1), care și-a pus numele 
pe pisania bisericei din Bălinești și pe mor- 
mântul maicei sale, îost'a și el un cioplitor ? 
sau numai cel care a concepat inscripția. 
In orice caz, precum am văzat, ornamentația 

Bul, 1911 1) Al. Lăpedatu, Com. Mon.. Ist. 
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este altă decât pe pietrele lui lan și mult 
inferioară. 

* 

» x 

Zugravii sant și ci aproape nccunoscaţi 
în această vreme. Se citează2) an zugrav 
Ştefan, pomenit într'an document și care ar 
îi putut lucra pentru Alexandru cel Bon. La 
Hârlău e piatra de mormânt a zugravului 

„Gheorghe din .Tricala, care ar putea să fie 
unul dintre zugravii lui Ștelan: cel Mare. 

Se mai vorbește de Toma de Cocavia 
(Suceava) 3). - 

Dar dacă nu sanțem mai documentaţi în 
privința acestor zugravi, am văzut că nu 
poate fi indoială asupra originei lor; cei erau 
„bizantini“, venind din părţile de sud ale 
Balcanilor; dar și formarea ulterioară a unor 
elevi pământeni pare foarte probabilă, fie 
dintre călugări, fie dintre laici. Am pomenit şi 
de existența unei corporaţii de zugravi iconari 
care: exista la Suceava, în veacul al XVI-lea. 

2) N. Iorga. Bal. Com. Mon. Ist. VII pag. 193. 
3) Al, Lăpedata, ibid, „ 
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Fig. 449. Si, Gheorghe din Suceava, Racla stântalui loan cel Nou



| CAPITOLUL X 

Se CONCLUZII 

In paginile ce preved am văzut care au 
fost elementele ce au contribuit la alcătuirea 

stilulai nosira bisericesc din Moldova, stil 
rezultat din cerinţele cultului 'ortodox care 

au impus normele planalui bizantin și din 
înrâurca apuseana care sa manifestat încă. 

de la primile începaturi acestui meşteșug 

moldovenești de a clădi. 
lată cum ne putem închipui istoria acestor 

prime timpuri ale arhitecturci moldoveneşti. 

    
   

  

Fig. 450. Baia, Biserica catolică ; 

“Când a descălicat țara . Bogdan,. şi a vrut 

să zidească, desigur că nu a putut aduce în. 

țara lui cea nouă .și încă sălpatică .din Ga- 

liția sau din “Transilvania, în acest moment 

unde arta romanică cra învinsă de cea go- 

tică, meşteri cei noi și căataţi—gotiei —, ci 

cel mult: eci mai modești “și lără lucra ai 

- şeoalei părăsite. | 

Şi astfel se explică Rădăuţi, precum mai. 

țârziu se explică Sf. Treime din Siret, care 

are caractere de plan sârbești și balcanice, 

prin influenţa transmisă prin călugări sârbi. 

Pe urmă, sub Alexandra cel Ban care zi- 

deşte deja în mod pur gotic biserica de la 

Baia pentru soţia lui catolică, sosese în țară 

mii-de emigranți Armeni pe cari i-așează 

în şapte orașc!). 

Printre toţi. acești emigranţi se vor îi găsit 

or'anii: meşteri zidari și lor Ie putem atribui in- 

troducerea arcurilor piezișe de origină iranică. 

.
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plan (după Bul. Com. Mon, Ist.) . 

- Adăogând aceste arcuri naosdlui bisericei 
din Siret, ne apropiăm mult de: accea - din 

Pătrăuți, ale cărei sinuri reproduce în cx= 

_terior' arcadele oarbe de la Siret. ..- 
Așa: nc. putem explica geneza stilului nostru. 

- „Dar totodată am văzut și inilaența climei 
şi a materialelor locale în alegerea formelor 
și în împodobirea zidarilor. 

1) G. Pray. Dissertationes. -
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„Din contopirea acestor elemente, s'au năs»- 

cut aceste biserici, care la începat mai simple, 

relativ scunde, se îniramuţesează, se înalţă, 
se lungesc, așa ca la moartea marelui voevod 
stilul e pericet închegat și și-a căpătat for- 
mula definitivă. 

De atuncea înainte el va mai 

serica se mai va înălța, se va lungi 'și 
malt, i se vor adăoga încăperi, dar aceste 
moditicări na .mai sunt decât inovaţiuni de 
detaliu. Nu este un.alt stil ce se alcătuește, 
este continaarea stilului lui Ştefan cel Mare 
care sc prelungește până la sfârșitul veacului 
ai XVI-lea, când se arată primele semne ale 
decadenței. a e 
_Dealtmintrelea ne putem întreba până la 

ce panct introducerea compartimentelor in- 

termediare între naos 'şi pronaos a fost o 
idee lericilă sau. a constiiuit un progres în 
ceeace privește - biserica propriu zisă.. 

Gândul a pornit, de sigur, de la concepţia 
de a feri mormintele, dar printr'această în- 
depărtare a pronaosului .de . naos. s'a creat 
O separație prea desăvărșită între aceste două 
elemente principale ale pisericei, stricând 
astiel unitatea cei. 

Altă schimbare mai însemnată ce se ivește 
sub urmâșii lui Ștefan în cursul veacului al 

evolua, bi- 

XVI-lea a fost împodobirea bisericilor prin! 
zugrăvirea pereţilor exteriori. Şi aci—cu 
tot marele interes ce'lprezintă aceste îrescuri, 
—trebue să mărturisim că numai corespund 

maâi - 
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spiritului logic din vremea lai Șteian care 
își împodobise fațadele ca materiale trainice, 
rezistente în contra intemperiilor și potrivite . 
cu liniile constructive. 

In definitiv, din aceste puncte de vedere, 
bisericile lui Ștefan cel Mare din ultimii 
10 —15 ani ai vieții lui, (precum și St, 
Gheorghe din Suceava care îl putem mai 

„carând - grapa cu cele care preced) 'mi se 
par a îorma punctal culminant al artei noastre 
moldovenești. Clădirile din vremea lai Rareș, 
egale (sau poate saperioare) sub unele pri- 
vinți, sunt inferioare sub alte. - o 
Calitățile mai de seamă ale acestui stil al 

lui Şielan cel Mare sunt deci rațiunea, bunul 
Simţ, cumpătarea, ingeniozitatea în -soluţiunile 
technice și în general echilibru în tot întregul 
clădirei. 

Din acest punct de vedere, studial acestei 
arhitecturi nu prezintă numai un interes is- 
torie și arheologie dar și un interes mai 
practic. Aceste forme raționale, potrivite eli- 
mei, aceste linii simple care plac ochialui 
românesc, această judicioasă alegere și între= - 
buințare a materialelor ce se găsese așor în 
țară și care au îngăduit un lucru trainic cu 
mijloace restrânse, pot servi şi acuma de 
pildă.) i 

  

1) Aceste concluzii reproduc cele publicate în „In- 
ceputarile arhitectarei bisericeşti din Moldova“ de 
G. Balş, - |



CAPITOLUL XI. 

ANEXĂ 
PIETRELE DE MORMANT DIN VREMEA LUI ŞTEFAN CEL MARE: 

ŞI PANĂ LA 1527, ACTUALMINTE RĂMASE. 

După Kozak 1) 
__ Arbora în pronaos, Chivotăl descris mai 

sus cu inscripţia : 

„Acest chivot 'și a făcut Pan Luca Arbarc, 

pârcălabul Sucevei, fial bătrânulai Arbure, 

pârcălabul Neamţului în ânul 7071 Aprilie 

29 (1503).* 
Lespedea de sub chivot na poartă nici 0 

inscripție. 
De alungul chivotului, la nivelul pardoselei 

e mormântul soţiei lui Luca Arbarc, luliania. 

Inscripţia e ciantită. Lungimea = = 144 m, 

lărgimea — e și 47 cm. 
„«lui Damnezed, Iuliana, care sa pris- 

tavit “Ia veșnicele. . 

Hsemenca. şi aecea a unei a treia groapă 

"făcută - de Luca Arbure, cui? nu se mai vede. 

Piatra e mică: 73 cm., pe 41 şi 38 cm; cra 

probabil a unui copil. «Această groapă a în- 

îramusețato Pan Luca Arbure pârcălab .. 

La Parhăuţi, zidită la 1522 de logofătul 

Gavril Totrașan, se găsește o piatră de mor= 

mâni cu fîranze decorative la mijloc, de 

1,62 m. pe 76 şi 60 em. 

«Această groapă este a robului lui Dum» 

nezeu, Pan Anjincu,. vameșul, care s'a mutat 

la veșnicile lăcașuri. Veșnica lui pomenire, 

în anul 7002 luna Noembre 4». (1494). 

O a doua piatră (de 1,58 m. 

0,65 em. lăţime,, acoperă mormântul mamei 

lui Totrașan: 
«Pceastă groapă a înfrumusețat robul lui 

“Damnezeu, Pan Totruşan, vistiernic, mamei 

1) Kozak, Inschriiten aus der Bukovina. 

-și 0,56 și 0,47 m. 

pe 0,62 și: 

sale, roaba lui Dumnezeu Maria, care s'a 

mutat la veșnicele lăcașuri la anul 7014: 

_(=1506) luna Februarie 14.» 

Pe o a treia piatră: de -1,41'm. lungime 

lățime —_cu câmpul 

mijlociu! fără ornamente ca și piatra prece- 

dentă: 

«Această groapă a înfrumusețat robul lui - 

Damnezeu Pan Gavril Totrușan logoiăt, 

eneaghinci lui, roaba lui Dumnezea Anna, 

care sa mutat la veşnicele lăcașuri și a fost 

înmormântată aici în anul 7029. (=1521) 

luna Decembrie 2». 
Anna era îata cea mai mică a lui Luca Arbure. 

La Putna. 

a) In exonartex, piatra făcută „de Ştefan 

mitropolitului Teoctist, 1,54 m. pe 0.75 şi 

0.49 m. — gresic?). 

In mijloc ornament romanic cu caractere 

foarte amestecate. Pe fâșia „exterioară, Îm= 

pletituri. 

»Blagocestival gospodar al țărei moldo»= 

veneşti, lo Şteian Voevod fiul lui. Bogdan 

Voevod, a înfrumascţat această groapă pă- 

rintelai nostru mitropolitalui Sucevei.... Kir 

Teoctist, care a murit în anul 6986, lana Noem- 

brie: 18«. (1478) , 

b) In naos— compartimentul ctitorilor — 

o nișă de 42 cm. adâncime și an baldachin 

eșit cu 76 cm, pe două coloane. Lespede de 

gresie de 11 cm. grosime, 1,72 m. lungime pe 

:) Deformările lespezilor pe reproduceri s sunt datorite 

perspectivei fotogratice, . 

35
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78 cm., așezată la 46 cm. înălțime pe un soclu 
cu o bogată ornamentare gotică. 

Pe câmpul din mijloc, ornament vegetal ca 
flori și păsări. In loc de săpătură în ,„,meplat“, 
avem aici o sculptură în reliei rotund obiş» 
nait, Potivul este oriental:dar factura evident 

occidentală. E groapa Mariei din Mangop. - 
„In anul 6984â:luna Decembre 19a murit: 

blagocestiva roaba lui Dumnezeu Maria, Doam- 
na  blagocestivului Ioan Ștefan Voevod, gos- 
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vegetale cam înrudile ca cele de pe piatra 
-Marici de Mangop, dar mai rudimentare și 
ca desen și ca execuţie. 

«Aceste gropi sunt ale robilor lui Dumnezeu 
Bogdan și Petru îii lui Io Ștefan Voevod, 
gospodar al ţărei moldovenești, cari au murit 
Bogdan in anul 6.087 luna lalie 26 Petra 
în anul 6988 Noembrie 21». (1479 și 1480. 

d) La dreapta, lespede de marmoră albă 
gălbue de 16 cm. grosime, pe un socla de 

  

  
  

  

  

  

  

        

      

podar al țărei moldovenești, fiul lui Bogdan 
Voevod“ (1477). | 

c) Lângă acest mormânt pe pardoseală o 
lespede tot de gresie de 15 cm. grosime, 1,62 
m. lungime pe 42 cm..In partea de sus un 
scut. de asupra căruia se află un coif cu capul 
de: zimbru ca cimier şi ornamente ca lam- 
brechine. | -. 

O stea se' vede între coarnele. zimbrului. 
Restul pietrei este acoperit..cu ornamente Prin. mila lai Dumnezeu gospodar -al- țării 

Putna, Piatra Mariei din Mangop 

44 em. înălțime. și cu un ornament îloral 
romanie (sau bizantino-romanic) ; lungimea «e 
de 1,83 m. pe 0,81 m. In mijloc, frumoase rin- 
souri gotice, având totuşi legături Și-cu or- 
namentația orientală, . 

In afară de rândul cu inscripția o altă 
bandă ornamentală gotică; inscripția se is- 
prăveşte pe laturile verticale ale pietrei..: 

»„Blagocestivul domn, lo Șteian Voevog,:
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moldoveneşti, îiul lui Bogdan Voevod, ctitor 
și ziditorul acestui sfânt lăcaș, care e culcat 
aici, și s'a mutat la vesnicile lăcașuri în anul 

aaa ÎN .se e şi a domnit ani... (completat 
ca creionul) 47,5 luni. 

Piatra pregătită de Ştefan după 7000 
(1492) nu a îost completată după moartea lui. 

(Vezi figurele 454 şi 460). 

e) In faţa mormântului lui Ștefan cel Marc, 
pe pardoseală, o lespede de marmoră albă 

gălbue, de 14 cm. grosime, langă de 1,70m., 
lată de 52 cm. La mijloc ornament vegetal : 
de stil oriental dar de.un desen cam conius, 
lipsit de graţie şi de o execuţie mai uscată. 

„Peeastă groapă este a Domnei Maria, . 

fiica lui Radu Voevod, doamna lui Ştefan 
Voevod, gospodarul ţărei moldovenești, care 
s'a mutat la veșnicile lăcașuri în anul 7... 

luna... 
Şi aici placa pregătită nu. â fost comple- | | 

lată după -moartea' Doamnci. 
Cu toate că. următoarele morminte nu mai: 

sunt din vremea lui Ștelan, le notăm ca 
termeni de comparaţie. 

Î) In pronaos, o nișă adâncă de 40 em. 
şi în îaţă un chivot de piatră boltit pe doaă . 

picioare; poartă pe. an seat capul de zimbru; 

Soclul e bogat ornat cu motive gotice. 

“ Lespedea de gresie de 18 em. grosime, 

are 1,76 m. lungime și 72 em. lărgime. 
In mijlocul plăcei un ' ornament ' vegetal 

romanie — aproape la îel ca. cel 

piatra lui Teoctist — pe margine -un rinsou 

gotic scalptat în: relief rotund. Și slovele in- 

seripției sunt mai rotund - săpate, : mai puţin 

curat şi neted ca. pe. piatra lui Ştefan, bu» 

nioară. 
;„Pceastă: groapă este a plagocestivului domn 

Io "Bogdan Voevod, gospodar al ţărei mol- 

doveneșți fiul lui Șteian Voevod, ctitorul 

acestui sfânt lăcaș, care s'a mutat la vesnicele 

lăcașuri în anul 7025 luna „Aprilie :20 la 

miază noapte“ (1517). 

d) Sub acelaș baldachin, în fața mormân= 

tului lui Bogdan, pe pardoseala, este acela al 

surorei, lui Maria. Lespede de gresie de 1,73m. 

lungime, și. 64 cm. lățime. - 

In mijloc, un îrumos ornament vegetal, tot 

romanic dar deja cu ceva amestec, care se 

deosebește ceva .de celelalte prin faptul că 

na c aşezat pentru a îi.privită piatră în lang, 
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de . pe. 
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dar în lat. Pare totuși a îi aceiași mână 'ca 
la piatra lui Bogdan. 

„Bceastă groapă este a Mariei, numită 
Chiajna, fiica lui Ştelan Voevod, gospodar al 

    

  
Fig. 433. Putna, Piatra Voevozilor 

Bogdan şi Petru 

țărei moldovenești, clitor al acestui sfânt lăcaș, 
care s'a mutat la veșnicile lăcașuri în anul 

7026 luna Martie 18* (1518). | 

In partea stângă a pronaosului, cam acelaş - 

baldachin ca în partea dreaptă.
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n Piatra Mariei, prima soţie a lui Petra „Blagocestivul și iubitorul de Christos Ioan 
| i Petru Voevod, gospodar al țărei moldovenești, Rareș, așezată la 72 cm. înălțime; de gresie, 

are o langime de 1,79:m. iar.0,65 m. lățime. a înframuseţat această groapă doamnei sale 
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Fig. 454. Putna, Piatra lui Şteian cel Mare (după Kozak) 
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Fig. 456. Putna, Mormântul lui Bogdan cel Orb 

4 

la Maria care sa mutat la veșnicele lăcașuri 
— Veșnica ci pomenire — în anul 7037 lana. 

„lanie ziua 28“ (1529). 

Ornamentul câmpului din mijloc e cam 
fel ca al pietrei lui Ștefan. cel Marc, după 
care afost evident copiat. |
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3 a a] A | 
2) Jos în fața acestui mormânt, o lespede „Blagocestivul şi iubitoral. de Christos 

de. gresie, de. 1,2 m. lungime, 0,61 şi 0,54 m, 10 Petra Voevod, gospodar al ţărei moldo- 

lăţime. Ornamentul “central seamână cu acela . venești, a înfrumusețat acest mormânt nepo= 
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Fig. 458. Putna Piatra Mariei, prima soţie a lui Petru Rareş 

  

  

  

Fig. 459, Patna, Mormântul lui Ştetâniţă Vodă 

al pietrei ai Bogdan și al pietrei lui Teoctist. tului său Ștefan Voevod, care s'a mutat 1a 

Marginea exterioară poartă un ornament ceva  vesnicele lăcașuri în anul 7035, luna....' 

diferit, tot în „meplat“ și de caracter bizan- (1528) | | 

lino-romanie. E mormântul lui Ștefăniță Vodă.
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Rădăuţi. | 
In naos, la dreapta, mormântul 

lui Bogdan cel d'întei, la 359 em. 
" înălțime; lespedea de gresie e de 

0,19 m. grosime, 1,71 m. lungime, 
0,62 şi 0,53 m. lăţime.. 

La mijloc, un foarte îrumos or- 
nament romanie; la marginea pie» 
trei, în afară de rândul inscripţiei, 
un ornament în formă de imple- 
titură.i 
„Prin mila - lui Dumnezeu, 10 

Ștefan Voevod, gospodar al ţărei 
- moldovenești fiul lui Bogdan Vocvod, 

a înfrumusețat această groapă stră- 
moșulai său, bătrânului Bogdan 
Voevod, în anul 6988, luna la- 
nuarie 27, Aceste morminte le-ă 
făcat /listr lan“. (capul de zimbru). 
(1480). | 

2. Mormântul lai Laţeu, la 0,56 m. 

înălțime, 1,70. ni. lungime, 0,61 și 
0,55 m. lățime. La 'mijloc ornament 

„romanic; în afară o impletitară. 
“„Blagocestivul și . iubitoral de 

„Christos Io Ştefan Voevod, gospodar 
"-at.țărei moldoveneşti fiul lui Bog- 

„ dan. Voevod, a înfrumusețat această 
groapă, strămoșului său lo Laţcu 

„ Voevod, în anul. 6988 Luna Ia- 
“nuarie 20, fiind episcop de Rădăuţi . 
loanikic. (capul “de. zimbru) (1480). 

In naos, la stânga: 

3. Piatra lai Ştefan Vodă 1 de 
0,13 m. grosime. 1,62 m. lungime . 

și 0.61 și 0,50 m. lățime, la 0,37 m. 
înălțime. A 

Ornament romanic cu frunze late 
la mijloc, şi la fel lă. margine. 

„Blagocestivul -: şi iubitorul de 
Christos Io. Ştefan Voevod, gospo- 
dar al țărei moldovenești, îial luai 
Bogdan Voevod a înfrumusețat acea- 
stă 'groapă . strămoșului său Ioan 
cel bătrân Ștefan Voevod, — carele 
a bătut pe Ungurii la Chindov — în 
anul 6988 lana Mai, 20“ (capul 
de zimbru) (1480). 

4. Piatra lui Roman la 0,50 m. 
înălțime, 1,72 m. lungime, 0,35 m. 
și 0,56. m. lăţime. Mijlocul cu 
ornament de îranze romanic în-



BISERICILE LUI ȘTEFAN CEL MARE 219 

rudit cuacel al pietrei lui Bogdan I, dar mai 

gras; marginea. cu impletitură. | 
„Prin mila -lui Dumnezeu blagocestivul 

nostru domn lo Șician Voevod, gospodar al: 

vencşti în anul 6987 Luna Decembrie 15“. 

(capul de zimbru) (1 479). 

3, Piatra lai Bogdan, ratele lui. Alexandra 

  

  

  

  

  
  

Fig. 461. Piatra lui Bogdan 1, Rădăaţi i 
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"Fig, 463, Piatra Jai Ștetăn 1; Rădăuţi * 

toatei ţărei moldovenești, fiul lui 

înfrumusețat această. groapă. strămoșului său 

lo Roman Voevod gospodar. al. țărei moldo-. 

Bogdan. 

Voevod gospodar al ţărei moldoveneşti, a: 
cel: Bun; la. 0; 1: m; inălținie, 1, 73.m; luhgime, 

0,63: m. și:0;53:m: lățime. Ornament romanie 
în mijloc; pe -marginea pietrei o împletitură Ra 

stângaciu executată.



280 . | COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICI 

* „Blagocestivul şi iubitorul de -Christos, Io 6. Piatra lui Bogdan, fiul lui Alcxandru 
Ștefan Voevod, gospodar al țărei moldove- cel Bun, la 0,60-m. înălțime, 1,68 m.: iun= 
neşti, îiul lui Bogdan Voevod a înfrumusețat gime, 0,63 m. şi 0,59 m. lăţime.: Frumos or- 

această groapă banicului:) .său lo Bogdan -nament romanic la mijloc, de un caracter 

  e NE - i 
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Fig, 466. Piatra lui Bogdan, îial lui Alexandru cel Bun, Rădăuți 

Voevod îratele lui Alexandru Voevod în anul mai deosebit; la margine împletitari. cam la 
6988 luna lanaarie ziaa 25, spre veșnica lui fel ca la lespedea precedentă. a 
pomenire“. (capul de zimbru) (1481). | „Blagocestivul și iubitorul de Christos. 10. 

1) Adică unchiualai tatălui, . Ștetan . Voevod, gospodar al țărei moldoveneşti -
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. fiul lai Bogdan Voevod, a întramuseţat această 
groapă. unchiului său Bogdan Voevod, fiul 
lai Alexandru Voevod, la. anul 6988 luna 

Ianuarie 30 (capul de zimbru)“ (1481). - 

In pronaos,- la “stânga : Anastasia fiica iai 
Laţcu. | | 

„7. Pe pardoseală, lespede de 0,19 m. gro= 

281 

lăcaș, fiica lui Laţcu Voevod, a murit la anul 
6928: luna Martie 26“, (1497 data pietrei). 

8. Piatra Stanei, mama lui Ștefăniță Vodă 
tot pe pardoseală. L.espedea are 0,22 m. gro- 

sime, 1,54 ni. lungime şi 0,38. m. lăţime. 
Ornamente copiate în parte de pe piatra Ma» 
rici, îata lai Rada cel Framos.de la Putna; 

3 

  

  

  

      
  

  

    
        
  

sime, 1,49.m. lungime și: 0,60 m. şi 0,55 m. 
lățime. La mijloc frumoase ornamente îm- 
pletite, cu trei îrunze printre ele, iar la mar- 
gine'un elegarit rinsou de îranze. | 

„lo Ştefan Voevod, 'domn al ţărei moldo- 
„veneşti, în anal 7005 luna Aprilie 11, a în- 

îrumusețat această -groapă strămoașei lui 
cniajnei Anastasia, care a daţ Coţman acestai 

ă Fig. 468, Piatra Stanei, maica Jai Ştetăniţă Vodă, Rădăaţi  - 

se vede. un cap de.zimbru în partea de jos, 

dar de proporţii mai puţin lungăreţe. 
In afară'ec o bandă ornamentală copiată 

după. aceea de pe piatra Anastasiei. Săpătura 
slovelor este cam ștersă și fără vioiciane. 

«Blagocestivul și iubitoral de Christos 10 
Ștefan Voevod, gospodar al țărci moldo- 
venești, îiul lui-Bogdan Voevod, a înirumu= 

56



282 

sețat această groapa mamei sale Stana în 
anul 7026 luna Ianuarie 28, fiind episcop 

Pahomie“ (1518). E 

In pronaos, în dreapta: | 
9. O piatră uzată de 1,58 m. lungime, 

0,60 m. şi. 0,57 m. lățime, 

Kozak a mai citit::. . o IE 
+s.„S'a mutatla veșnicele lăcașuri“... . 
Wickenhauser. cilisc: | 
„Bceasta este groapa'lui Oanikie episcop 

de Rădăaţi.... .care s'a mutat la veșnicele. 
lăcașuri în zilele -blagocestivalui (Ştefan Voe=- c de gresie, 
»0d) în anul 70 (12?) lana..., ziaa...; 

.. Adormirea  Maicei Domnului din Su- 
ceava. a a 

1. O piatră de mormânt grecească, de 
2,11 m. lungime și 0,59' m. lărgime: 

  
Fig, 469. Voroneţ, Piatra de .mormânt a lui -Danil (după Kozak) o 

„ «Pomenește Doamne cu sfinţii tei sufletul - 
robului teu Ioan fial “lui: Manoil Mu(r)aţbi, 
Roman: (din Constantinopol), a murit și a - 
fost îngropat în :vremea domnului Io Bogdan 
Voevod, îiul marelui. domn Io Ştefan: Voevod 
în anul:7018 (1510) Aug.-11p. Da 

2, O piatră de 1,96 m. langime-——0,58 m, 
„lărgime: --.. N 

„Hceastă groapă. a .întrumaseţal-o roaba -.. 
lui Dumnezeu Nastasia soțulai său :Muratea, ; 
care s'a pristavit la veșnicele lăcașuri în ahăl 
7019 luna Octombrie 15, veșnica: lui pome- 
nire> (1511), | Să 

5. Altă piatră de 1,58 m. lungime şi 
0,52 m. —0,50 m. lărgime —. fără ornamente: 
„Această groapă a înfrumusețat'o roaba 

lui Dumnezeu Marușa soțului său -Procopie 
Pskovitin, care s'a pristăvit la veșnicele. lă-+ 
cașuri la anul 7033 —ziua....—>» (1525). 
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4. O piatră de mormânt în două îrag-= 
mente cu inscripţia la mijloc si un ornament 
romanic în jurul. ei. , 
„ „Această piatră a făcut și înfrumusețat 
roabă lui Dumnezeu călugărița Maria prea 
iubitulal său.... Petra... 7: 

5. Alt fragment:. 
""„Becastă piatră 'a făcut Ştefan ae. la anul - 
7028 —luna“ (1519). . - Lc 

“In muzeul din Suceava, provenind din 
Drăgoeşti. Câmpul din mijloc € gol. Lespedea 

„ln anul 7000 și 20 a murit robul lui 
Dumhezeu, Pan loan Drăgoiu,. pârcălab, luna 
Octombrie 16“. (1512). - „ - 

Pe o piatră de mormânt sfărâmată de'lângă 
cetate o inscripţie grecească din 1480. 

  

  
Voroneţ. 

„In pronaos. . d 
Lespede de gresie de 0,10:cm. grosime, 

1,32 m. lungime și 0,50 m. și'0;42 m. lă- 
țime. Ornament romanic. cu îrunze foarte 
late. La margine, împletituri. - Inscripția e pe. 
două rânduri transversale 'sus şi jos. - 
„Această este groapa tatălui nostra David, 
Schimnicul Danil“. i 

"In .pronaos opiatră de mormânt de.1,21 m. 
lungime — 0,59 până-la 0,41 m. lărgime! cu 
un ornament în. mijloc. | 

„Această groapă au înfrumusețat Turcea 
şi Stoica tatălai lor, Pan Florea care s'a 
prestavit. la veșnicele lăcașuri la anul 70153 
luna lanaarie 18 zile“. (1505), 

_-Bacău, a 
Pe o piatră (1,50X 0,50), frumos decorată 

în. pur stil -gotie, foarte deosebit. de celevalte.
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și ca motiv și ca factură; pe cele pairu laturi Voevod, care: sa prestavit în “anul 7009 

inscripția : . 
„lo Alexandru Voevod, iul Lai Ștefan Voe» 

vod, domnul țăriigroldovii înframascţă acest 
mormânt ....,...;-. care s'a prestăvit spre 

  

  

(1501) luna: lui...“ 
Anul morţii e greșit. Tăutul a murit după 

1511. Ornamentul e tratat într'an stil asc- 

mănător celui dela Rădăaţi,  îranzele sunt 

Fig. 470, Precista Bacău, Piatră de mormânt (Bal. Com. fMon, Ist.) 

vecinicile lăcașuri în anul 7094 (1496) lana 

Seplemoric 165.. 

(Bul. Com. .Mon. Ist. 1911 p. 153, de V. 

Drăghiceanu care presupune că. "mormântul 

este ol anui îia al lui Alexandra) 

însă: amestecâte cu împletitari rotunjite, Banda 

cu inscripţie. e foarte lată; în afară nu mai 

este nici. un ornament. | . 

„2, 3..4. 5. a. ” 

Patră. morminte . “dle. coplitor, lai Tăatu 

  

  
    

              
      

Bălinești. 
1 Piatra de mormânt al ctitorului pisericei, 

marele logofăt Ioan Tăutul, ciuntită : * 

„Pceasta: - este mormântul dumnealui lon 

Tăutul, marele” logoiăt al domnului Ștelan 

, - ? 

Fig. 471. Bălineşti, piatra de mormânt a lui Tăuta (Bul, Com. fMon, Ist.)] 

Petru și Teodor și Vasilica şi Magda. Pictrele 

celor doi îii sunt ornate cu totul într'an 

mod stângaciu și fără nici o singuranță . de 

execuţie, atât în câmpul central cât și în 

fășia de la margine.
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Ornamentul central al pietrelor îetelor.e 

mai larg tratat,-dar tot de.o mână nedibacie; 
se inspiră de: îrunzele romanice: deja. văzute. 
Banda -exterioară n pietrei Magdei e la. fel: 
ca motiv ca aceea a. pietrelor îraţilor săi,. 

dar mai bine executată. | 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

Septembrie 18, — veșnica ci pomenire — 

ia lăcut și ia înfrumusețat lon Tăutul lo- 
gofăti.. - RR 

 „Reest mormânt este al. roabei, lui Dam» 
nezeu Magdei, Îiica dumnealai Tăutul logotăt, 
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Fig 

„Domnul Ion Tăutul 'logoiăt, a întramuseţat 
acest mormânt fiului său Petru, “care s'a pres- 
tavit la' veșnicele lăcașuri în anul 7002 
=— 1494) Septembrie 2“. . 

„Domnul Ion Tăutul logofăt a întramun 
sețat acest inormânt;: fiulai său Teodor, care 

472. Bălinești, Piatra de mormânt a lui. Petra, fial logofătului Tăutu (Bal. Com, Mon. Ist.). 

care sa prestavit la  veșnicele lăcașuri în 
anul 7008 .(=— 1500) Septembrie în 29“. 

"6. Piatra de mormânt a Mariei, mama lui 

Dragotă Tăatulovici. .- 
„Acest mormânt Va întrumuse țat | Dragotă 

- Tăutulovici maicei. sale. Cncaghinei . Mariei 

  

  

  

    

Fig. 473. Bălineşti, Piatra de mormânt a lui Teodor, fiul logofătului Teatu (Bul. Com. Mon, Ist.) 

s'a prestavit la veşnicele lăcașuri în anul 
7002 (= 1494) Septembrie 22*. n 

„Acest :mormânt este: al roabei: lui -Dam= 
nezeu Vasilica, îiica lui. Tăatal logofăt, care 
sa prestavit în anul 7003 (= 1495) luna lui 

care s'a. prestavit la veșnicele. lăca 
nul 7007 (= 1499) Martie 23%, : 
” Ornamental central :al pictrei este; de an 
alt stil decât cel: văzut pe. pietrele descrise 

șuri în a» 

„Până acuma. E nedibaci și uscat executat; 
Se întrezărește aici o iniluență orientală,
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Fig. 4175, Bălinești, Piatra de mormânt. a Madgei (Bul. Com. Mon. Ist.) E 

  

  

Aga ae 
co iz, 

Ma: 

, aa 

don 
g șă în ş 

fat 
E TE aL 

LE Sa IZA ETA LR 
NEL 

4 | - les y Y de u 

  

  

  
  

Fig. 476; Bălinești, Piatra de' mormânt a Mariei, maica lal Dragotă (Bal, Com. Mon. Ist,) 
- 
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precum și în rinsoul exterior care amin= 
tește tot o dată alte mai 'vechi de stil 
românic. 

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE 

Bistriţa. | 
“(orga Inscripţii 1. pag. 38). 

- Mormântul Doamnei Ana, a lui Alexandra 
7. Spre. comparaţie mai dăm și piatră An- cel Ban, pus de Ştefan cel Mare. 

  

    
  

    

        
  

      

  

Fig. 478. Mormântul Doamnei Ana 

gelinci, soția lai Drăgan Tăutul (1617) care 

vădeste în veacul al XVIllea -evidenta co= 
piere a pietrelor fetelor lui Ion Tăutul. 

(Inscripțiile bisericei din Balinești. de -A. 
Lăpedatu, Bul. Com. Mon; Ist. 1911, p. 213). 

a lui Alexandra cel Ban, Bistriţa! - 

Lespedea, în stilul romanie celor: de ţia 
Rădăuţi. i 

„Io Ştelan Voevod, ca mila lui Dumnezeu 
Domn al ţării Moldovei, fiul lai Bogdan Voce» 
vod, * întrumuseță această groapă doamnei



- . 

Ana, Doamnă lui Alexandru Voevod, mama 
lui Ilie: Voevod, care s'a strămutat la veș= 
nicele lăcașuri în anul -6926 (1418) luna 
Nocmbrie 2, — îiind egumen popa Grigorie“, 

Dolheşti mari. 
(orga inscripţii. [.. p. 62). , 

--1, Două pietre, din veacul al XV= 
e a tatălui: lui Şendrea Hâtmanul, N 

Mariei sora 

lea ; una 

-2, Lespedea frumos luicrală a 

BISERICILE LUL ŞTEFAN. CEL MARE 20% 

Hârlău. 
- (orga Inscripţii |. pag. 6). | 

„Această groapă este a robului lui Dum= 

nezeu dumnealui Sto(inijeul ? Gheorghe și 

zugrav — a venit 'din părţile Tricalei și s'a . 

strămutat la veșnicele lăcașuri“. , | 

Secolul al XV-lea — cel .malt al, XVI-lea. 

“Sa “presupus. că acest Gheorghe din Tricala 

“a patat îi unul din zugravii lui Ştelan cel 
. Mare, > a 
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:. Fig, 479. Dolheşti, Piatra de mormânt a- Mariei lui Şendrea. 
. “ 
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„lui Șietân cel -Mare. E. ceva ridicată . de. la 

- pământ: a - 

„Această groa 

Doamna dumisale 

_cetat din viaţă și s'a în 

(1486) lună lui Mart în 27. Luni după Pașt 

pă este a roabei lui Dumnezeu, 

Şandrea Portar, care â în- 

gropat în anul 6994 
i, 

2. Mormântul lui Şendrea — inscripția 

ștearsă. —. (Șendrea a marit în 1481). 

3. O piatră unde nu se mai 

decât cuvintele. .. viesternic s'a îngropat...“ 

Fig.: 480, Dolheşti, 

poate. ceti 

Piatră de- mormânt 

“- Mănăstirea: Neamţului, - 

In 'compartimentul ctitoresc. 

1. Piatra lui Şteian, fiul lui Alexandra cel 

Bun, îrumos ornamentată într'un stil asemă» 

nător cu-'cel de la Rădăuţi, dar'îără margine 

„decorată exterioară. . ” 

_„Pceâstă groapă a întramusețăt=o lo Ștefan 

Voevod, cu mila lui Dumnezeu, domnul ţărei 

Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, unchiului: 

său “Ştefan Voevod, îiul bătrânului Alexandru 
- -
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i. Ştefan Vodă, tra de mormânt lu ia Fig, 481. fiul lui Alexandru cel Bun Mănăstirea Neamţului, P 
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i Hariton' atra de mormânt.a egumenula i P Fig. 482, Mănăstirea Nearţului,
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Voevod, care a murit și-a îost îngropat în 
anul (6955, luna lui Iulie 16)“. 

(orga.. Ștefan cel Mare și . Mănăstirea 
Neamţalai în Bal. Com. Mon.Ist. 1910 p. 103). 

2. In pronaos, piatra lui Micota, care Îa- 
„sese pârcălab. de Neamţ, Motivul. ornamenţal 
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3. Ca punct de comparaţie : | 

Piatra de mormânt a egumenului Ha- 

riton, din .1536, așezată acuma tot în pro= 
năâos și .care pare a îi o copie cam 

stângacie. a. pictrei lui ' Roman - Vodă, de la 
Rădăați, 

  

        

Fig. 483, Mănăstirea Neamţului, . 

este cam la fel ca. da. piatră precedentă: dar: 

cu mai puțină maestric execatat. 
„Acest mormânt este al robului lui Dum= 

nezeu Micotă pârcălabul ae Neamţ, și i la 
impodobit Io Ştefan Voevod al ţărei Moldovei. 
A răposat și a îost îngropat aici la anul 7005, 

lana lui (Octombrie luna (?) zile)“ — 1495. 

Piatra * de -mormânt 
a pârcălabului Micota 

Probota. 
(orga Inscripţii I. pag. 59). 

-Pe un mormânt adus din mănăstirea Si. 
"Nicolae: 

„Hecastă piatră a făcut'o Ștefan voevod | 
(cel Mare) lui Pelru Voevod, îial bătrânului 
Ştefan Voevod, veșnică lui pomenire. 

3
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2. Piatra Oltei, mama lui Ștcian. cel Mare, .. 3. O piatră alcătuind acuma ușiorii-unei uși 

de marmoră albă, cu un ornament romaniela la casele de la clopotniţă. 

mijloc și o largă împletitură la margine: „Pecastă groapă este a robul lui Dum= 

    

  

  
  

Fig. 484. Piatra Oltei,: Probota 

„Dceastă este. groapa roabei lui Dumnezeu  nezeu dumnealui ......, năpii Postelnic, fiul. 
Oltea, mama domnului lo Ștei[an care a murit] . Sorii, surorei lui Ște:an Voevod, care a mu- : 
în anul 6973 (1465) Noembre 4%. - rit (la anul) 7008 (1500) Ianuarie“.



LES EGLISES D'ETIENNE LE GRAND 

RESUME 

La presente etude est le developpement du - 
premier chapitre - sur Parchitecture religieuse 
moldave, paru dans „LArt Roumain“. 1) 

Nous y avons, en outre, ajoute. la description 

sommaire — avec plans. ă Vappui — des eglises 
que nous connaissons depuis les commencements 
de Larchitecture moldâve jusqu'en 1527, date 
de la mort du prince Etienne le Jeune, petit 
fils d'Etienne le Grand. 

Ce travail presente donc un inventaire de ces 

monuments, leur critique et un essai de classi- 

fication. ! 

%* * + 

L'etude de '!'âpoque d'Etienne le Grand est 
pour l&tude de Parchitecture religieuse - mol- 
dave,; non seulement du plus grand interet, mais 
elle constitue la clef meme du probleme. 

Plusieurs €glises ont ât& €levees, il est vrai 
par ses predecesseurs 'et surtout par Pierre 
Muşat et Alexandre le Bon, ainsi que le demon- 
trent maints documents. Une partie, — peut &tre 

“la majorite — de ces edifices, âtait en bois. Ceux 

1) L'Art Roumain par N. lorga et G. Balş. 

construits en pierre, qui nous sont restes de 

cette &poque — deux ou trois— ne sont pas d'un 
grand aide pour letude des commencements de 
notre, architecture, quel que soit, Linteret qu'ils 
presentent d autre part... 

A lepoaue d'Etienne le Grand, le style de . 
ces €glises se trouve dejă forme dans ses ]i- 

gnes principales et sil n'a pas encore atteint 

tout son developpement, il a. pourtant trouve - 
ses formes caracteristiques et les modifications - 

qu'il subira ensuite ne porteront plus, en somme 
que: sur des points secondaires et ceci jusqu'au 
moment oii commencera la decadence du style 
moldave. 

Dans les lignes. qui suivront, nous nous occu- 
perons â peu pres exclusivement. d'eglises; ce 
sont en effet, ă peu pres les seuls monuments 
religieux de cette epoque— exception faite pour . 
quelques clochers — dont nous _puissions certi- . 
fier Vauthenticite. 

Nous examinerons d'abora l6s influences et 
puis les formes,. sans qu'il nous soit, du reste, 
possible de toujours separer ces deux parties 
de notre tude, Pune aidant ă la comprehen- 
sion de Pautre et reciproquement.



CHAPITRE 1 

LE S 

Les influences &trangăres qui peuvent entrer en 
ligne de compte sonten premier lieu influence + 
byzantine et linfluence gothique. La premiere, 
transmise par des. voies diverses, se sent d'une 
fagon indiscutable dans le plan de Leglise, ainsi 
qu'il €tait du reste naturel qu'il le făt, les 
besoins du culte orthodoxe tant ici prâdo- 
minants et indiquant, en somme, le programme 
de la construction auquel devront s “adapter les 
possibilites constructives et t les. tendances orne- 
mentales. 

'On retrouve chez nous, comme dans tout le 
domaine de V'art byzantin, les s&parations classi- 
ques en autel (avec ses annexes, la prothăse et 
le diaconicon), en naos et pronaos. De meme 
les voites sont de principes byzantins. Les arcs 
sont en plein cintre; les arcs brises, dits ogi- 
vaux, ne se trouvent que dans des dâtails d'or- 

„_nementation; les voâtes sont en calote de sphâre 
et sauf de tres rares exceptions nous n 'en trou- 

verons pas sur nervures de mode gothique. Et 
de meme les votes caractâristiques moldaves, 
avec leurs arcs obliques superposes aux grands 
arcs du naos, n'ont aucune relation avec Part 
gothique. 

L'influence byzantine est encore mise en €vi- 
dence. par le plan trilobe du naos, devenu chez 
nous, comme ă l'tAhos, aux Metcores et en 
Serbie, la r&gle presque generale. L'examen du 
plan nous amâne ă la conclusion que cette dis- 
position athonique a dă nous parvenir par Pin- 
termâdiaire de la Serbie. Cette conclusion s'im- 
pose d'autant plus que c'est un fait connu que 
des moines serbes sont venus vers la fin du 

XIVe siecle — appeles ou favorises par les sou- 
verains du pays — crâer des fondations reli- 
gieuses en Moldavie, tandis que nous n'avons 
aucune preuve de la venue de maitres de 
Athos. 
Nous n'avons pas d'indice d'influences spâciales 

“venant de. Bulgarie — malgre certains traits de 
parent€, communs du reste ă Part de tout le sud- 
est europeen,: 

Aprts Part byzantin, celui qui a le plus mar- 

INFLUENCES 

que sur architecture moldave est Part gothi- - 
que. Les relations constantes de ]a principaute 
avec la Pologne et avec la Transylvanie expli- 
quent suftisamment ce fait, ainsi que la facilitc 
„avec laquelle on pouvait en faire venir des maitres 
habiles, bien plus que. des Balcans, tombes sous 
le joug des Tures, 

Les. nouveaux caracteres que cette influence 
impose ă nos €glises, sont en premiere ligne— 
et influence serbe peut du reste avoir travaille 
dans le meme sens — la plus grande hauteur de: la 
"bâtisse, ce symbolique €lancement des €glises 

| gothiques en opposition 'avec la concentration en 
soi—toute orientale— des proportions byzantines, 
C'est Papparition des contreforts 'exterieurs, 
principe occidental, en opposition, lui aussi, avec 
l'esprit byzantin qui concentre ă L'interieur des 
murs de l'glise toutes les parties constructives 
destin€es ă annuler la- poussâe des voates. C'est, 
enfin, la facon dont est trait tout ce qui est 
pierre sculpt&e, les profils des socles, des tablet- 
tes, des contreforts et surtout les encadrements 
des portes et des fenetres. 

On a pu ainsi caracteriser l'eglise moldave 
en disant qu'elle &tait de plan byzantin, execute 
par des mains gothiques et d'apres des princi- 
pes en partie gothiques. 

Lequel de ces deux pays voisins, la Pologne 
ou la Transylvanie nous a-t-il. transmis . cette 
influence ? A dâfaut de documents prâcis, nous 
'tâcherons de repondre plus loin ă cette question 
par l'6tude des differents details. 

On a constate une influence marqute de PAr- 
menie jusqwaux bords du Rhin, o on Pa si- 
gnalte dans les cath&drales romanes de cette 
region. (Strygowski, Choisy etc.) 

Ce peuple de constructeurs et Garchitectes 
emerites, a 6migre.â plusieurs reprises en' Ga- 
licie et en Moldavie. Leur influence.sur. Parchi- 
tecture locale est donc trâs plausible :et nous 
pensons que cestă cette influence, qu'il faut 
attribuer Pintroduction du second 6tage. d'arcs 
obliques des voâtes du naos que nous avons si: 
gnalâs plus haut.
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On ne remarque pas d'influences russes â 
cette &poque; ce n'est que plus tard quw'ellesse 

feront sentir et surtout dans les details. 

Certaints documents nous parlent de maitres 
italiens, qui, en route pour la Russie, auraient 
ete retenus par Etienne le Grand. Ce prince a 
du reste, demand€ âă Venise des artistes et des 
peintres; mais rien dans nos €glises ne montrent 
Poeuvre de ces âtrangers. 

Ni art oriental — ottoman, persan ou arabe 
— ne s'&videntie dans les monuments moldaves 
de l'€poque dont nous nous occupons. Nous 
trouvons €videmment des motifs d'origine orien- 

tale, mais ce sont de ceux qui sont devenus le 

patrimoine commun des arts de toute l'Europe, et 

qui nous sont revenus par la voie de l'Occident 
ainsi. que nous le verrons plus tard. 

Ce que nous venons de dire regarde Parchi- 
tecture proprement dite. Quant â la peinture, 
elle est enticrement byzantine — quoique certains 

traits —surtout dans les portraits des tableaux 
votifs, semblent trahir une influence occidentale. . 

Mais il ne suffit pas, dans Pâtude dela genese 
des formes architectoniques, de tenir compte des 
influences des arts voisins. Dans les regions du 
moins, oii les arts se developpent d'une facon 
rationelle et non pas seulement par imitation 
aveugle on par la. fantaisie des constructeurs, 
il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui 
peuvent meme devenir prepondârants. Je veux 
parler ici du climat et des mat&riaux de construc- 
tion. Ce sont les toitures en premier rang qui 
se ressentent de ces circonstances par la n€- 

cessite de. rejeter loin des murs, d'une facon 
sâre.et rapide, les neiges et- la pluie, dans. ces 
r6gions pluvieuses du pied des montagnes. La 
recherche de ce “probleme a -suggere â nos 
maitres — ainsi que nous le verrons plus loin— 
des solutions originales et pittoresques. 

Le climat extrâme et changeant, tres: froid 
Vhiver, brălant Pete; a amen€ les constructeurs 
â renoncer aux enduits et ă construire en ma- 

teriaux apparents - et de petites dimensions par 
- suite de la difficulte des transports, 

D'autre part, Pincertitude des temps, les guer- 
res continuelles, la pauvrete du tresor ne per- 
mettaient pas d'Elever de ces grands monuments 
que l'on admire dans d'autres pays plus heu- 
reux.. Les €glises se construisaient rapidement 
et dans de courts moments de -tranquillită, et 
elles €taient naturellement petites et modestes 
comme ornementation . mais nanmoins harmo- 

293 

nieuses! de formes, bien €quilibrees et bien ap- 
proprites aux besoins de l'epoque. 

Lorsque nous considerons, â un certain mo- 
ment art constructif d'un pays, le premier €l6- 
ment, dont nous nous servons pour &tudier son 
&volution est naturellement Part des temps im- 
mediatement antcrieurs. Or—ainsi que nous Pa- 
'vons dit — dans notre cas, cet €l&ment principal 

nous manque ă peu pres complătement en Mol- 

davie, et nous nous trouvons ă l'&poque qui nous 
intereşse,.en face de monuments oi apparaissent 
d'embi&e presque tous les 6lements constitutifs - 
de son style, sans guăre pouvoir discerner:dans 
les quelques bâtisses plus anciennes qui nous ont 
ete conservees, le. fil conducteur de son &volution, 

Nous connaissons ainsi l'eglise de Rădăutz, 
bâtie, dit-on, par Bogdan, le fondateur de la prin-: 
cipaute de Moldavie (1859—1364), par Ale- 
xandre le Bon (1401 —1433) suivant d'autres !), 

Cette construction est une modeste eglise ro: 
mane' avec une nef centrale et deux bas cotes, 

Elle est pourtant sâparee en naos et en pronaos, 
selon l'usage oriental. 
Une autre €glise qui parai  dater' des  der- 

nicres annâes du XIV-e siăcle, la Trinite de 

Seret, est de construction byzantine avec quel- 
ques caracteristiques de plan serbes et quel- . 
ques legers signes d'influences occidentales. St. 
Jean de Seret, . qui passe pour avoir ete 'bâti ă 
la meme €poque, appartient, sous sa forme ac- 
tuelle, au XVII- -e si&cle. 

L'âglise de Mirăutz, de Suceava, qui a ete 
bâtie dans les 'toutes derniâres annâes du XIV-e 
siăcle, ne poss&dait plus rien de son ancien as- 

„pect lorsqu'on l'a restauree, il y a quelques an- 
n6es, mais €tait, elle aussi, une construction du 

XVIl-e si&cle. ' 

Alexandre le Bon (1401—1433)a bâti les mo- 
„_nasteres de Bistritza et de Moldovitza. Le pre- 

mier a €t€ totalement refait au XVI-e siăcle et 
il ne reste du second que des ruines informes. 

Le meme prince â: construit â Baia une €glise 
catholique (aujourd'hui en ruines) absolument 

gothique de formes et de details; elle sort done 
du domaine dont nous nous occupons. 

Ce fil conducteur, qui est l'&tude des monu- 

ments de l'&poque precedente, nous manquant 
ainsi ă peu prăs totalement, c'est ă lâtude meme 
des formes que nous devons nous adresser pour 
tăcher de trouver la solution des probl&mes qui 
nous interessent. 

1) Agrandie et restauree. par Alexandre Lapuşneanu 
(vers 1559) .



CHAPITRE II 

LES EGLISES 

Apres la courte introduction qui prâcăde, i 
est necessaire de prâsenter d'une fagon succincte: 
les diffârentes €glises de Pepoque d'Etienne 
le Grand. Le plan; la section longitudinale et : 

- sante &glise a te detruite pendant la guerre „quelques reproductions en donneront, en general, 
une idâe suffisante pour qu'il ne soit pas n6ces- 
saire de donner. leur description — description 
utile pour les .lecteurs roumains, mais qui pour- 
rait tre: fastidieuse pour les lecteurs. &tran- 
gers. Ces €'ements seront suffisants pour per- 
mettrent ensuite de mettre en €vidence les traits 
caractâristiques de ces monuments, „pour les 
grouper et montrer leur Evolution. — Ils per- 

mettront aussi de suivre Panalyse des details 
et de j juger leurs origines et les influences qutils 
denotent. Dans le but de donner un coup d'eeil 
plus complet sur cette &poque, nous avons ajoute 

aux monuments d'Etienne le Grand (1457—1 504), 
ceux qui Pont precede et ceux — du reste peu 
nombreux — 6leves pendant les râgnes de son fils 
Bogdan le Borgne. (1504 — 1517) et de son 
petit-fils Etienne le Jeune (1517—1527), edifices - 
qui se rattachent davantage â ceux qui les prâ- 
câdent qu'ă 'ceux du regne de Pierre Rareș qui 

a succede â Etienne le Jeune. De cette fagon, 
cette &tude sera, de fait, letude de Tarchitec- 
ture moldave depuis ses commencements et jus- 
que vers“ 1527, et prâsentera linventaire des €- 
glises de toute cette epoque. | 

Nous nous contenterons donc, dans ce resume, 
dEnumerer les €glises decrites, en ajoutant seu- 
lement quelques mots d'explication dans cer-. 
tains cas particuliers. 

Baia, probablement construite peu aprăs 1467, 
n'a „garde aucune inscription et aucun docu- 
ment qui permette de preciser. Elle porte — 
avec certains traits tr&s archaiques — les traces 
&videntes d'une reconstruction des parties hautes 

„au XVIl-e -si&cle ou . meme plus tard.. Elle a . | 
&te recemment restaurâe. 

" Pătrăuta, bâtie en 1487, est—â part Baia et 

peut ctre Dolhesti — la plus ancienne et aussi 
une. des plus simples des €glises qui nous soient 
restees de l'&poque d'Etienne le Grand. 

DMilişăutz (= Bădăutz) de 1487. Cette interes- 

(en 1916). Liinscription sur pierre a seule 
&chappeă la destruction. Elle €tait 'encore 'orn&e 
des fresques de L&poque, ce qui nous fait dou» 
blement deplorer sa perte.—C'est'â cette &glise 
qu 'apparaissent, pour la premiere fois, les con- 

treforts. 
St. Elie (pres de Suceava), de 1488. “Tres 

voisine des precedentes et de Voronetz. Appa: 
rition: de la base de la tour ă plan &toil€. | 

Voronetz (de 1488) a €te agrandie au milieu 
du XVl-e siecle. — Fresques d'une belle qualite 
et d'un. bel'effet decoratif. Les peintures extâ- 
rieures, ainsi. que celles du pronaos et de lexo- 
narthex sont de 1547 — 1530. 

- SE. Wicolas de Dorohoi, 1495. Apparition du 
pronaos surelargi. 

Ornementation de briques et de disques de 
terre cuite. emaillee avec ornements geometri- 
ques et animaux fantastiques. — Restaurâe il Yy 
a quelques annces. 

Popăute (Botoşani) 1495. Plan presque pareil 
ă celui de Dorohoi. La paroi de s&paration entre 
le naos et le pronaos a ât6 enlevee ulterieure- 
ment; le pronaos a des voâtes sur nervures 
de. briques. 

- Les fenetres du pronaos ne sont plus du meme 
type que celles du naos, mais > plus grandes et 
de forme ogivale. 

Popăutz a &tâ restaurâe il y a peu d'annees. 
Si. Georges de Hârlău (1492), ă peu pres du 

mâme type. Restauree â la meme €poque que 
Dorohoi et Popăutz, elle a subi quelques :chan- 
gements dans le parement de pierre. | interieur 
de ces trois €glises n'a pas &t€ touche. 

Si. Nicolas de lassy (1491 — 1493), du mâme 
style, avait €te agrandie au XVIl-e siâcle. — 
Elle a ete restaurte il y a une vingtaine d'an-
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nces par Lecomte du Nouy — qui y a malheu- 
reusement introduit plusieurs modifications qui 
alterent le style primitif. 

Precista (la S-te Vierge) de Bacău (de 1490). 
Du meme style, mais plus simple; elle n'a pas 
eu ou 'n'a plus de decoration 6maillee eta du 
reste subi, au cours des si&cles, plusieurs modi- 

fications ; elle est actuellement en voie de restau. 

= ration. — St, Jean de Vaslui de 1490. Recon- 
Struite au XIĂ-e siăcle â partir du socle, Les 
travaux - de restauration en cours -ont mis au 
jour de nombreux fragments de Pancienne bâtisse, 
fragments qui, joints aux descriptions que lon 
possăde, permettent une fidele reconstituition. 

Huşi de 14953. Il n'existe plus de l'ancienne 
eglise que | inscription en pierre et peut ctre 
les „fendations. 

azlău (1496-—97) Eglise de couvent, tandis 
que le sept qui precedent sont des €glises de 

ville ou des chapelles de cour. La paroi de s&pa- 
ration du naos et du pronaos a ât€ enleveeă 
une €poque postericure — €poque ă laquelle + on 
a ajoute l'exonartex. | 

hRăzboeni (1496) 'represente un nouveau type, 
sans tour et sans absides laterales. De plus, le 
plan prâsente la particularite d'avoir pour sou- 
tenir les .voutes du naos, non de simples arcs 
larges, sortes de courts berceaux, mais de vrais 

doubleaux. Ces arcs se prolongent sur les parois 
par des pilastres dont le relief est reduit vers 
le bas par des consoles successives. De plus: 
sur les parois nord et sud, ă gauche et â droite 
de ces pilastres se trouvent de hautes niches des, 
cendant jusqu'au sol. Ces details donnent au 
plan un caractâre qui le rapproche de certains 
plans serbes. 

Nous retrouvons ces memes caracteres dans 

les €glises de Borzeşti (1493— —94) et de Piatra: 
(Neamtz) (1497—98), qui forment avec celle de 

“ Războeni un groupe 4 part. 
Ces deux dernieres €glises sont, en outre, de- 

corces de briques de couleur €maillees et de 
disques, sans figures toutefois. 

L'eglise de Războeni est couverte d'un €&pais 
enduit qui ne nous permet pas de savoir si elle 
ne possedepas, elleaussi—comme c'est probable— 
la meme decoration. 

Piatra diffcre en ceci de ses deux soeurs qw'elle 
a des absides. laterales ă Pinterieur, absides qui 
ne sont marqutes â lextcrieur que par un sur- 

&paississement de toute la paroi du naos. 
Ces trois &glises ont les voites de leur pronaos 

s&pares en deux par un arc transversal et 
couvertes de calottes spheriques. 
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Leglise du monastăre de MWeamtz (1497) est 
la plus grande des €glises construites sous le 

regne d'Etienne le Grand. Elle a, du reste, 
encore ât& agrandie ulterieurement par ladjonc- 
tion d'un exonarthex et d'une sorte de sacristie ; 
mais ă part ces additions, elle possăde aussi un 
nouveau compartiment intercale entre le naos 
et le pronaos. (Il est vrai que la paroi de s€- 
paration n'existe plus aujourd'hui, mais elle a 
&t€ enlevee ă une epoque plus recente). Cette, 
innovation, qui apparait ici pour la premiere fois, 
deviendra plus tard une caracteristique des €glises 
importantes ă partir du second tiers du XVl-e 
siecle. Le pronaos a des votites du mâme type 
que celle de Războeni, de Borzeşti et de Piatra 
et les. disques vernissea qui ornent Pexterieur, 
sont du m&me type aussi qwă ces trois eglises. 

Arbore et Reuseni (1502 et 1504) sont d'un 
type nouveau et plus simple. Elles ont pas de 
tours, et le pronaos est voate par une succession 

d'arcs longitudinaux et transversaux qui reduisent 
Pespace jusqu'ă un: petit carre' couvert d'une 
petite calotte. Les fenctres et la porte du naos 
ont leur partie sup&rieure en arc de cercle, ce 
qui parait Ctre une premiere influence de la 
Renaissance. Une arcade ouverte sur le câte 

ouest de leglise a servi ă abriter les cloches. 
L'eglise de Dobrovetz (1504) est du meme 

type que les precedentes, mais avec, adjonction 
d'un second pronaos qui fait du premier un com- 
partiment  intermediaire. On realise de cette . 
facon 'le meme programme qu'ă Neamtz. 

Les tours actuelles de Pe glise sont une addition 

tardive. . 
Coinar est une des €glises les plus simples 

de cette âpoque;-elle n'est pas datee, mais il ne 
parait toutefois pas douteux qu'elle ne soit de 
'&poque d'Etienne le Grand; elle a pourtant subi 
quelques modifications qui portent sur les cadres 
de la porte et des fenttres, qui paraissent avoir 
te refaits vers la fin du XVlLe.ou meme. au 
XVIl-e -sitcle. 

Dolhesti represente avec p oloveta ct Balinesti 
un autre type — qui parait driver de la vieille 
eglise de Rădăutz. Elles sont voâtees'en berceau 
avec doubleaux; c'est donc un principe roman 
qui domine ici. Dolhesti, dont on ne possăde 
plus Pinscription, date d'avant 1481. 

Volovetz est de 1502 et Balinesti de 1499, 
Cette derniere €glise se distingue par de beaux: 

"dâtails gothiques—balustrade eţ nervures de la 
voâte de Lentr&e, et par son clocher —ajoute, il 
est vrai — mais presque contemporain, toutefois, 
du reste de. la bâtisse. Ce clocher constitue une |
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exception et ce n'est que bien plus tard qwon 
le verra prendre une part constitutive dans. la 
constructions de nos €glises. 

Jusqw'alors le clocher est isol€ ă une certaine 
distance, V'habitude vers le nord-ouest de Veglise. 

Balinesti est encore dâcor€ des disques &mail- 
les â animaux que nous avons vusâă Dorohoi, â 
Hârlău etc, Ia 

Les peintures de Balinesti peuvent se classer 
parmi les plus remarquables. de celles qui nous 
ont €t€ conservees. : a 

L'eglise de Scânfeia qui passe pour avoir ât€ 
€levâe par Etienne le Grand est, sous sa forme 
actuelle, une €glise reconstruite au XVIl-e siăcle, 

Putna est le monastăre quw'a construit Etienne 
„le Grand, pour lui servir de s&pulture,. ă lui 
„meme et ă sa famille. L'eglise primitive a ete. 
dâtruite au XVII e siecle et reconstruite quelques 
annces plus tard, puisrestauree au XVIII si&cle. 
L'analyse de la construction confirme pleinement 
les donntes des documents. Il ne reste des 
bâtiments monastiques de Pepoque d'Etienne le 
Grand que la tour dite du trâsor, qui faisait” 
partie du systăme defensif du couvent. A part 
une scrie de belles pierres tombales abrit&es, 
en general, sous des dais ou baldaquins, Putna 
se distinguent encure par son riche tresor qui 
renferme encore de nombreuses piăces du 
XV-e siăcle, orfăvrerie, manuscris, tissus, -. 

La tour-clocher de Piatra date de 1499, celle 
de Popăutz n'est pas date, mais date sâărement 
de l'Epoque de la fondation de Peglise, â trâs peu 
pres. Le clocher de Bistritza, qui contient une: 
chapelle, est de 1498. II lui a €t€ acolle, au cours 
du XVle siăcle, une petite bâtisse destinte 
Surtout ă agrandir la chapelle. . 

La tour du tresor de Putna a da ctre faite 
pour servir de reduit en cas de danger et a, de 
fait, soutenu plusieurs siâges. Toutes ces tours- 
clochers ont leur entree ă la hauteur du premier 
€tage et on n'y avait acces que par un escalier 
ou une €chelle extârieure, A o 

-. Aprăs avoir dâcrit les &glises datant du râgne 
d'Etienne le Grand, nous avons decrit, pour 
avoir une vue plus complâte sur toute l'Epoque, 

.parait bien proceder. 

- fagades. 
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les €glises qui lont precede et celles qui Pont 
immediatement suivi. | 

L'eglise de Rădău/z, la plus ancienne que 
nous possâdions et qui date peut &tre de 1360 
environ, est une €glise romane, par ses votes 
En berceau avec doubleaux. Elle a une nef cen- 
trale et des bas 'cotes. On lui a ajoute un 
„exonarthex au XVl-e siecle et renouvel€ les por= . 
tes et les fenâtres. - 

: Nous avons parl€ plus haut de la Zrinize de 
Seret . qui pourrait ctre des: derniâres anntes 
du 'X!V-e siecle. 
„Mirăutz ă Suceava, ainsi que nous l'avons 

dit.plus haut, construite” vers 1400,a disparu et 
a Gte remplacee par une nouvelle €glise vers 
le milieu du XVILe sieele. 

St. Georges, de Suceava, a te commencâe en 
1513 par. Bogdan le Borgne et termince par. 
son fils Etienne en 1522. Cette €glise a beau- 
coup de ressemblance avec Neamtz, dont elle 

Le compartiment intermediaire manque cepen- . 
dant mais est remplac€ par un assez long ber- 
ceau qui allonge le'naos 4 Vest et ă l'ouest de 
la coupole centrale. Cette modification est tres 
naturelle, St. Georges n'ayant pas €t€ construite 
pour ctre une €glise de couvent, mais bien 
l'eglise mâtropolitaine de la capitale du pays, 
dans laquelle devait trouver place toute la cour 
du prince. . i 
„St. Georges est la derniăre glise oi nous. 
trouvons “les 'disques emailles qui ornent les 

Un exonarthex a &t€ ajoute dans la deuxieme 
moiti€ du XVl-e siecle. 

Parhăutz, qui ressemble assez ă Arbora, date 
de 1522. — Elle en differe par le fait que l'ar- 
cade ouverte, qui, â-Arbora, sert de clocher, est 
remplacee par une sorte d'exonarthex ouvert â 
deux ctages, | 

„- Şizole est une modeste eglise qui ressemble 
plus on moinsă Cotnar etă Arbora; elle date 
de 1507. . 

Văleni, de 1519, est ă peu pres du meme 
type.
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L E s FORMES 

" En. synthetisant ce: qui resulte 'de la-des- 
'cription des monuments et en ne jugeant que 

daprăs les” €glise qui: sont sans conteste du : 
temps d'Etienne le Grand, on voit qu "il sagit, en 
lignes gentrales d'un plan compost d'apres le 

„type byzantin du moyen-âge. Ces .bâtisses sont 
d'un 'plan plus allonge que ne le sont d'habitude 
les €glises byzantines et surtout- plus 6levâes. 
Toutefois lirhpression "generale ă linterieur est 
bien celle d'une âglise byzantine, mâme si la 
peinture n'accentuait pas. encore davantage ce 

caractere. Mais lexterieur, par la presence des 
contreforts-:et la mise en '&vidence du caractere 
gothique des fenâtres “et: des portes, se diffe- 

rentie de ce que:lPon connait,.-par ce 'melange 
de caractăres dont est sorti un type et un style 

- nouveau, 

- Nous analyserons d'abord les differentes par- 
ties constructives de leglise type,et puis nous 
en examinerons les details constructifs . et de- 
coratifs. . 

LES FORMES. INTERIEURES 

Le plani et les voiites 

Lreglise se divise done en trois . parties, ces 
trois parties constitutives indispensables: Pautel, 
le naos et le pronaos. 2. 

* Pautel separe du naos par |! iconostase, se com- 
pose dune abside demicirculaire 'couverte d'une 

voite en' quart de sphere et prolongee par un 

court berceau. Quelquefois un second arc, place - 

un peu plus: haut; acconipagne ce berceau. Nous 

verrons, â la discution du plan, limportance de 
“cet element architectonique. ! 

A gauche et â droite se trouvent la prothăse 

et le diaconicon ; ces deux annexes se reduisent | 
souvent ă -de' simples niches; jamais nous.ne 

„les trouverons formant des -piâces nettement 

separees, comme on le voit dans les types. 'clas- 

siques byzantins. 

De petites niches, menagees dans l'Epaisseur . 
: du mur, servent souvent ă placer les divers 'ob- 
jets necessaires au' culte. 

L'autel est €claire par une seule fenâtre dans 
axe principal de l'eglise; la prothese et le 
-diaconicon par de tres petites ouvertures qui 
manquent mâme quelquefois, tout â fait. 

IPautel est toujours exhauss€ d'une ou! deux 
marches au dessus du pave du reste de Leglise. 

Le naos se compose en plan d'un espace! rec- 
tangulaire' legerement allonge dans le sens de 
l'axe de Peglise. Deux grands arcs' transversaux 
larges 'et deux plus €troits' collâs: contre ' les 
murs extErieurs de l'eglise, tous en plein cintre,. 
soutiennent —ă Paide de quatre pendentifs—un 
tambour cylindrique, sur' lequel un nouveau 
systeme de -quatre arcs, placâs â 452 des pre- 
miers; soutient la calote: sphărique de la voate. 
Dans les €glises qui ont une tour sur le naos, 
le cercle forme par les: quatre pendentifs supâ- 

_rieurs supportent le cylindre de la tour qui est 
6clair& par. quatre feneires longues et &troites. 

Le naos est habitueliement €largi au nord et | 
au sud par deux absides laterales qui donent 
au plan cette forme caracteristique trichohque 
dont nous avons parle. 

Ces absides ne sont quelquefois que faible- 
ment marques â “ Pinterieur par une lăgăre 
concavite dans I! Epaisseur” du mur (Arbora, Reu. 
seni, Dobrovetz); mais habituellemerit elles sânt 

- assez “prononcâes pour &tre miarqutes ă "Pexte- 

-rieur par des absides en seginent de cercle “ou 
par un surepaississement de la muraille (Baia, 
Piatra). n 

Dans quelques cas plus rares, ces absides - 
manquent complătement (Borzesti, Războieni 

Cotnar). :. 
"Le naos est Eclait€ - par deux fenâtres 'pla- 

cees sur son axe transversal, fenetres large- 
ment Evastes â Vinterieur, surtout ă „leur partie 

inferieure; -* - 2: 
Le Bronaos, rectangulaire--ajciquelos carre-— 

as
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est separe du naos par une paroi pleine, 
percte d'une seule porte ă cadre rectangulaire 

.gothique, orn€ de baguettes entrecroistes aux 

angles. D'habitude, une petite niche se trouve 
placee au dessus, dans laquelle est peinte une 
image. 

Cette paroi manque actuellement dans plu- 
sieures €glises, et est remplacâe par une large 
arcade, Ces ouvertures ont toujours te faites 

"apres coup (Harlău, Tazlău, Popăutz, Neamtz, 
Piatra, Bacău). ” 

Une scrie d'eglises (St; Nicolas de Dorohoi, 
Popăutz, St. Nicolas de Iassy, Bacău) ont un 
pronaos surelargi par rapport au naos; ce sur- 

€largissement se traduit pareillement ă Pext6- 
rieur. 

La voite du pronaos est supportee par quatre 

arcs en plein cintre, les deux arcs transversaux 

&tant habituellement plus larges que les autres. 

_Ces arcs s'arrâtent sur des consoles placees 
dans les quatre coins. 

La voute est d'habitude une simple calotte” 
hemispherique, plus on moins deformâe. La tran- 
sition est meânagee par quatre pendentifs. Ă 
Neamtz, les calottes sont soutenues par un double 
systâme d'arcs tel qu'il a €t€ dăcrit au naos. 

A Hârlău cette - disposition est encore com- 
plique par quatre autres ares paralleles aux 
axes et qui s'entrecroisent avec les arcs obliques. 

Enfin nous trouvons ă Popăutz des voites 
sur nervures d'aspect gothique. 

Plusieurs €&glises (Arbora - Reuseni - Dobro- 
vetz) ont un pronaos voit par une succession 

d'arcs places soit en long, soit transversale- 
ment et qui reduisent espace jusqu'ă une petite 
calote spherique. 

Enfin, dans certains €difices ou le pronaos 
prend une plus grande importance (Piatra, Răz- 

- boeni, Borzeşti, Neamtz) il est partag€ en deux 
par un doubleau et chacune des parties ainsi 
formees est voitee par de larges arcs longitudi- 
naux et des calotes soit simples, soit soutenues 

"par des arcs obliques. 
Le pronaos est €claire par deux fenttres, 

places sur ses cot6s nord et sud, ou par deux 
fenâtres sur chaque câte comme ă Hârlău 'ou 
dans les €glises dont le pronaos a deux vottes. 

Nous trouvons cependant des fenâtres-sur le 
cote ouest quand cette partie n'est pas occupte 
par la porte d'entr&e. 

Les fenetres du cot& nord sont quelquefois 
absentes (Piatra) ou ont €t& murtes ulterieure- 
ment. (Războieni). Ces fenâtres sont pareilles ă, 
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celles du naos (Pătrăutz, Milişăutz, St, Elie, Yo- 

ronetz, Arbora, Reuseni), ou bien plus grandes. 
La porte d'entree du naos est place dans” 

axe de l'glise â Pătrăutz, St. Elie, Voronetz, 
Bacău, St. Nicolas de lassy, Vaslui, Dolheşti, 
Hârlău, Tazlău, Borzeşti, Dobrovetz, Neamtz, 
Cotnar, ou bien sur le câte sud (Milișăutz, Do- 
rohoi, Războeni, Arbora, Reuseni, Balinesti, Vo-: 
lovetz) ou encore sur le cât6 nord (Piatra). A 
Popăutz enfin, il y en a deux, une du cât& sud 
et une du câte nord. | 

Nous voyons, donc que pendant que le naos 
ne varie guâre, le pronaos a une plus grande 
variete de formes—fait qui est du reste de 
râgle generale dans : tout le domaine de Part 
byzantin et plus spâcialement au Mont Athos. 

On a souvent ajout, au cours des si&cles, 
un exonarthex (pridvor) en avant et ă /'ouest 
du pronaos — dans le but probable d'augmenter 
la capacit€ de Veglise ou de proteger en hiver 
les fideles contre le froid de la.porte (Voro- 
netz, “Tazlău, Neamtz). | a 

Cette addition s'est quelquefois faite en meme 
temps que l'ouverture du mur de separation du 
naos et du pronaos; le r&emploi de la porte de - 
cette paroi deplacee ă la nouvelle entr&e en est 
une preuve. | | 

Nous ne parlons pas—bien entendu—de ces 
„petites constructions sans caractăre que Lon a 
placees si souvent de nos jours devant les portes 
d'entree. 

„Deux €glises de cette cpoque font cependant 
exception au plan type. Il s'agit de Peglise du 
couvent de Neamtz et celle de Dobrovetz; ces 
deux -monuments ont un plan plus d&velopp&; 
ils possâdent, entre le naos et le pronaos, un 
„compartiment supplementaire, destin€ aux tom- 
beaux des fondateurs, 

Ces deux €glises plus importantes, annoncent 
donc celles des răgnes qui suivront, avec les- 
quelles elles paraissent se relier plus qwavec 
les autres €glises de Pepoque d'Etienne le Grand, | 
Elles ont, du reste, cât& construites vers la fin - 
de son r&gne, celle de Neamiz en 1497 et celle 
de Dobrovetz en 1504, c'est ă dire au cours de 
sa derniere annce. 

Le clocher,. d'aprăs usage oriental et mâridio- 
nal adopte anciennement en Moldavie, est une - 
construction isolte (Piatra, Popăutz, Bistritza). 
L'eglise de Balineşti, seule, fait exception; le 
clocher est coll€ ă la facade sud: du pronaos,
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formant une sorte de porche devant lentree. 
Balineşti possede du reste encore d'autres €l6- 
ments qui lui pretent un caractere plus occidental 
qwaux autres €glises. 

“Consider€ dans son ensemble, le plan de nos 
eglises montre une double parent6. Le naos uni 
au pronaos tel que nous Pavons decrit, aussi 

- grand ou m&me plus important que le naos, ne 
represente pas un type constantinopolitain, mais 
un plan athonique et serbe, et surtout celui de 

- Pecole de la Morava. 
„A Constantinople, le pronaos (le narthex) est 

toujours traite comme une sorte d'entrâe, de 
dimensions r€duites par rapport au naos. - . 

Nous avons vu que la presence deș absides 
laterales est aussi un caractăre athoni que et serbe 
et non de: Constantinople ou une pareille dis- 
position .est des plus .rares. 

“La coupole (ou la tour du naos) est placce, en“ 
Moldavie, sur le carr€ des grands arcs d'apres 

le mode constantinopolitain, qui existe aussi ă 

PAthos et en Serbie dans les €glises du tzar 
Lazarre et de son fils Etienne, c'est â dire que 
les grands arcs ne presentent ă Linterieur aucun - 
relief—ce ne sont pas des doubleaux—mais ils 
forment 'de simples berceaux, tandis que dans 
les €glises serbes plus anciennes (Studenitza 
Jitcha, etc.), on voit tr&s souvent ces arcs accuser . 

ă Pinterieur leur relief comme des nervures ou 
de vrais doubleaux 1). - 

Mr. G. Millet voit ici une distinction carac- 

teristique ?). 

Dans ce cas c'est un carr& de murs perce de 

quatre arcades, dans l'autre ce sont quatre ber- 

ceaux qui se rencontrent. 
Ensuite, les eglises moldaves sont du „type 

complexe“ comme plan, c'est ă dire celui ou 

Pautel est. s&par€ des vobtes du naos par un 

berceau distinct ?). 

Ce mode de construction est constantinopolitain - 

et athonite (PAthos €tant en general une suc- 

cursale de la capitale ă cet €gard) tandis que 

les &glises serbes sont du „type simple“ c'est 

a dire que Pabside est immediatement place 

apres le grand arc de lest du naos sans aucun 

intermediaire (Kruchevatz, Kalenitch et en n gentral 

tout le groupe de la Morava). 

Enfin les €glises serbes presentent dans les: 

berceaux est et ouest du naos-une sorte de hautes 

4 Par exception trois" €glises moldaves presentent des 

arcs de cette nature (Piatra, Borzeşti, Războeni). 

2 G. Miliet: LPancien art serbe, pg. 73. 

--3) G. Millet: Lv€cole grecque, pg. 55—56. 
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arcatures, on de niches aveugles sur leurs parois 

nord et sud. Cette disposition, que nous trouvons 

quelquefois en Valachie, manque en Moldavie, 

sauf dans le groupe des trois €glises deja citâes : 

Piatra, Borzeşti, Războeni. : 

Le plan moldave montre donc quelquefois 

des caracteristiques athonites et serbes qui man- 

quent ă Constantinople, d'autres fois des carac- 

târistiques constantinopolitaines et athonites qui 

ne sont pas serbes et enfin des caracteres que 

Pon retrouve dans ces trois râgions. 

Nous pouvons donc conclure que les principes 
de notre plan nous ont €t6 transmis du Mont 
Athos par la Serbie; quelques uns des caractăres 
specifiques serbes sont restes en €vidence mais 

dautres ont disparus. 

En ce qui concerne specialement la maniăre 
de voâter le naos au moyen d'un systăme darcs 
placâs ă 45 des grands arcs, j'ai exprime lo- 
pinion qwelle est dăe â une influence arme- 
nienne, explicable en Moldavie par Larrivee, ă 
plusieurs reprises, de nombreux emigrants ar- 
meâniens:). Ce mode de construction est inconnu 

dans les pays voisins dou nous sont.venues les 

diverses influences qui ont dâtermin€ le style 
moldave. Mais en Armânie, dans Llran, ainsi 
que dans les pays qui ont te dans la sphere 
dinfluence de sa civilisation et de son art—aux 
Indes, en Egypte, en Espagne, — ontrouve des 
solutions trâs voisines, La conclusion naturelle 
qu'on en tire est d'admetre une influence de 
V'Iran transmise par les Armeniens. 

LES FORMES EXTERIEURES: 
-(Les Fagades) : 

Le plan que nous avons decrit s'exprime ă 
Pextârieur par des lignes simples. L'abside de 

- Pautel-est presque toujours polygonale (ă sept ou 
neuf cât6s) rarement semi-circulaire (Dorohoi, Vo- 
ronetz). Les absides laterales, quand elles exis- 
tent, sont €galement polygonales, â cinq cotes 

(sept ă ă Voronetz). Lorsque la grande abside est 

sur plan circulaire, les petites absides le sont 

pareillement. 
A Baia et ă Piatra, au lieu d'absides latera- 

les, il y a un surâpaississement de la muraille 

qui forme un ressaut rectangulaire. — Ainsi que 

nous Pavons dâjă dit, le pronaos ressort sou- 

vent lui aussi, &tant plus large que le naos. (St. 

') G. Balş: Bulletin de la section historique de PAca- 

demie Roumaine- -Congrăs des ctudes byzantines, 1924.
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Nicolas de' Dorohoi,. Populz St. Nicolas de 

Iassy, Vaslui, Bacău, Tazlău). 
Les €glises se presentent avec ou sans tour 

sur le naos; La tour est habituellement placee 
sur deux socles superposâs. ll existe une cor- 

relation entre la prâsence de la tour, des ab- 

sides laterales et celle des contreforts, ainsi 
qu'il est du reste naturel que cela soit.. Les 
„poussâes plus grandes.dâes au poids. de la tour 
demandent un contrebutement plus puissant, et 
les absides 'et. les contreforts' contribuent.ă cet 
effet.: Mais, m&me sans tour, on'a quelquefois 
:senti la necessite de contreforts (Piatra, Răz- 

„boeni, Dobrovetz). . 
Ces contreforts sont habituellement placâs â 

-droite et ă gauche des absides laterales (St. 
Elie, Milişăutz, Hârlău, Tazlău, Neamtz, Piatra 

et montent, en general jusqu'au rang inferieur 
de niches, rarement plus haut. Ils se redui- 

sent vers le haut par retraites successives cou- 

"vertes de tablettes ă' profils gothiques. 
„Lorsque le pronaos est surelargi, les 'coui.: 

treforts manquent ă cet .endroit (sauf â Tazlău) 
Un petit contrefort bas renforce l'abside prin- 

cipale sous sa fenâtre. — Nous trouvons „auss 

des contreforts obliques, placâs ă 452. aux an- 
gles de la fagade ouest (Piatra). Les contreforts 

sont exâcutes en pierre de taille, aux moins 
dans leurs parties exterieures. 
„La fagade est -en pierre apparente, irregu- 

„liăre. Elle s'6lăve sur.un socle de pierre pro- 
filee, dont les angles sortants sont '6galemen 
de pierre de taille. 
„Des rangs de briques: apparentes, souvent 
emaillces, ornent les facades ă la partie sup&- 
rieure desquelles se trouvent deux * rangs de 
niches; deux petites niches “du rang supârieur 
correspondent, en genâral (ă peu pres) ă une 
niche du rang inferieur. “Exceptionellement il n'y a 
qu'un'ranget dansun cas meme trois. Les absi- 
des sont ornâes de longue arcades aveugles 

qui vontdu socle jusqu'aux petites niches — une 
arcade correspondant ă un câte du polygone des 

absides. Elles laissent entre elles de minces pi- 
lastres qui sont en briques apparentes ainsi que. 

les arcatures des niches. 

„Les absides ont de petites: fenetres â cadre 
rectangulaire allonge et â ouvertures generale- 
ment rectangulaires â leur partie sup&rieure ou 

en arc bris& ou mâme demi- circulaire. Des fen&- 
tres presque pareilles se trouvent aux tours et 
quelquefois au pronaos; mais ici il y a une plus 
grande variation, autant comme position des ou- 
"'veriures Que comme grandeur et comme forme 
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Elles sont toutes de formes gothiques, ayant : 
-souvent de beaux" encadrements, des meneaux 

et des ornements en forme de rosaces, de tri-": 

lobes,. des &poques rayonnante et flamboyante. 
Les 4ortes sont rectangulaires mais encadrâes. 

de moulures ogivales qui quelquefois sonț:â 
leur tour prises dans un deuxiăme „cadre rec- 

tangulaire. - i 
Cette forme 'ogivale est la: răgle generale; 

lorsque nous voyons actuellement'ă extârieur 
la porte ă calre rectangulaire et ă baguettes 
crois6es, que nous avons vue dans la paroi du 

naos, c'est que nous nous trouvons en presence 

d'un remaniement, contemporain de la construc- 
tion d'un nouvel exonarthex. 

L'inscription gravee se trouve â l'exterieur 
pres ou au dessus de la porte. 

Un des €l&ments les plus importants de la 
d&coration polychrome de nos facades sont les 
disques de terre cuite &maillee, des mâme cou- 
leurs que les briques, et qui se trouvent dans les 
tympans des arcatures ou formant frise sous la 
toiture ou sur les tours. Les uns ont de sim- 
ples boutons â leur centre, mais d'autres sont 
ornâs de figures geometriques ou d'animaux 
fantastiques. | 

La corniche suptrieure manque le plus sou- 

vent et lorsqu'elle existe, elle est toujours peu 
prononcâe et des plus simples. Nous ne trou- 
vons jamais ces corniches en rangs de briques, 
les unes places en dents de scie, ainsi qu'elles 
existent partout en pays byzantins et ainsi, du 
reste, qu'on les trouvera aussi plus tard en 
Moldavie. 
La tour, presque toujours polygonale etă 

huit faces, quelquefois ă douze ou seize — ra: 
rement cylindrique — repose sur un socle &toile 
ă huit pointes. Ce socle est ă son tour posâsur 
une base de plan carre ou octagonal. Cette dis- 
position correspond d'une facon rationelle â la 
disposition des arcs du naos; la base carre se 
superpose au carre des grands arcs et l'etoile 
ă huit pointes correspond au carre des quatre 
ares superieurs obliques, complete par les câtes 
prolongâs-de Poctogone de la tour. 

De cette. forme type sont derivee les autres 
dispositions, plus ou moins varices, que Pon trou- 
vera plus tard: 

De meme quwă lintârieur les arcs obliques 
du naos sont un caractere original de Parchitec- 
ture moldave, les bases etoilees de la tour le 
sont ă l'ext&rieur, 

L'ornementation d'arcades aveugles 'et de 
petites niches est analogue ă celle de la fagade
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Quatre fenttre pareilles ă celles du naos sont 
places sur les axes principaux et entre elles: 

- nous trouvons souvent (et ceci dans les €glises 

un peu plus tardives) quatre petits contreforts 
qui contrebutent la tour dans la direction de la 
naissance des grands arcs. 

Les foitures des €glises sans: tour sont sim- 

ples; elles sont actuellement assez basses lă 

ou elles sont. recouvertes de' materiaux moder- 
nes, comme la tâle, ou â pentes rapides lă ou 
elles sont .couvertes en bardeaux (surtout en 
Bucovine). Les sommets portent, V'apres lPusage, 

des croix postes sur des sphăres. 
Les toitures des eglises â tour offrent des 

formes plus compliqutes et qui ont ât€ le sujet 
de beaucoup de discussions. I.a prâsence 'de la 
tour 'posâe sur ses” socles "ne piâsente aucune: 
difficulte tant que la toiture de Leglise ne de-. 
passe pas la base carrte. Avec les matâriaux 
dont on disposait du temps d'Etienne le Grand, 
ceci n'âtait possible. qu'avec le plomb et les 

tuiles creuses. Il est certain que le plomb a ât€. 

employ€ en Moldavie dans une certaine mesure, 

ainsi qwil Va. 6t€ dans toute PEurope au Moyen: 

Age; quant aux tuiles creuses, si r&pandues dans 

le midi, leur emploi en Moldavie est certaine- 

ment beaucoup plus tardif. | 

„Le problăme est autre lorsque les pentes sont 

plus raides, soit par suite des formes choisies 

par Parchitecte, soit que les materiaux "dispo= 

nibles Pimposent. C'est le cas des bardeaux, em- 

- ployes jusqwă nos jours en Roumanie et e'est 

le cas de la tuile plate habituelle. Avec ces deux 

“ sortes de materiaux, une premiere solution 

est celle d'une seule toiture bui couvre toute 

Peglise, et dont la tour, avec ses bases â demi 

enfouies, ne sort que partiellement. Cette solu- 

tion, des plus gauches, n'a jamais pu— et pour 

plusieurs raisons — avoir -6t6 celle des construc- 

teurs. Un autre moyen sera de couvrir s&pa- 

r&ment chaque membre de la bâtisse, pronaos! 

naos et autel. 

Cette solution, conforme â esprit gothique, 

qui la toujours adopte dans tout Poccident, le 

centre et le nord de PEurope est certainement 

celle qui a €t€ choisie, et ceci quelles que 

soient les objections de nature technique ou es- 

ihâtique que Pon puisse €lever.” Les nombreux 

tableaux votifs, peints ă fresque dans nos egli- 

ses et dont les dates sont, ă peu de chose prăs, 

dâterminâes, montrent tous cette dispositions— 

disposition qui s'est maintenue du reste, pour quel- 

ques unes de ces €glises, jusqu'au XIX-e siecle. 

En ce qui concerne les matâriaux employes, 
Ss 

301- 

les indications fournies par le: dessin de l'&glise 

sur les tableaux votifs, ainsi que les couleurs, 

ne permettent' pas de porter un jugement precis. . 

Mais, en r€sume, on peut dire que les bardeaux. 

ont €t& beaucoup employâs; le plomb dans des 

- cas plus rares et, enfin, quoique. les tuiles pla-' 

tes ne soient pas absolument exclues, il ne: pa- 

rait pas — et ceci pour des motifs bases sur des do- 

cuments — qw'elles aient &t& employees ă -cette- 

&poque, Il en est de mâme pour le cuivre dont 

“Pemploi parait plus recent, - 

_Dimensions et Proportions 

Les eglises 'd'Etienne le Grand sont toujours . 

de dimensions modestes, Pătrăutz, la plus petite 

ma que 14,50 mâtres-de longueur interieure et 

4,50 mâtres de largeur; -et sa hauteur, ă Ta -clef ” 

des grands arcs du naos, est de 6,30 mâtres, la 

calotte de la tour &tant â 14,00 mâătres du pavâ. 

L'eglise du monastere de Neamtz a 37,50 me- 

tres de longueur intârieure (sans compter l'exo-- 

narthex: ajoute plus tard) et 6,50 mtres de lar- 

geur interieure (sans compter la saillie des ab- 

sides lat&rales) La hauteur ă la clef des grands 

arcs est de ro mâtres, et celle de ia calottede 

la tour de 23,30 mătres. . | 

Mais si nous laissons de câte cette €glise, qui. 

avec Dobrovetz, represente un type exception: 

nel, “est St. Georges de Hârlău qui, avec Taz- 

lău, est la plus grande. Elle a 21.50 mitres de 

longueur. (toujours interieure), 5,70 metres. de 

large, g mâtres de haut ă la clef des: grands. 

arcs et 21,50 mâtres ă la calotte de la tour. La. . 

voite du pronaos monte ă 13,50 metres au des: 

sus du pave. ! 

Nous n'avons pas mis en ligrie de compte le- 

glise du monastere de Putna qui a €t6 refaite 

au XVIl-e siecle. . : | - 

En examinant les principales dimensions des 

eglises de cette âpoque on voit que les unes 

sont plus ramassâes, et les autresplus allongces 

et plus hautes. Il y a donc une variâte plus voi-: 

sine du byzantin et une autre plus svelte, plus 

gothique; entre les deux il y a toutes les tran-. 

sitions. 
Ainsi le rapport de la longueur de l'eglise ă 

sa largeur, passe de 3 ă Pătrăutz et ă St. Elie 

ă 4,85 ă Neamiz (sans Pexonarthex) et. le rap- 

port de la hauteur ă la clef des grands arcs â- 

la largeur passe de 1,28 ă Voronetz jusquâ 1,58.. 

Mais,. quelle que soit la catâgorie dans laquelle- | 

on puisse ranger ces eglises, leurs proportions 

sont toujours rcussies et rien ne nousy donne 

une impression de gaucherie on de maladresse,



802 

“Classification. 

Ce qui a &t€ dit jusquiici, nous permet de pro- 
ceder â urne classification des €glises de cette 
epoque. i 

A premiere vue, ce qui parait le plus natu- 
rel, c'est de faire deux categories: les €glises ă 
tour 'et celles sans tours. Mais cette classifica- 
tion est trop generale et trop vague et, en en- 

trant davantage dans lanalyse de ces monu-. 
ments, on verra qu'on peut en faire une autre 
basce sur les diff&rences de construction. 

Une premiere catâgorie comprend les €glises 
de Pătrăutz, Milişăutz, St. Elie et Voronetz, abs- 

traction faite, bien entendu, de l'exonarthex a- 
joute au XVl-e siăcle. 

" Ces 'quatre €glises, de dimensions plus mo» 
- destes, ont une tour, des absides laterales etun 

pronaos carre on â peu pres carre. 

Elles ont (sauf Pătrăutz) des contreforts sur les 
câtes nord et sud. | 

__ Toutes les fenâtres ont un encadrement rec- 
tangulaire (Milişăutz a eu une fenâtre ogivale sur 
sa faqade ouest).: ” 

Ces quatre €glises —6levees entre 1487 et 
1488 — forment un groupe suffisamment homo- 
gâne et on peut admettre, avec beaucoup de pro- 
babilits, qw'elles sont construites par le meme 
„maitre on par des maitres de la m&me cole. 

„Un second groupe—qui suit chronologique- 
ment le premier—-est celui des eglises dites „prin- 
cires“ qui sont dans des villes, St. Jean de Vas- 
lui, la S-te Vierge de Bacău, St. Georges, de Hâr- 
lău, St. Nicolas de Iassy, St. Nicolas de Doro- 
hoi, St. Nicolas de Popăutz (Botoşani), toutes 
construites entre 1490 et 1496. . 

Ces €glises sont plus grandes que celles du 
groupe precedent et plus hautes Elles ont tou- 
tes des tours et des absides laterales, des con: 
treforts et le pronaos surelargi (ă Pexception de 
Hârlău) et ă peu prăs carre. 
„Ces €glises &tant places dans des villes, on 

a, probablement, senti la necessite d'admettre 
un plus grand nombre de fideles, ce qui a amen€ 
ce surelargissement, | 

Ces €glises prâsentent une riche ornementation 
de briques et de disques emaillees ă figures. 
(Bacău ne parait pas avoir possede ce decor.) 
„Dans ce groupe, les fenâtres du naos et de la 
tour restent petites et ă cadre rectangulaire, 
tandis que celles du pronaos sont grandes, ogi- 
vales et ornementâes dans la style gothique. 

II est probable que c'est dans ce groupe que 
devait se ranger la chapelle du „château de 
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Suceava oi Pon a trouve de nombreux disques 
&mailles â figures, pareils ă' ceux 'des autres 
eglises de ce groupe. a 

Toutes. ces €glises paraissent âtre Poeuvre 
d'un meme maitre; — on pourrait faire exception 
pour Bacau, qui est plus rudimentairement ex€- 
cute — | 

Ce deuxi&me groupe se presente donc comme 
la suite €volutive du premier. 

Une troisi&me classe est formee par les glises 
de Borzesti, Războeni et Piatra (Neamtz) [1493 
ă 1498]. Ces €glises sont sans tours et sans 
absides laterales. 

Nous trouvons dans ce groupe des ares dou- 
bleaux en relief sous les voites du naos; ces 
reliefs se continuent par des pilastres engages 
Sur les murs sud et nord, r&duits vers le bas 
par une succession de retraites en consoles. 

C'est un principe constructif ingenieux pour 
reduire le diamătre de la coupole et partant, sa 
poussee. | 
„A Pouest et ă Pest du naos, surices mâmes 
parois nord et sud se trouvent de grandes 
arcades aveugles qui ne se trouvent pas dans 
les autres €glises de cette âpoque. 

- Ce detail, et la presence des doubleaux, sont 
des caracteristiques de plan serbe. 
“Les votes du pronaos de ces trois glises 
sont separâes en deux par un doubleau sur 
consoles, comme au naos; le pronaos devient, en 
plan, un rectangle allonge; 

Le naos a de petites fenâtres et le pronaos 
de grandes fenctres gothiques ornces. 

Ces €glises presentent, elles aussi, une deco- 
ration de brigues et de disques emailles; mais 
ces disques ne reprâsentent aucun ornement 
figure et mont qu'un simple boutonă leur centre. 
“Nous nous trouvons donc en presence d'un 

groupe. ă caracteres originaux bien definis et on 
ne peut guere se tromper en les attribuant-ă un 
seul et m&me maitre, 

On pourrait considerer comme une continua- 
tion de -ce groupe leglise du monastere de 
Neamtz, construite en meme temps que St. Jean 
de Piatra (1496—1497). o 

Nous n'y trouvons pas, il “est vrai, les arcs 

doubleaux du naos et les arcades interieures de - 
caractere serbe, mais nous retrouvons le pronaos 
separe en deux et les disques &maillâs ă bouton 
du groupe precedent. , 

Du reste, la partie ouest du naos de ce groupe 
pourrait ctre considârâe comme une premiăre 
indication, “comme un acheminement vers le 
compartiment nouveau que nous trouvons ă
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Neamtz et que nous trouverons plus tard sous 

le r&gne de Pierre Rareş. 
Neamtz serait donc une combinaison des deux 

„groupes precedents, et nous pourrions ajouter 
comme procedant de la meme influence St. Geor- 
ges de Suceava (1514—1522) qui a beaucoup de 

"points de ressemblance avec Neamiz. 
Le groupe qui suit et se classe chronologique- 

ment immediatement apres Neamtz, comprend 
les &glises d'Arbora, de Reuseni et de Dobrovetz, 
[15o2— 504], les dernieres €glises du râgne 
d'Etienne le Grand. 

Ce sont des eglises sans tour; elles n'ont 

pas d'absides lat&rales ; une tres l&gere inflexion 

a Pint&rieur en indique la place, encadree dun 

faisceau de colonettes engagtes, qui atteignent 

la voite. 
Le pronaos est voată, d'une fagon pittoresque 

et .pratique, par deux paires de larges arcs 

longitudinaux et deux autres paires transversales 

qui ne laissent plus qu'un. petit carre ă voiter, 

que couvre finalement une calotte spherique. 

“Tous les encadrements des fenâtres sont ex- 

trieurement rectangulaires et de petites dimen. 

sions. Arbora et Reuseni sont, ă peu de chose 

pres, identiques comme dispositions, dimensions 

et details. Les murs du sud et du nord sont 

prolonges vers Pouest et reuni par un berceau 

qui sert de support aux cloches. | 

Dobrovetz ne diffare de ces deux €glises que 

par Padjonction au pronaos, au lieu: d'un simple 

berceau, dun nouveau narthex, —le premier 

devenant ainsi un compartiment intermediaire. 

Ce nouveau narthex a de grandes fenetresogi- 

vales ă ornements gothiques. (Les actuelles tours 

de Dobrovetz sont une addition relativement . 

“moderne). 
Ces trois €glises representent donc un type et 

une conception sensiblement differentes de ceux 

des monuments ă peu prâs  contemporains 

des groupes deux et trois. On peut donc les 

attribuer â un autre mailre. 

Un groupe absolument special — archaisant— 

est celui des €glises de Dolhesti, Balineşti et 

Volovetz. Ce groupe procăde, comme inspira» 

tion, de la vieille basilique de Radautz. C'est un 
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type roman, voât& en berceau sur le naos et le 

pronaos. Au droit de chaque pilier, un arc dou- 

bleau renforce la votte. 
La principale difference consiste en ce que, ă 

Rădăutz, il existe des bas câtes qui communi- 

quent avec la travee mâdiane par trois paires 

d'arcs au naos et deux au pronaos. Ces arcs,ă 

Dolhesti et ă Volovetz, se reduisent ă des ni- 

ches aveugles, par suite de la disparition des 

bas câtes; ă Balinesti, ces arcades, restes du 

type primitif, disparaissent complătement. 
Cette classe ne se groupe. pas dans le court 

intervalle de quelques annces comme les autres. 

Dolhesti est d'avant 1481, Balinesti de 1494 et 

Volovetz de 1502, tandis que Rădăutz, le proto- 

type est du XIV-e siecle. 
Ces €glises presentent du reste aussi.une cer- 

taine varieâte â exterieur. | 
IPabside de Pautel est semi-circulaire ă Vo- 

lovetz avec plusieurs contreforts (comme ă Ră- 

dăutz), tandis quwă Dolhesti et ă Balinesti, elles 

sont polygonales—ă cinq câtâs—et sans ton- 

treforts. La dâcoration est, de m&me, plus varice. 

Comment expliquer. la survivance d'un type 

vieilli et demode? La supposition la plus vrai- 

semblable est que, entre Rădăutz et -Dolhesti, 

ont existe d'autres €glises— aujourd'hui dispa- 

rues — qui ont transmis la tradition. 

LPeglise de Baia — probablement la plus an- 

cienne des €glises qui nous sont restees dE- 

tienne le Grand— est restee en dehors de notre 

classification. Elle a subi d'&vidents remanie- 

ments et presente plus d'une singularite. 

Tazlău (1497) a quelque ressemblance avec le 

deuxiâme groupe, dont il diffăre toutefois par 

plusieurs points. 
Cotnar nous represente le type d'eglise le plus 

simple, qui parait avoir &t€ imite plus tard, com: 

bin€ avec le type Arbora, â Şipote, ă Valeni, ă 

Peglise de Rareş de Baia et ă d'autres. 

Entiin—et bien entendu,—nous avons laiss€ de 

câte les €glises. que. nous ne croyons pas appar- 

tenir ă L'epoque d'Etienne le Grand: Putna, 

Mirăutz, Scânteia, Stefănesti. 

Le tableau suivant resume ce qui vient d'etre 

"expose€:
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Groupe - Caractăres. Găntrau 
"Pătrăutz 1487. . | 

l Milişăutz 407 “avec tour et absides laterales St. Elie „14 S 
Voronetz 1488 

Vaslui 1490 
Bacău 1491. | . . a 
Hârlău Lu 1492 avec tour, absides, laterales, pronaos surelargi, II St. Nicolas Iassy 1492—93. disques emailles â figures 
St. Nicolas Dorohoi. -.|: 1493. : | 

- St, Nicolas Popăutz” | ' 1496 

SR | sans tour, sans absides laterales, — arcs dou- 
Borzeşti . „19394 bleaux, arcadesaveugles interieures, pronaos avec 

II Războeni , 149 vodte ă deux coupoles, disques €mailles â Piatra - 1491 —98 bouton, | 

“Monastere de Neamiz 1497 avec tour, absides laterales, pronaos ă deux 
St. Georges de Suceava). 1514—22 | coupoles, disques cmailles ă bouton. 

. Arbora a sans tour, sans absides laterales, colonettes en- 
IV Dobra o gag6es au naos et pronaos ă petite calotte, obrovetz „ ! : Mae 

V Bat o 1481 type archaique, voâte en berceau de caractâre | ne 
Volovetz 1302 , roman.       

Si on groupe' chronologiquement les €glises 
d'Etienne le Grand, on verra que la classification 
que nous venons de faire, en nous basant sur 
des considerations purement constructives, con- 
corde assez bien avec le groupement dans le 
temps et permet de. distinguer les differentes 
mani&res, les differents maitres ou €coles qui 

ont travaill€ â ces €glises tandis que la _ clas- 
sification d'apres la presence ou lPabsence de la 
tour ne jetait aucune lumiăre: sur Vhistoire con: 
structive et sur evolution. de Parchitecture de 
P&poque d'Etienne le Grand. 

Au contraire, si nous considerons les groupes 
qui representent les types caracteristiques de 

* Vepoque — en laissant de câte les petits” groupes 
de types plus speciaux — c'estă-dire si nous 
considrons le groupe Pătrăutz — Milişăutz —-. 
St. Elie — Voronetz et.le groupe-des &glises 

„de ville ainsi que Peglise du monastăre de 
Neamtz, l'volution du type nous apparâitra 
clairement. 

" Pătrăutz, la plus petite de ces cglises, a une 
tour basse; elle n'a pas de contreforts, parceque 
les poussces relativement faibles des voates n'en ' 
faisaient pas sentir la necessite. Elle n'a pas 
encore de base &toilte, ni, sous Pabri de la 
toiture, de rangâes de petites niches, 
“Milişăutz, plus €lancâe, a “encore la base de 

la tour carrâe, mais elle a des contreforts qui 
ont, peut -ctre, €t6 ajoutes apres coup. — Le 
premier rang de niches fait son apparition, 
ainsi que — peut-etre — les preimiers disques. 

St. Elie nous, montre la premitre base de 
tour en €toile et deux rângs de niches.' 

Voronetz a abandonn€ les contreforts qui 
&taient au droit du mur de separation du naos et 
du pronaos, comme inutiles, ce qui est, du reste, 
logique. . - 

Il est vrai qw'actuellement on ne voit pas î 
Voronetz le rang suprieur de niches, mais il 

"existe tr&s probablement, cache par les enduits. - 
Puis vient le groupe des &glises de ville. Le-
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pronaos surelargi apparait, rendant encore plus 
inutiles, les contreforts â Pouest des absides 

laterales. Les fenetres du pronaos s'agrandissent 
et s'embellissent; Peglise devient plus haute et 

“la decoration de briques et de- disques Emailles 
- devient la regle generale. 

Erfin, ă Neamtz, les dimensions s'accroissent 

encore. Sous Pinfluence du groupe Borzeşti, — 
„Războeni — Piatra, le pronaos s'allonge et sa . 
vodte se partage en deux coupoles;: le naos 
allonge lui aussi, s'augmente, pour la premiăre. 
fois du compartiment :des tombeaux. 

Plus tard, St. Georges de Suceava, gardera 
les memes dispositions de meme que lallonge- 
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“mient du naos, tout en laissant de cât€ le nou- 
veau mur intârieur de separation, genant dans 
la metropole de la capitale ou il y avait besoin 
de beaucoup d'espace. 

Ainsi, dans le court laps de dix a ans [1487 â 

1497), est accompli toute l'volution de ce 
style, de la modeste €glise de Patrautz jusqu'ă 

la fiâre construction du monastâre de Neamtz. 
Il resulte encore de ceci, que les quelques 6gli- 

ses, du regne d'Etienne le Grand, plus anciennes, , 
et qui ne nous sont pas parvenues-—et parmi elles 
la premiăre âglise de Putna — ne peuvent avoir 
ete que des &difices modestes et tres simples 
de formes.



CHAPITRE IV 

ANALYSE DES DETAILS 
„Apres avoir termine Letude des lignes prin- 

cipales, c'est-a-dire celles du plan, des voâtes 
et des facades, nous passons a Pexamen des 
details, ă leur analyse et â la recherche de 
leur provenance, en commenţant par les €l- 
ments de pierre sculptee. 

Les zortes sont toujours de petites dimensions, 
un metre de large ou moins et 1,go ă 2,20 m. 
de haut. La porte qui fait communiquer le naos 
et le pronaos a un encadrement rectangulaire 
forme de baguettes entrecroisâes qui se dâfont 
eu deux branches aux angles sup&rieurs, lesquels 
se. trouvent de la sorte arrondis ă Pinterieur et 
prennent une apparence caractâristique, 

„„ A leur partie inferieure ces baguettes S'ap- 
puyent sur un plan inclin€, directement ou par 
Vintermediaire de petites bases ornementâes. 

Ce genre de porte, que nous retrouvons en. 
Moldavie encore longtemps apres le regne 
d'Etienne le Grand, a son prototype en 'Tran- 
sylvanie ou de nombreuses €glises du XV-e. 
si&cle nous les montrent places sur les facades 
laterales de Peglise (generalement sur le câte 
sud) tandis que les portails principaux sont o- 
givaux. 

Ces €glises transylvaines ne possădent pas de 
murs de separation interieurs comme les €glises 
moldaves. Il paraitrait done que les maitres | 
magons transylvains, appeles en Moldavie, ont 
trouv€ tout naturel de placer dans cette partie 
mediane le genre de porte qu'ils appliquaient 
au mâme endroit—mais sur le mur extârieur— 
dans leurs glises, tandis qwils gardaient pour 
le porte d'entree le type ogival de leurs por-” 
tails, places normalement dans les deux types 
d'eglises sur la facade ouest. 

- Ces portes extârieures prâsentent une richesse 
et une varitte plus grandes; mais quelle que 
soit la forme de la porte elle meme, ce qui 
domine et donne son. cachet, ce sont les ner- 
vures tres accentutes en arc brise du cadre 
principal. . 

La brisure de larc n'est pas .tres marqute 
et tmoigne de la fin du gothique. 

Nous retrouvons aussi souvent les nervures 
supportees par les petites bases ornâes dejă 
vues aux portes interieures.. Ces bases sont 
une caracteristique du gothique allemand finis- 
sant; elles se trouvent en Transylvanieau XV-e 
sicle ainsi qwen Galicie. 

Des exemples de ce genre de portail se 
trouvent, comme nous l'avonsdit, en Transylvanie. 
Les ogives en Moldavie ont toujours un voussoir 
ă la clef, et jamais un joint ainsi que cela est 
plutot la răgle en Occident. En Transylvanie 
nous trouvons les deux solutions. 

Les fentres, nous lavons vu, sont de deux 
“sortes; les petites qui €clairent toujours le naos, la 
tour et quelquefois le pronaos, et les grandes, 
plus varices qui se trouvent au pronaos. Les pre- 
mieres, âtroites et longues, ont leur encadrement 
rectangulaire, â baguettes croisces aux angles.. 
L'interieur est rectangulaire ou en arc lâgăre- 

-ment bris€, ou encore — vers la fin — en plein 
cintre. Les baguettes s'arretent sur un plan 
inclin€ toujours place plus haut que le bas de 
la fenetre; elles ne reposent sur des bases orntes 
que rarement (dans deux des derniăres €glises 
du râgne, ă Arbora et Reuseni). Quant aux 
fentres du pronaos, elles sont, soit d'une seule 
ouverture, soit partagtes. en deux ou en trois. 
parties par des meneaux. Le cadre est moulure 
et la partie superieure decoree d'ornements 
gothiques (rosaces, trilobes etc.) souvent, — mais 
pas toujours — ă jour. Les nervures reposent 
toujours ă leur partie inferieure, directement 
sur le plan qui termine horizontalement le cadre 

" de la fenetre. Sa 
On trouve facilement dans les pays gothiques 

voisins des fenâtres du genre des dernitres que 
nous venons de decrire. Il n'en est pas-de 
meme pour les petites; nous ne les trouvons 
ni aux €glises de Transylvanie ni ă celles de 
Galicie; mais nous trouvons des formes assez
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voisines, quoique moins allongees dans les cons- 
tructions civiles de ces deux contrees. 

Le fait que ne trouvons ces fenâtres ă aucune 
des deux cents €glises gothiques transylvaines, 
qui nous ont 6t€ conservâes, nous 'fait supposer 
que c'est de Galicie quwelles sont venues en 
Moldavie, de Galicie, ou le nombre tr&s reduit 
des €glises gothiques encore existantes, peut 
nous 'permettre de supposer qw'elles ont existe 
dans un certain nombre d'âdifices disparus. 

On pourrait donc voir une influence de la 
Galicie, ă ce point de vue; mais comme les 
portes montrent une indâniable influence  tran- 
sylvaine, on arriverait ă cette conclusion que 
les portes seraient transylvaines d'origine et les 

fenâtres polonaises. 
Jusqwă ce que de nouveaux Elements nous 

permettent de trancher d'une fagon plus precise 

cette question, on ne peut que faire la supposition 

que. les maitres galiciens qui sont venus en 

Moldavie ont introduit ce genre de fenâtres dans 

des &glises aujourd'hui disparues. Les maitres 

transylvains qui sont venus apres eux, ont 

respecte ces petites fenetres qui correspondaient 

probablement davantage aux besoins et aux 

gobts locaux et se sont contentâs de modifier 

les portes et puis. plus tard seulement, les fe- 

nâtres du pronaos, 

Il y a peuă dire des socles profiles, des 

contreforts ă couronnements identiques ă ceux 

des pays voisins, — des corniches de pierre 

taillee, toujours trâs simples et qui ne paraissent 

"du reste pas apparaitre avant le groupe Piatra — 

Borzeşti. Les reproductions et les profils publi€s 

donnent une idee suffisante de leur genre. 

La pierre taillee est encore employee pour . 

les chainages d'angle et ă Pinterieur pour cer- 

tains arcs, — entre autres pour les doubleaux 

et les pilastres ă consoles des eglises du type 

Piatra— Borzeşti—Războeni. | 

“ Toujours en pierre sont les consoles, les ner-: 

vures, des balustrades comme celle, tres €legam- 

ment travaillee, de la tour de Balineşti dont 

nous retrouvons le motif ă la loggia du r6fec- 

toire du monastâre des Franciscains â Cluj. 

Les inscriptions gravees avec caracteres en 

relief, sont toujours en pierre ; leur encadrement 

est toujours simple et consiste le plus souvent 

en une moulure ă larmier destin€e ă ies garantir 

' contre la pluie. Ces inscriptions sont pour nous 

des documents des plus precieux, qui nous per- 

mettent de dater avec precision nos monu- 

ments. | 

Sur plusieurs de ces 6l&ments de pierre taillee 
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se retrouvent les signes lapidaires des maitreS 

magons qui les ont travailles. Ces signes, dont 

la figure gâometrique de base dans laquelle ils 

s'inscrivent, est presque toujours le carr€ et le 

triangle €quilateral, se rattachent aux loges de 

Strassbourg et de Cologne. Comme ces signes 

sont tres repandus et en Transylvanie et en 

Galicie, leur pr&sence en Moldavie ne nous aide 

pas ă solutionner le problăme de Porigine im: 

mediate de nos maftres. Elle confirme pourtant 

— si cela €tait encore nâcesaire — quiils ap- 

partenaient â des &coles gothiques. 

Le parement est de pierre brute de petites 

dimensions, les angles sont en pierre de taille 

a queue irregulitre. La brique apparente est 

employ&e en rangtes horizontales aux pilastres 

et aux arcatures des arcades et des niches. Ce 

sont ces grandes arcades aveugles qui dâcorent 

les absides et ces  rangâes de niches sous la 

_toiture 'qui sont la dâcoration architecturale la 

plus caractâristique de nos €glises. Quelle: peut 

âtre leur origine? on trouve dans tout le do- 

maine de Part roman des arcades qui dâcorent 

les fașades de leglise; — on les retrouve dans 

les Balkans, en Asie, en Armânie.. Les arcades 

3 colonettes formant galerie ă jour de Vitalie 

et des bords du Rhin sont presentes ă toutes 

les memoires. Mais la fagon dont se presentent 

ces €lements ornementaux diffărent considera- 

blement. 

Pour pouvoir nous faire une opinion sur les 

influences qui se sont manifestâes en Moldavie, 

i] est necessaire de bien dâterminer le caractere 

de ces arcades aveugles. : 

“Celles des €glises WEtienne le Grand ne se 

trouvent qwaux absides; ce premier fait nous 

permet de mettre hors de cause presque toutes . 

les &glises romanes, celles du Mont Athos, de 

Serbie, de Macedoine, de Bulgarie et'celles d'Ar- 

menie. Nos arcades presentent simplement leur 

plan interieur rentre par rapport â la faşade, 

ces plans .rentres laissant entre eux des sortes 

de pilastres aux angles du polygone des absides. 

Ceș pilastres n'ont jamais le caractăre de colo- 

nettes engagees, ainsi qu'on le voit en Serbie 

(cole de la Morava), en Armenie et dans les 

pays d'architecture romane. Larchivolte : est 

dans le plan meme du mur superieur; elle n'a 

aucun bandeau ornemental, aucun relief deco- 

ratif. (guoique ornementales dans leur .ensemble, 

ces arcades procedent en somme d'un principe. 

_constructif. 
| 

Des arcatures pareilles aux notres se retouvent 

dans certaines constructions byzantines d'Italie
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et dans les Balkans, des les premiers siăcles 
des temps: chretiens. Celles qui ont les carac- 
tăres les plus approchâs des nâtres se trouvent 
ă Constantinople,..dans des. €difices de l'Epoque 
des Comnene et des Paltologue (St. Theodore-Thi- 
ron, Pammakariste, S-te Thedosie, Pantocrator) 

et ă Salonique (St. Panteleimon, St Elie, les. 
" Saints Apâtres). 

Quelques unes de ces €glises ont aussi des 
niches. au-dessus des arcades aveugles, mais elles 
ont un autre caractăre qwen Moldavie că la 
continuit€ de ces niches qui font tout le tour de 
Veglise, leur donne Paspect de vraies frises, 
tandis qu'4 Constantinople et en Macedoine elles 
rappellent— d'une maniăre dâcorative —'la fe- 
netre absente. Cependant deux ou trois eglises 
St. Elie, St. Panteleimon) pourraient indiquer. 
un acheminement vers le motif en frise. 

En resume ce sont les pays du sud des Bal- 
„kans ou se trouvent Pesprit et les formes le 
plus voisines des nâtres. “ 

Nous croyons donc â une influence assez 
directe de ces r&gions sur notre architecture en 
ce qui concerne les giandes arcades aveugles. 

La question est moins claire pour les petites 
niches, - Ă 

Quant aux briques €maillees, vertes, jaunes 
brunes etc. qui ornent les facades, quoique leur 
principe soit oriental, nous ne pensons pas que 
ce soit.ă une influence d'Orient qu'il faille at: 
tribuer ' leur presence en Moldavie, parceque 
dans tous les Balkans nous n'en trouvons pas 
de ce genre, tandis quw'elles ont €t& employees 
au XlV-e et au XV-e sitcle en Pologne d'une 
fagon analogue et avec des couleurs pareilles. 

. Mais la decoration la plus originale de ces 
eglises, sont les disques de terre cuite Emaille 
qui. ornent les tympans des arcades et qui 
forment des frises sous la toiture et sur les 
tours; ils ont. les mâmes couleurs que les 
briques et offrent une grande variâte d'orne- 
mentation. 

Les uns n'ont pour tout dâcor qivun ou deux | 
cercles concentriques et un bouton. central, 

“d'autres ont des rosaces, des rais, des figures 
gcometriques. D'autres encore, — les plus interes- 
Sants, representent des animaux heraldiques ou . 
fantastiques. 
Nous-y voyons la tâte de bison — les armes . 

du pays — accompagnâe de „tenants“ h&raldi- 
ques, des lions rampants ou passants de diverses 

COMISIUNEA MONUMEN TELOR ISTORICE 

espăces, des cerfs â quatre cornes, des grifforis, 
des dragonas entrelaces, un quadrupede androce- 
“phale couronn€ et ail6, des sirenes ă double 
queue et d'autres sujets du mâme genre. Quoique 
quelques unes de ces representations aient eu 
primitivement une origine asiatique, elles ont 
de bonne heure penttre en Occident et nous 
les retrouvons de nombreuses fois dans les 
sculptures romanes et gothiques. L?art heraldique 
s'en est du reste empare et les a repandus dans 
tout l'Occident. 

En ce qui concerne nos disques, leur râle est - 
purement ornemental et de mâme que les tail- 
leurs de pierre nous ont apporte leur maniăre 
de traiter la pierre, de meme les ouvriers en 
terre cuite, qui €taient d'ecole allemande, ont 
reproduit Sur ces disques les figures qui leur 
&taient familitres et qui se voient du reste aussi 
Sur les plaques de poeles Emaillees. de cette 
&poque. [ÎI ne faut pas oublier que c'etait le 
moment oi les fabriquants de po€les allemands 
atteignaient 4 une grande perfection dans leur 
art. | 

Le caractăre occidental: des figures de nos 
disques n'est pas douteux. Mais-Vhabitude d'or- 
ner les fagades de plats ou de disques est orien= 
tale. Il faut donc supposer que c'est d'Orient 
que nous est venu le goât, le desir de-cette sorte 
d'ornementation, mais que les seuls ouvriers 
qu'on ait trouv&s pour. executer ce genre de 
travail €taient les potiers allemands' ou polo- 
nais. qui travaillaient âu metier de pofliers. 

Il resulte, d'une fagon indubitable, de Panalyse 
des €lements decoratifs que Pon vient de faire, 
que les fagades des €glises de cette &poque €- 
taient en materiaux apparents, Toutes ces pierres 
taillee, ces briques apparentes, ces disques € 
maill6s, n'âtaient &videmment pas faits pour âtre 
recouverts d'enduit. D'un autre câte, le fait qui'ils 
sont places dans le plan meme du.mur et la 
fagon dont ils sont places par rapport aux chaiî- 
nages de pierre, montrent qu'ils ne pouvaient 
pas rester apparents sur un mur enduit. 

Les fresques qui ornent aujourd'hui la plupart 
de ces faqades ont ct faites ultârieurement. Les 
inscriptions de Voronetz, par exemple, ne peu- 
vent laisser aucun doute ă cet &gard. | 

Le fond des niches âtait peut-âtre enduit, 
„ainsi qu'on le croit gâneralemert, mais nous. 
navons aucune precision ă cet egard.



-CHAPITRE V 

LES MATERIAUX EMPLOYES ET LES METHODES 

DE CONSTRUCTION. 

Nous avons vu qu'on a employe la pierre . 

brute qui se trouve. partout en Moldavie, la 

pierre de taille qui provenait de carri&res choi- .. 
“par assises horizontales d'apră&s le mode by- sies avec soin, la brique d'excellente qualite, 

ainsi que nous le montre la fagon dont elle re: 

siste depuis plus de quatre. siăcles ă un climat * 

changeant et rude. 

La brique est de grandes dimensions (surtout 

les briques  €maill6es), pareille ă celle em- 

ploy&e ă cette &poque en Transylvanie et en: 

“Galicie et surtout beaucoup plus grande et 

plus &paisse que les, briques byzantines (7 â 8 

centimâtres d'&paisseur au lieu de 35 ă 4)- 

Les briques employees â linterieur sont plus 

petites que celles du parement, surtout celles qui 

entrent dans la. construction des votes. Ces 

voâtes sont ' du reste frequemment construites 

“en tuf calcaire pour en diminuer le poids. - 

Le mortier est de chaux blanche -mâl€e de 

brique pilee et quelquefois de petits cailloux — 

'mais sans employer le sable comme aujourd'hui. 

__ Les pierres sont taillees avec soin ă Paide de 

la pointe, de la bretture ou de la laie; elles 

portent encore quelquefois .les traces des ins- 

truments avec lesquels on les €levait : ă pied 

d'ceuvre. 
Les joints des briques sont relativement min: 

ces, comme. en Translyvanie et en Galicie et 

“non d'apres le mode byzantin, d'apres lequel on 

fait des joints presque aussi &pais que les bri- 

ques elles memes. 

Les arcs de briques ainși que les calottes sont: 

” construits par assises radiales ; jamais Pextrados 

n'est souligne dun rang de briques: mises ă 

plat, comme en Valachie et „dans les Balkans 

_d'âtoupes hâchees, 

et comme cela se fera plus tard en Moldavie 
rneme. 

Les pendentifs sont construits generalement 

zantin; il y a cependant des cas ou elles sont 
verticaies ce qui parait bien indiquer une influ- 
ence occidentale. Les enduits, encore -presque' 
toujours existants, ne permettent pas une €tude 
tr&s dâtaillee sur ce point. . 

Dans les grands pendentifs du naos et quel- 
que fois plus haut, se-trouvent des pots de r€- 

'sonnance pris dans le massif de la magonnerie, 

Pouverture restant visible; leur but n'&tait pas 
WallEger la magonnerie mais bien de renforcer 
les sons. | 

Les tours! sont entitrement en briques ainsi.. 
que le socle supârieur tandis que la base inf€- 
pieure est le plus souvent en pierre. 

Les enduits interieurs sont faits du mortier 
“dont nous avons "parle plus haut. Les enduits 
destines â la fresque sont de chaux melangâe 

La chaux parait toujours 
avoir 6t€ €teinte avec le "plus grand soin.. 

L'epaisseur des murs par rapport ă la lar- 
geur de leglise et ă sa hauteur est toujours 
considrable, et atteint 1,50 metre et plus. 

Le pave de l'glise, generalement de dalles 
de pierre, parait avoir €t& .quelquefois execute 
en plaques de terre cuite emaillee. 

rs 

Parmi les ouvrages accessoires qui sont trop 

intimement li6s ă la construction pour qwon 

puisse negliger d'en parler, il faut citer en pre- 

mier rang, les tombeaux et surtout la peinture.
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LES TOMBEAUX 

Les tombeaux sont habituellement places dans. 
le pronaos; une dalle de pierre, place au ni: 
veau du pavement „oi A quelques centimătres 
au dessus, recouvre le tombeau. proprement dit. 
Les dimensions varient entre 1,32 et 1,83 m. de 
long, 0,42 —o0,81 m. de large eto,ro â020 m. 
d'epaisseur. 

Leur forme est rectangulaire, quelquefois plus 
large â la partie qui corespond ă la tâte. Tout 
autour, sur une bande des â ro centimetres de 
large est sculptee linscription qui rappelle le 
mort.: Les caracteres sont toujours en relief 
et jamais gravâs. Le milieu de la dalle est oc- 
cupe par un ornement gân&ralement vegetal 
pareillement en relief. Nous ne trouverons ja- 

- mais la representation du mort, ainsi que c'&tait 
lusage en Occident (et en Pologne et en Tran- 
sylvanie). | 

Le mattriel . employe est le marbre,; le cal- 
caire et le: grăs.. : 

„ L'ornementation a un caractăre occidental et 
parait' deriver de Pornementation romane, et 

„ceci quoique lorigine de ces larges feuilles en 

€legantes volutes stylis&es soit &videmment orien- 
tale et se rencontreun peu partout en pays by- 
zantin. Mais c'est un de ces motifs qui se sont 
acclimates en Occident :et la facon dont il est 
execute sur nos tombeaux denote une facture 
occidentale. _ | 

Sur quelques pierres, le caractăre gothique 
est plus accentue, tandis que sur d'autres, des 
motifs plus purement orientaux se font jour. 

Sur une des pierres de leglise de Rădăutz, 
„pos6es par Etienne le Grand sur les tombes de 
ses ancetres, figure une signature: „Mistr lan“, 
II est probable que c'âtait un tchăque. Ce maitre 
aurait-il forme une €cole? ou a-t-il travaille 
seul? On lignore. Quoiquiil en soit, pendant 
une quarantaine d'annces, de 1478 â 1518 nous 
trouvons le mâme:style et ă peu pres la meme 
facture. Aprăs, ce genre de travail disparait — 
sauf deux ou trois copies. - 

Les pierres tombales ont &t& quelquefois a- 
britees par des baldaquins de pierre; de travail 
gothique, tels que ceux de Putna et d'Arbora. 
Ici l'influence polonaise parait &vidente.
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LA PEINTURE 

Du temps d'Etienne le Grand, Pinterieur des 

'€glises devait toujours €tre peint, C'etait le 

„ complătement n&cessaire et naturel des travaux : 

parure et enseignement. 

Plusieurs de ces €glises nous ont conserve 

leurs fresques, datant de l'&poque de la con- 

struction ou d'une &poque encore fort approchee 

de la fondation. 

Voici, dans Pordre chronologique, celles qui, 

de nos jours encore, possedent ce revetement, 

au moins partiel: Ă 
Dolhesti, Pătrăutz, Milişăutz, (Bădăutz)!), Vo- 

ronetz, St. Georges de Hârlău, St. Nicolas de 

Dorohoi, Popautz, Neamtz, Balinesti, Arbora, 

Dobrovetz, — auxquelles on peut ajouter la cha- 

pelle de la tour-clocher de Bistritza. Il y a en- 

core quelques restes des fresques de St. Nicolas 

de lassy que Pon conserve encore. 

Nous mavons que peu de points de repere 

qui nous permettent de dater ces fresques avec 

quelque approxiimation. 

Le pronaos de Voronetz a ete termine en 

1550, ainsi que lindique une inscription, tandis 

que Pexonarthex et Pexterieur Pont €t€ en 1547: 

Pour plusieurs motifs, la peinture du naos ne 

peut &tre que plus ancienne. 

Les fresques de Dobrovetz, datees elles aussi 

par une inscription, ont €t€ Executees entre 1527 

et 1531. Ces peintures presentent dejă plus de 

ressemblance avec celles du râgne de Pierre 

Rareş. | | 

La comparaison de ces fresques permet de 

reculer 'celles du naos de Voronetz encore avant 

cette date et de les considerer, si pas de l'&poque 

meme d'Etienne le Grand, du moins des anntes 

qui Pont suivi de peu. 

1) Milişautz a ât€ malheureusement detruit pendant 

__1a derniâre guerre; mais ses peintures avaient aupa- 

ravant 6t€ ctudices. 

Enfin si on songe au soin &vident avec le- 

quel ce prince a €difie toutes . ses &glises, on 

croira difficilement qu'il les ait laissces sans 

cette parure qui ctait en me&me temps la ter- 

minaison naturelle des travaux et une necesite 

pour le-culte — et ceci d'autant plus pour Vo- 

ronetz qui parait avoir &ât& un de ses monas- 

teres de predilection. . 

“Nous pensons done ne pas nous tromper en 

disant que les fresques du naos de Voronetz, 

celles de Milişăutz, de St. Elie sont de l'Epoque 

Etienne le Grand, ainsi que celles qui pr6- 

sentent les memes caracteres iconographiques 

et qui leur: ressemblent comme groupement or- 

nemental et comme facture. 

Le professeur Podlacha arrive, du reste, ă des | 

conclusions analogues et considăre les fresques 

“du naos de Voronetz, comme les plus anciennes 

connues avec celles 'de St. Elie et dans- une 

certaine mesure; celles de Bădăutz (==Milişăutz). 

Nous rangeons dans cette categorie, les fres- 

'ques r6cemment dâcouvertes ă Doihesti, celles 

de Balinesti, de St. Nicolas de Dorohoi, de St. 

Georges de Hârlău; — Arbora, le pareclission 

de Bistritza et Popăutz paraissent €tre dune 

&poque plus recente. Dobrovetz a ete peint entre 

1527 et 1531; — ă Arbora une inscription r€- 

cemment lue, indique qwon y aurait travaill€ 

en 1541. Est:ce la date des premiăres fresques 

ou plutât celle d'un renouvellement? 

Pătrăutz, d'une belle facture, parait &tre de 

date plus recente. Les inscriptions en grec pour- 

raient renvoyer au XVIl-e siecle. St. Nicolas de 

lassy a ât€ repeint lors de sa reconstruction au 

XVll-e si&cle. ” 

L'eglise du monastâre de Neamtz a €t€ re- 

peinte en 1830, mais selon toute apparence, en 

respectant les anciens sujets. : 

A St. Elie, ă Balinesti, â Popăutz, â “Tazlău
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on trouve dans certains endroits sous la couche 
de peinture un enduit sur lequel sont imit6es, 
en couleurs verte, rouge, et jaune, des briques 
apparentes. On peut supposer que ces peintures 
ont €t€ faites pour ne pas laisser les murailles 
de Leglise nues avant execution des fresques, 
dans les cas oi celle-ci tardait, 

Les grafiti sur les peintures de ces €glises 
sont tres nombreux; il y en a beaucoup d'int€- 
ressants; les plus anciens cependant n'âtant que 
de la fin du XVl-e .siăcle ils ne peuvent pas 
nous tre de grande utilite “pour fixer la date 
des fresques. | o 

Sans parler de Piconographie de nos Eglises, 
nous dirons quelques -mots de la .disposition de 
leurs peintures. La partie inferieure est ornee 
des draperies connues, auxquelles succedent sur 
„deux ou trois rangees des carres s&parâs en 
triangles colores en jaune, vert, rouge et imitant 
probablement les placages de marbres des an- 

“ ciens temps. 
A Pătrăutz mâme, ce sont des marbres et des 

porphyres qui sont imitâs. Au desus de ce lam- 
bris, commencent les rang&es de saints et de 
scenes religieuses dans Pordre demande par le 
culte ou Pherminie.: a 

Le soin de les grouper d'une fagon ornemen- 
„tale est Evident. Les lignes de la : construction 
sont respectees et soulignees par Pordonnance 
de medaillons souvent relies entre eux par des 

„ agencements de grands et de petits cercles. Ce 
'soin disparait plus tard sous les successeurs 
d'Etienne le Grand. Le mur tend de plus en plus 
ă: se diviser en rectangles qui couvrent les pa-. 
TOis sans souci des lignes de architecture, 

Le sens decoratif diminue pour le cederâ: 
enseignement religieux qui fait des murs une 
bible ou une vie. des saints illustree, 

L-es rangees de saints sont separees par des 
bandes ornementales ă motifs d'origine orientale 
souvent trăs ancienne et que nous retrouvons 
entre autres ă Mistra et sur maints “manuscrits. 
Il est ă remarquer que certains de ces motifs 
se retrouvent dans les monuments romans d'Oc- 
cident, ce qui n'a rien d'etonnant, âtant donntes 
leur sources communes. Le caractâre de nos 
ornements les rattachent pourtant ă Part byzantin. 

Une des parties les plus int&ressantes de nos 
fresques sont les tableaux votifs qui represen- . 
tent le fondateur et sa famille offrant leur eglise 
au Christ ou ă sa Mere par Pintermediaire du 
Saint auquel elle est dediee, | 

Ces peintures sont des plus interessantes par 
„de ce style, 
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le jour qwelles jettent sur la forme primitive 
de nos €glises, assez exactement  reprâsentees 
Ensuite, elle sont. de precieux documents pour 
le costume et les portraits des personnages re- 
presentes, et ceci malgre quelques reparations 
&videntes qui apparaissent en quelques endroits. 

Il est ă remarquer que souvent la figure des 
donateurs est traitee d'une fagon plus detaillee 
et plus meticuleuss, rappelant un peu — de loin — 
la facture des maitres allemands contemporains, 
tandis que les figures des saints et tout le reste 
de la peinture sont executs avec les larges 
touches et la technique simplifice des byzanţins, 

II paraitrait donc que le desir de faire res- 
ssmblant les portraits des fondateurs a amene€ le 
peintre ă modifier en quelque sorte sa technique 
habituelle et ceci parait &tre un gage de plus de 
la fidâlite de ces portraits. i 

D'habitude, le tableaui votif se trouve sur 
la paroi ouest du naos. Lă suppression frequente 
de cette paroi nous a ainsi prive de plusieurs 
de ces tableaux. e 

La qualite de nos fresques est en general re- 
marquable. La franchise des couleurs, la sârete 
de execution et la belle expression des figures 
sont principalement â relever: ă 

II faut aussi louer le sens decoratif qui ă guide 
le peintre et son sens de /'harmonie des cou- 
leurs. 

A ce point de vue, c'est Voronetz qui parait 
avoir les fresques les plus dignes d'âtre €tudices 
et qui paraissent bien (avec celles 'de Balinesti) 
n'avoir pas 6t& depassees en Moldavie. 

A la suite des fresques des âglises d'Etienne 
la Grand nous citerons aussi celles de St, Geor- 
ges de Suceava et celles de Pătrăutz qui sont - 
de la meme serie, 

Les relations de nos peintures avec celles du 
sud des Balkans sont &videntes, Malheureusement 
les points de comparaison avec la Valachie â 
cette &poque, nous. manquent. 

L'Etude iconographique (voir V. Podlacha) a: 
mene ă des conclușions concordantes ; quoiqu'on 
ait releve certaines influences occidentales, influ- 
ences qui sont, du ' reste, peut âtre encore plus 
accentutes au Mont Athos. | 

Il est donc plus que probable que les peintres 
sont venus du sud, ainsi que paraissent Lindiquer 
les documents, a - 

Mais il est ă presumer que toute cette srie-de 
peintures ne s'est pas exâcutee 'sans qu'il iie: se solt forme des peintres locaux. Et ja persistance 

different du style russe et dans une 
certaine mesure de celui de Athos, nous permet
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de conclure ă existence d'une €cole moldave. | 

Il existait encore ă Suceava, en 1570, une corpo- 
ration ou confraternită .de peintres (pour les 
peintres d'icânes). 

Dans leur majorite, — malgre le noircissement 
dă ă la fumâe des cierges, — ces fresques sont 
bien conservees, sauf dans les cas oii l'absence 

de toiture a permis aux pluies de degrader les 
enduits. Il faut aussi, A ce pointde vue, deplorer 
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la manie dâjă ancienne des visiteurs qui, sans - 
aucun respect, gravent leurs noms sur. les 
peintures. 

En ce qui concerne le mobilier de cette &poque, 
rien ne nous est, malheureusement, reste. Les 

iconostases aussi ont disparus. Ceux de Borzesti 
et de Dolhesti sont en magonnerie, mais nous 

ignorons de: quelle &poque ils datent. 

CHAPITRES VIII | 

LES CLOCHES 
Il existe encore quelques cloches dont les 

inscriptions attestent lanciennete et nous indi- 
quent Etienne le Grand comme leur donateur. 

Elles se trouvent ă Voronetz, au monastăre 

de Neamtz, ă Bistritza, ă Putna. 
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DE CHAPITRES IX. | 

„m'est que sous le 'râgne:de Pierre Rareş qwon 
trouve des noms.de maitres transylvains. Ceci: 

* 4 ne veut pâs dire qutil-n'y en-a pas eu anterieu-.. 
-- “rement mais 'plutât "que les conducteurs'du tra:-: 

vail, les: architectes, rie venaicnt pas de Transyl- 
„vanie. L'anaiyse que nous! avons faite nous 
"amene au meme resultat.: On'voit en. effet,'une 
influence polonaise (Salicienne) dans les briques - 

„ emăillees qui .ornent les facades de. nos &glises, 

dans les baldaquins des tombeaux de Putna et 
„d'Arbora; nous la voyons aussi dans les petites 
fenetres â moulures entrecroistes 

"vetrouvons.pas aux &glises. trarisylvaines, - --.-! 
-*- D'un'autre cote nous avons vu que les, portes 
"medianes qui unissent: le: naos et le. pronaos ont 

„leur prototypes en Transylvanie. * o 
Nous en. concluons que les maitres tailleurs 

de pierre galiciens ont introduit,. entre. autres-: 
€l&ments, les petites fenâtresdans les &glises qu'ils 
ont construites en Moldavie pendant Ic. premier 

” “sieele de son histoire. Ces &glises ont disparu 
“ou ne se sont conservEes que -modifi6es.. 

"A partir d'un. moment qui "pourrait 'corres- - 
pondre -avec 'la' prise de possession par.Etienine 

„le. Grand des domaines de: Cetatea de Balta-et.... 
de. Cicei en Transylvanie (veis 1476), les maitres: - 
mâcons et tailleurs de pierre ont commence ă :.vriers locaux, il y en avait qui €taient au cou- venir de cette râgion et leur: influence se. ma-. 
nifeste par lintroduction des encadrements rec- » tangulaires: des portes mâdianes, encadremeits 3. Sil- faut decider qui 1. que nous trâuvons dejă â Pătrăutz, ă Milişăutz, că St Elie. ai 

Les petites fenetres qui paraissent s'âtre a- daptEes ă notre goât et aux besoins du culte—qui dreferait une “lumiere, plus mesurâe que celle 

C'est-de 'Galicie que sont venus ă lorigine. 
“les maitres magoris qui:ont :bâtinos €glises, Ce: 

que nous ne . 

“tribution; . 

„donne par 'les grandes fenâtres — ont per- 
“isiste. a - 

. -“Les:-grandes 
» pronaos seulement. Ici le mystere du naos n'est 

fenâtres ont pris. place: dans le 

plus:necessaire. et il y.manque: du reste aussi 
la lumiăre des 'ciciges —: d!oii'besoin de:plus.< 
de clarte. On peut .dânc: logiquement 'fixer vers 
„1476 — 78, approximativement, le moment oi les 
maitres magons; transylvains sont venus en Mol- 
davie, .d'abord-en concurrence avec les Gali: 

-ciens, qui'-ont âtâ. petit â:! petit €liminâs, et ceci 
„dans la-transmission des figutes heraldidues'des .: 
disques, Nous” voyons..de meme cette influence . 

d'autant plus .facilement que vers la fin du răgne 

sont-devenus hostiles. ta 
“Etienne le Grand ses rapports avec la: Pologne - 

“Mais ces maitres magons et tailleurs de pierre | Și . , . c -mEtaient que des ex&cutants; .ils ne pouvaient 
concevoir le plan de Peglise. C'est'ici qwinter-: 
„venait le clerge, le representant du. prince, per- 
sonnage certainement plus ou.moins âu courant 
de ces questions et qui imposait les dimensions 
exigces par le culte ou desir&es-.par le Prince. 
Ces directives” entrainaient des' formes de votes 
differentes de celles de Occident, ce qui explique - 
l'emploi par les maitres occidentaux de macons 
locaux au courant des procedes orientaux, mais - 
incapables de- travailler la pierre. Le travail.des . - 
facades restaient.'ainsi. leuvre des miaitres' ga- 
liciens” ou -transylvains plus sâvants, 
: Nous, avons emis -l'opinion que, parmi ces ou- 

rant des methodes de voâtaison armeniennes. 

ut ont €t€ les 'architectes 
des €glises d'Etienne le Grand — au sens mo- derne du mot— nous serons donc inclinâs ă don- . ner ce titre aux prâposes princiers, qui deci- 
daient des dimensions principales et de la dis-



Le r6le dui fiăitre &tranger paraitia ainsi âssez .. 

r&duit et assez mânie pour . pouvoir lui. refuser 

„Yhonneur de le considerer comme Tauteur de 

Peglise. 

Si, de P eglise, nous „passons aux toinbeaux, nous 
trouvons comme maitre sculpteur ce „Mistr lan“ 

_— Mattre Jean — probablement tch&que, — qui a 
sculpte: les principales tonibes de I/'epoque. Nous 
“ne pouvons savoit sila eu des aides ou des 

| eleves. moldaves — „aucun autre nom ne nous 

est 'connu. 
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“etăit- i: un tailteur de. pietre? « ou le. redacteur de. ..:. 
Vinscription ? En 

| „ inferieure. 

Dragota Tăutolovici (fs de: Tăutu) qui a mis 

son nom sur le tombeau de sa mere ă Balinesti, 

Les peinties aussi nous sont â peu prăs in- . 
“connus ă cette &poque. Un document nous parle 

dun. Stefan, qui a peut-ctre travaille “pour 
Alexandre le Bon;-â Hârlău se trouve la pierre. 

tombale de Georges de Tricala qui a “peut- -âtre a 
&t€ 'un des peintres, d'Etienne le Grand; 
trouve encore. le. nom de, Toma de Cosavia 

" (Suceava)... 

  

CHAPITRE ps 

CONCLUSIONS. 

Nous” avons: âinsi i 'passă - en. “revue les ele-: “pian” de Patrăutz dont deş' absides” iatărales. re. 

D= mhents qui ont contribu€ â la. formation de notre. 
” style religieux. moldave, style. râsultant des n€: . 

_normes du-plan byzantin. et de influence de 
"POceident qui s'est manifestee.dăs les commen- . 

" cements de notre architecture. On peut donc se 
representer son histoire de la fagon suivante: 

Au moment oi Bogdan, r&volt&: contre son 
suzerain, a: fondâ.la principaute de: Moldavie, 

Part român en Galicie et en Transylvanie, .vaincu-” 
par Part gothique,- cessait .de vivre. Il est 6vi- 

dent que Bogdan, lorsqui'il a voulu. construire, 

n'a pas pu faire venir dans son nouveau pays, - 

“encore sauvage, les maitres du nouvel -art, si 

recherchâs ă ce moment, mais il a di-se con- 

tenter des maitres plus modestes, et peut &tre 
„sans travail, de Pecole! qui disparaissait. 

Ainsi s'explique Rădăutz — simple €glise ro- 

. mane attardee —: comme s'explique un'.peu plus 

tard la Trinit6 de Seret, qui a des caracteres 

de plan serbes, par Linfluence transmise par les 

N moines serbes. ' - 

"." 'Ensuite sous Alexandre le-Bon, qui : a cons- 

“tuit a. Bâia une: &glise purement gothique, ar- 

rivent de nombreux 6migres armeniens; c'est â 

eux que nous attribuons. les arcs obliques du 

” naos; d'origine iranienne,- 

“En ajoutant ceș ares.obliques au naos de 

Seret, nous arrivons, â peu de choses pres, au 

-produisent, du. reste, ă. Pextdrieur - “les “arcades:. --. 
.aveugles' de Seret, - - 

„cessites du 'culte orthodoxe qui 6nt.impos€ les . D'un autre cât6. nous avons vu quelle a pu 
&tre Pinfluence du climat et des matsriaux lo- 

câux dans le choix des formes et de l'orne- 
mentation. 

C'est du mâlange de. ces 6l6ments que-sont 

nes ces. 6glises qui: V'abord simples, trapues,. 
—... “embellissent, se haussent,. sallongent, de fagon 

que, â la mort d'Etienne le Grand, le style! 
-est parfaitement forme et a.trouve sa formule. - 

definitive. 
A partir de ce moment il &voluera certaine- 

“ment, mais les innovations ne seront, en somme, 

que de dâtails: Ce n'est pas un style” nouveau 

qui se creera plus tard, ce sera la continuation 

"du style d'Etienne le Grand qui se prolongera 

"jusqwă la fin du XVI-e si&cle, lorsque commen- 

ceront ă se montrer : les. premiers signes de 

decadence. . 
“est pourquoi il: nous parait que les dix ou 

quinze dernieres annâes du regne d'Etienne le 

Grand representent'le point culminant de Vart - 

architectural moldave, . 

Les principales qualites de cet art et de ce 

style sont donc la raison, le bon' sens, la me- 

sure, l'ing&niosite dans les solutions techniques, 

et en gântral un parfait €Equilibre dans tout: 

Pensemble. - 

Pa 

  

tout cas! Pornementation est -- 

- âutre que celle des pierres de Ian et de beaucoiip
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299: Tabloul votiv de la Suceviţa .... . . . 192 

300. Tabloul votiv de la Sf. Nicolae din Iaşi . 193, 

or. MĂNĂSTIREA PUTNA. După o pictură păstrată .. 

la mănăstire . . . o... ... cc. ce ee 193 

302. POTNA. După un desen de Zirkel . , 193. 

303. BISERICA MĂNĂSTIREI NEASȚULUI, După o . 

“gravură „.. .. ... eee ee a I9Ţ 

_304. Fresc în turnul de intrare al mănăstiri Neam- 

ţului î. |... 8... € 194 

303. BISERICA MĂNĂSTIREI NEAMȚULUI. După un. 

fresc în turnul de intrare .....:..- . 194 

306, CASTELUL DIN PIERREFONDS . sc... . 195 

307. HOTELUL LUI JACQUES COEUR. . . . . . e + 195
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308. CETATEA BUDEI. - - sc... . . .... 195 
309. CASTELUL DIN HUNEDIOARA . .. .. 196 

aro. HOTELUL LUI JACQUES Cozug. +... . .. + 196 
311. VoRONEȚ, Solzii acoperişului. După tabloul votiv 197 

312. BISERICA DIN RUŞI-MAĂNĂSTIOARĂ .. .. .- 197 
313. Profilul chenarului uşei bisericei din Bacău . 203 
314. FELEAC. Uşa Sud . e . | 203. 
315. HETZELDORF. Uşa sacristiei. . . . . » . . . 204 
316. CLUJ, MĂNĂSTIREA FRANCISCANILOR. Uşa re- 

„ fectorului + . . . . . . ... ... e a e 204 
317. CATEDRALA DIN SIBIU. Uşa interioară . . . . 205 

318. SIBIU, CATEDRALA. Uşa laterală . 205 
319. PROFILE DE UŞI EXTERIOARE . . ... -:. 200 
320. FELEAC. Uşa de vest . . ,. . . . . . . - e 207 
321. SEBEŞUL SASESC . ...- .. ... . 207 
g22. REICHESDORE. Uşa sacristiti . . . , . . . . 207 
323. PROFILE DE UŞI EXTERIOARE . .......- „ 208 
324. SIBIU, BISERICA URSULINELOR ... . . . . 208 

325. CISNĂDIA î... mean e 209. 
326. SEBEŞUL SasEsc, Biseriea | mică Îi. . 209: 
327. CISNĂDIA ...... e. 209 

328. SEBEŞUI, SăsEsc, Fereastră sud. Biserica 1 mare 209 

" 829. REGHINUL SAsEso Cc. în ee e e 210 

330. BISERICA Se. MIHAIL DIN Cua .  . . 210- 
33%. BISERICA DOMINICANILOR CLUJ . ..... 211 
332. BISERICA NEAGRĂ BRAȘOV .. .. 211, 
333. CRACOVIA. Fereastră la turnul ospelulul comunal 211 

334. CRACOVIA, Fereastră la turnul ospelului comunal 211 
335. SPITALUL Sr. Dun CRACOVIA . * a. 202 
336. Fereastră la ospelul comunal din Sibiu . . . 212 
337. Fereastră la castelul din Hunedioară . . . . . 212 
338. Profilul soclului. Piatra ,...., 212 
339. Profile de socluri . ......, î.. 213 

340. Protile de socluri ,......-. „o... 214 
341. Profile de coronament al contraforturilor 214 
342. Cornişe ...... e . . | „215 
343. Chenare de pisanie . . ........... 215 
344. Semne lapidare . ... ... 210 
345. Diagrame de semne lapidare ....,, o. 217 
346. Diagrame de semne lapidare . .... .. 218 
347. SF. TEODORU TIRON (KILISSE Das) .. . 219 
348. Sr-ra TEODOSIA (GuL-Dam) ......, 219 

„1349. PAMNAKARISTOS (FETIVEN-DIAMI) -.... 220 
„350. CEL DOISPREZECE APOSTOLI (SALONIC) . „ 220 

351. SF. IOAN ALITURGITOS, MESSEMBRIA ! "221 
352. PANTOCRATOR, MESSEMRRIA. . ....... 221 
353. Se. PANTELIMON (SALONIC) *. . . 222 
354. HODEGETRIA-BRONTOCHION (ASTRA) î.. 222 
355. CARACALU (ATos) .... 1 222 
356, Se. ILIE (Est SeRay SALOxIG Â. | 223 
357.. PARACLISUL MAICEI DOMNULUI LA LAVEA.. . 223 
358. Discuri smălțuite (H) . ..... 224 
359. Discuri smălțuite (H) ........... i 
369. Discuri smălțuite e. . » 
361. Discuri smălţuite (ED... . ” 
362 —363—364—363: Discuri smălțuite . . .... . 225 
366—367 Discuri iSsmalțuite (H). . . - 
368—369—370— 371 Discuri smălțuite d 220 
372. Triunghiuri smălţuite (H) ......... 227 
373. GRIFON, SF. PETRU, ANGOULENE . ..... 227 
374: GRIFoN. SAx MARTIXO, LUCCA ....., 227 
375. GRIFON ŞI LEU, BORGO SAX DOxINO 228 
370. Stemă la Cetatea Albă. . î... . . .| 228 
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379. Pecetea lui Petru Şehiopul ee ee a 220 

380—381. Plăci de teracotă smălțuite din ruinele 

cetăței Suceava .. .... ..... 220 
382, Stema de pe turnul de la Sf. Dumitru din Su- 

ceava ......-. înec. . . 230 

383. Stema de pe mormântul voevozilor Bogdan şi 
Petru .. eee „230 

384—355—386— 387. Sirene î oo ee ee. . 231 

388 Sirenă .......-.., Î.. oe o. . .. 232 

359. Sirenă .. ...,,... îs . .. 232 
390. Sirenă. Batisterul din Parma î [cîte + 282 

„391. Sirene. Stockerau . . . ... cc... .... 232 

392— 393 — 394— 395 — 396-301, Pattupez andro- : 
cefali . co. cc... ... . 233 

398. TOULOUSE (La Daurade) . Î.. .. . - . + 233 

399. Apocalipsa din Sf. Sever [te ee... 234 
400. SF. SAVIN ... cc cc... .. 234 
401. Psaltirea din Manchen . îi ea. . 234 
402. SOUVIGNY. .. cc. cc... . 235 

403. BAYEUX. . - |. |. |... cc... . 235 

404. Sr. PETRU (AULNAY) . . . 235 

405. PIATRA. Paramentul cu discuri smâălțuite . . 236 
406. TÂRNOVO, Sr. DUMITRU... ....... 237 
407..Instrumente de cioplit piatra ........ 239 

408. Oală de rezonanță ........... „240 

409. PUTNA, Mormântul lui Ştefan cel Mare 241 

„to. PUTXA. Groapa Mariei din Mangop . . . . „«. 242 
411. ARBORA. Chivotul mormântului lui Luca Arbure 243 

412. Pictura votivă din Pătrăuți (H) ....... 244 
413. PATRĂUŢI. Sf-ţii Constantin şi Elena (H).. . 246 
414. PĂTRĂUȚI, Picturi în pronaos (H) 246 
413. PĂTRĂUŢI. Picturi în naos (Il). .:...... 247 
410. PoPĂUȚI. Picturi in naos (H) 247 
417. SF. ILIE. Tabloul votiv ..... 248 
418. SF. ILIE. Tabloul votiv i 248 
419. Sr. ILIE. Picturi în naos . . . în e. . 249 
420. MILIȘĂUȚI. Caznele Stântului Procopie . 249 
427. MIIŞĂUŢI cc... 250 

422. VORONEȚ. Parte din tabloul votiv (după o copie) 250 

423. DOLHEŞTI. Peretele votiv (0)... . 251 
„424, SF. NICULAE DoRonol. Picturi în' naos (C). . 252 
425. BÂLINEŞTII, Picturi în naos ......... 232 
426. Sr. GHEORGHE DIN HÂRLĂU. Picturi in pro-1 

. naos (C) . . 253 
427. SF GHEONGHE DIN HâRLĂDV. "Sfânta "Varvara 

şi Sfânta Alexandra (0) .. ........ 254 
128. Sr GHEORGHE DIN. HÂRLAU. Sfânta Teodora 

şi o altă sfântă (C) . cc. 254 
429. Se, GHEORGHE DIN IlâRLĂU. Sfanta Irina IC). 255 
430. Sr. GIEORGHE DIN HâaLâv. O sfântă (0). 253 
431. ARBORA. Sfânta Marina . ... 256 
432. ARBORA. Pictură în chivot ......... 256 
433. ARBORA. Tabloul votiv ........ 256 
434. Sr. GHEORGHE DIN SUCEAVA. Un ctitor (Bog- 

dan cel Orb?) (H) . . 257 
435. SF. GHEURGHE DIN SUCEAVA. Sfinţii “Xistor . 

şi Nicetas (1)... 257 
436. Sr. GHEORGHE DIN SuoEAVA. Sfinţii Teodori 

Tiron şi Stratilat (H) e ec... 258 
437. DOBROVĂȚ. Tabloul votiv (H) ..... 258 
438. PopăUŢI- Ornament... ..... .. 259 
439. VORONEȚ. Ornament . .......,.... "239 
440. Sr. GHEORGHE DIN SUCEAVA. Sfinţi militari (11) 260
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Fig. | | pag. Fig. pag: 
441. SF. GHEORGHE DIN SUOEAVA. Sfinţi militari (H) 200 407. RADAUȚI. Piatra Anastasiei, fiica. lui Laţeu 

442. PARACLIBUL TURNULUI BISTRIŢEI (C) 261 | Voevod (H) ...... o... . d. 231 

443. Ornamente din bisericile de la Mistra „202 469. RĂDĂUŢI. Piatra Stanei, maica lui Stefaniţă 

444. APOSTOLUL LUCA. Evanghelia din 1491, dăruită Vodă (H) . În... .. . 281 

de Alexandru Vodă, fiul lui Stefan cel Mare 263 460. VORONEŢ. Piatra de mormânt a lui Daniil. 282 

445. VORONEȚ. Ornament .......... „+ 264 470; Bacău. Piatră demormânt .,....... 283 

446. CLOPOT (cu inscripţie slavoneasca) Bistriţa (C) 200 471. BAĂLINEŞTI. Piatra de mormânt a lui Tăutu. . 283 

447. CLOPOT (cu inscripţie latinească) Bistriţa (C). . 207 472. BĂLINEŞTI. Piatra de mormânt a lui Petru, fiul 
+48. INTRAREA MÂNĂSTIREI NEAMȚULUI „. . 209 lui Tăutu ............ e ae e 284 
449. SF GIIEORGHE DIN SuoOgAVvA. Racla sfântului 473. BĂLINEŞTI. Piatra de mormânt a lui Teodor, fiul 

loan cel Nou. ... ..... | 270 lui Tăutu . . cc... îm... „284 

430. BATA. BISERICA CATOLICĂ. Plan . . .. 271 4774. BĂLINEŞTI, Piatra de mormânt a Vasilichei, fata 

451. PUTSA. Mormântul Mitropolitului Teoctist ([1). 274 lui Tăutu -. îm. 285 

“432. POTNA. Piatra Mariei din Mangop (FI) . 274 475. BĂLINEŞTI. Piatra de mor mânt a “Magdei, fata 

453. PUTNA. Piatra Voevozilor Bogdan şi Petru (H) 275 lui Tăutu... ... Î. .. . . .. 285 

454. PUTNA. Piatra lui Ştefan cel Mare (după Kozak) 276 476: BĂLINEŞTI. Piatra de mormânt a Mariei, mama 

455. PUTNA. Piatra Mariei, fata lui Radu cel lui Dragota înec. . .. . .. .. .. . 285 

frumos (H). cc... .. "+ 276 477. BĂLINEŞTI. iatra de mormânt a Anghelinei 286 

456. PUTNA. Mormântul lui Bogdan cel Orb (H). . 276 478. BISTRIȚA. Mormântul Doamnei Ana lui Ale- 

457. PUTNA. Mormântul Mariei, fata lui Ştefan cel Mare 277 xandru cel Bun (QC) . .,.. cc... .. 286 

458. PUTNA. Piatra Mariei, prima soţie a lui Petru 479. DOLHEŞTI. Piatra de mormânt a Mariei lui 

Rareş (MD). . ct... ... 277 Şendrea . .....- î.C |.  ... 287 

+59. PUTNA Mormântul lui Ştetăniţa Vodă (H) 277 480. DOLHEŞTI. Piatră de mormânt (0)... . .-. 287 

460: PUTNA, Piatra de mormânt a lui Ştefan cel 481. MĂNĂSTIREA NEAMȚULUI Piatra de mormânt a 

Mare (E)... cc... ... .. . 275 lui Ştefan Vodă fiul lui Alexandru cel 

461. RĂDĂUŢI. Piatra lui "Bogdan 1 (E... + 279 Bun (C). e ee sa ee 288 

462. RĂDĂUŢI. Piatra lui Laţeu (H). . ....-.: 279 482. MĂNĂSTIREA NEASIȚULUI Piatra de mormânt a 

463. RĂDĂUȚI. Piatra lui Ştefan 1(H) .....- 279 pârcălabului Micota (0) .. . - ...... 288 

464. RĂDĂUŢI. Piatra lui Roman Voda (EH) . „2830  '483. MĂNĂSEIREA NEAMȚULUI Piatra de mormânt a 

465. RĂDĂUȚI. Piatra lui Bogdan, fratele lui Ale- egumenului lui Hariton (0) . . e... 289 

xandru cel Bun (E)... cc... 250 484. PROBOTA. Piatra Oltei . . . .. cc... 290 

+60. RĂDĂUŢI. Piatra lui Bogdan, € fiul lui Alexandru 483. PIATRA. TURNUL-CLOPOTNIȚĂ. Pisania (C) . 317 

cel Bun (d) ..... Î. . . .... 2850 486. DOBROVĂȚ. Pisania . ... . ....... . 319 

N. B. — Reproducerile inedite sunt făcute în cea mai mare parte după fotografii executate de câtre D-nul A. 

fotograf în Curtea de
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Merbaca 236. 
Meteori 12, 292. 

Mesopotamia 223. 

Milano 236. - , . 
Milişăuţi 9, 23, 26, 27, 28, 34,15, 69, 74, 186, 189, 191, 

193, 196, 198, 201, 202, 205, 207, 221, 236, 240, 245, 
"2419, 230, 264, 268, 294, 298, 300, 302, 304, 311, 314. 

-Mirăuţi 16, 163, 164, 165, 167, 163, 200, 293, 296, 303. 
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118, 120, 148, 149, 168, 170, 171, 178, 186, 187, 189, 

194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 

213, 214, 215, 224, 226, 240, 241, 242, 215, 255, 264, 
266, 267, 269, 287, 288, 289, 295, 296, 298, 300, 301, 
302, 303, 804, 305, 311, 313. 

Neamţ (turnul de intrare) 168, 169. 
Neamţ (cetatea) 119, 241, 273, 275, 289. 

Pârăul alb (vezi Razboeni). 
Parhăuţi 149, 178, 179, 180, 200, 201, 
Parize le ChAtel 230, 232. 
Parma (Catedrala) 233. 

RR iBatisterul) 232. : ” Pătrăuti 21, 22, 23, 24, 25, 27, 4, 186, 190, 19, 198, 201, 
205, 203, 205, 207, 221, 236, 240, 244, 245, 246, 247, 
523, 259, 265, 268, 271, 294, 298, 301, 302, 304, 311, 
314, 315. 

264, 265, 213, 29%,
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Pavia S. Michele 230, 231. 
» SS. Pietro 238, 

Pavia 236. 
Pecs = Fânfkirchen 230, 
Piatra (Sf. loan) 77, 78, 79, R0, S1, 82, 83, NT, RS, 89, 90,4 

92, 9, 94, %, 96, 97, 9s; 103, 110, 136, 17, 12, i 
186, 187, 188, 189, 195, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 
298, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 228, 236, 238, 267, 
268, 269, 273, 274, 215, 276, 217, 278, 281, 295, 297, 
29$, 299, 300, 302, 304, 305, 307, 317, 

Piatra (Turnul: -clopotnită) 43, 18, 151, 152 
156, 137, 187, 296, 298. 

Pierrefonds 194, 195. 
Polonia (Pologne) 13, 14, 174, 

308, 310.  - IE 
Popăuţi (Botoşani) 36, +1, 42, 45, 44, 15, 46, 17, 48, 49, 

36, 38, 62, 6, 69, 72,-74, R2, 85, 98, 110, 127, 133, 
134, 186, 189, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 218, 215, 
238, 239, 210, 245, 247, 253, 255, 259, 204, 204, 298, 
300, 302, 304, 311. 

Popăuţi (Turnul-clopotniţă) 43, 151, 158, 154, 156, 187, 
. 296, 298. 
Praga 215. . 

Precista (vezi Bacău) 
Probota 103, 107, 171, 241, 230, 289, 290. 
Probota (Sf. Nicolae) 289. 
Putna 143, 144, 145, 146, 147, 143, 136, 165, 191, 193, 194, 

195, 197, 198, 200, 202, 228, 230, 241, 242, 2148, 244, 
267, 268, 269, 278, 274, 275, 276, 277, 218, 281, 29%, 

301, 303, 305, 310, 313, 314. 

Putna (turnul tezaurului) 151, 156, 157, 296. 

, 153, 154, 153, 

197, 286, 241, 205, 269, 

Rădăuţi 16, 17, 31, 36, 56, 111, 125, 180, 188, 135, 158, 

159, 160, 166, 200, 241, 242, 249, 268, 211, 278, 219, 

280, 281, 282, 283, 286, 287, 289, 293, 296, 303, 310, 315. 
Rânmnic 129. 

Râmnicul-Sărat 202. . 

> (Sf ta Paraschiva) 150 
Râşca 177. 

Războeni 15, 70, 77, 78, 119, 80, 81, 82, 98, 87, 97, 103, 

171, 179, 186, 187, 188, 189, 199, 201, 202, 203, 205, 

207, 208, 213, 214, 240, 295, 297, 298, 299, 800, 302, 

304, 309, 307. 

Reghinul Săsesc 203, 204, 210, 

hReichesdorf 208. . 

Reuseni Î1i, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 198, 141, 

118, 181, 185, 186, 199, 200, 201, 202, 204, 200, 20%, 

208, 213, 216, 217, 2410, 295, 297, 298, 303, 3014 80%, 

Rin (Rhin) 14, 219, 292, 807. 

Rodos 236. 
Roman (Episcopie) 104. 
Rudeniţa 161, 163. 
Rusia 14, 197, 227, 239, 265, 203. 

Ruşi-Mănăstioara 195, 197. 

Salonic 162, 308. 

» (Cei doisprezece Apostoli) 220, 221, 808. - 

> Sf. Ilie (==Eskiserai) 221, 222, 308. | 

» Sf. Pantelimon (==lIsakie Djami) 221, 223, 308. 

San “Tomaso di Almeno 232. 
Scânteia 141, 142, 143, 200, 296, 303. 

Schiai (=Vâăleni) 183. 
„Secu 20. 

Sebeşul Săsesc 207, 209, 

Serbia 12, 161, 162, 187, 189, 219, 236, 292, 299, 307, 

„ Stefâneşti (Botoşani) Sf-ta Paraschiva 150, 2 
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Seres (Sf. Nicolae) 161. 
Sf. Ilie 11, 21, 27, 28, 29, 530, 31 34, 4, 48. 60, 14, 79, 

13%, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 201, 
202, 207, 215, 236, 239, 240, 245, 248, 249, 250, 259, 
2054, 268, 294, 298, 300, 301, 302, 304, 311 (v. erata) 314. 

Sf. Munte 12, 219, 265. 

Sf. Onutrie 143, 165. 
Sf. Savin 294, 285. 
Sf. Sever 234. 
Sf. Gheorghe (vezi Hârlău. | 

Sf. Gheorghe (=Mitropolia veche vezi Iaşi). 
Sf. Gheorghe (vezi Suceava). 
Sf. loan Botezătorul (vezi Suceava). 
Sf. “loan (vezi Piatra). 
Sf. loan (vezi Siret). 

Sf. loan (vezi Vaslui). 
Sf. Nicolae (vezi Dorohoi). 
Sf. Nicolae (vezi. Iaşi). 
Sf. Nicolae (vezi Popâuţi, Botoşani). 
Sf-ta Paraschiva (vezi Râmnicul-Sărat). 
Sf-ta Paraschiva (vezi Ştefaneşti- -Botoşani). 
Sf-ta Treime (vezi Siret). 
Sibiu (Catedrala) 203, 203. 

»  (Uzsuline) 208. 

»  (Rathhaus=Ospelul comunal) 212. 
Sicilia 12. 
Sintereag 203, 204. . 

Şipote (laşi) 139, 181, 182, 185, 184, 200, 296, 303, 

Siret Sf. loan 16,:293. 
> (Sf. Treime) 16, 17, 160, 161, 162, 

„271, 298, 296, 815. 
Slatina 104, 191, 196, 197, 
Solca 148 

Souvigny 235. 
Spania 189. 

163, 166, 168, 

Stockerau 230, 232, 

Strasburg 215, 216, 307, 

Studeniţa 187, 299. 
Suceava 27, 29, 116, 117, 125, 162, 164, 197, 

275, 282, 293, 294, 313, 315. 

Suceava. (Cetatea) 146, 150, 181, 182, 196, 197, 199, 216, 

218, 220, 221, 228, 229, 230, 2392, 235, 240, 289 
Suceava (Adormirea Maicei Domnului) 282 

> (Sf. Dumitru) 228, 230. ” 

a (Sf. loan Botezătorul) 20, 148, 165. 

> (Sf. Gheorghe) 78, 81, 103, 106, 107, 110, 137, 

164, 170, 171, 172, 178, 174, 178, 176, 177, 178, 182, 
193, 191, 197, 199, 201, 202, 203, 205, 216, 218, 223, 
236, 257, 258, 259, 260, 264, 270, 272, 296, 299 (v. erata), 

303, 304, 309, 312. 
Suceava (Sf. Gheorghe, Eclisiarnita) 177. 

» (Mitropolie) 164. 

»  (Mirăuţi) (vezi Mirăuţi) 

Suceviţa 20, 192, 194. 

Suzdal 297. 

295, 265, 270, 

“ Tara Românească 12, 24. 

Târnovo 13. 
» (St. Dumitru) 937. 

Târgovişte (Biserica Domnească) 167. 

"p (Sf. Impărați) 167. 
> (Sf, Nicolae) 167,
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Tazlău 23, 29, 47, 18, 68, 69, 70, 11, 13, '74, 15, 110, 

186, 189, 198, 200, 202, 203, 20, 200, 207, 208, 209, 

213, 210, 255, "295, 298, 800, 301, 303, 311. 

Teaca 203, 204. 

Tekfur Serai (vezi Constantinopol) 236. 

Toulouse (La Daurade) 230, 231. 

Transilvania 13, 14, 
314, 315. 

Trei Erarhi (vezi Iaşi).. 

Tricala 270, 287, 315. 

Tutana (Argeş) 167. 

Ungaria 69, 198, 211, 215, 230. - 

Valachie 309. 

Valea Albă (vezi Războeni), 

Văleni (Roman) 139, 182, 183, 184, 200, 296, 303. 

Varşovia 227, 230, 

  

    

215, 271, 2%, 306, 307, 309, 310, 
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Vaslui (Sf. loan) 12, 58, 62, 61, 65, 66, 67, 104, 186, 189, 
199, 201, 202. 206, 209, 213, 295, 298, 809, 302, 304. 

Vaslui (Curtea) 64, 150. 

Veneţia (Venise) 14, 293. 

Viena 215. - 
Vladimir 227. 
Vorigarelli (Pind) 236. 
Volovăţ "79, 124, 195, 130, 131, 182, 135, 186, 200, 201, 

202, 206, 207, 214, 210, 295, 298, 303, 8014. ” 

22, 27, 81, 82, 83, 814, 85, 36, 52, 65, 74, 187, 18, 
190, 191, 192, 193, 196, 197, 19$, 201, 202, 203, 
206, 207, 213, 214, 215, 237, 210, 245, -250, 259, 
266, 282, 291, 298, 299, 301, 302, 804, 808, 311, 
313. 

Voroneţ 
189, 
205, 
264, 

312, 

Zolkiew 175 

Zârich 215. 
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ERAĂATA 

Pag.   

29 coloana 1 al 4-lea rând de jos, a citi fig. 292 în loc de fig. 285. 
57 » 2 al s-lea rând de sus. A citi fig. 300 în loc de fig. 295. 

63 » 2 ultimul rând. In loc de Sf. Nicolae din Bacău, a citi Sf. Nicolae din Dorohoi. 

150 .. 2 notița_de jos. In loc de 1925, a citi 1926. 
187 2 al 7-lea rând de jos. se adaogă: (Studeniţa, -Arilie, Jicea). 
189 » 2 al 30-lea rând de sus, a citi: unu şi două menouri, în loc de: două şi trei. 

201 . 3 al q-lea rând. In loc de turle, a citi turlă. 
. 214 fig. 340 a) Clişeul este intors cu partea superioară în jos. 

223 fig. 336 a citi Eski Serai în loc de Eski Sergi. 

229 Figurile 377 şi 378 nu sunt tipărite. : 

230 coloana 1 al 4-lea rând de jos. De adăogat după cuvântul: San Michele, cuvintele: şi san Martino. 

230 „Tal g-lea rând de jos. In loc de Catedrala din Parma, a citi San Pictro e Paolo din Bolonia. 

231 fig. 385 In loc de San Michele, Pavia, a citi San Pietro e Paolo din Bolonia II 29. 

231 fig. 386 In loc de San Pietro e Paolo din Bolonia, a citi San Michele, Pavia I. 66. 

232 fig. 383 In loc de San Michele a citi San Martino Il. 7. ” 

.) 239 coloana 1 după al 4-lea rând de sus. Grinzi îngropate în zidărie s'au găsit la Sf. loan din Vaslui. 

240» 2 al 8-lea rând. A citi fig. 102 în loc de 189. 

_256 ,, 2 rândurile 7 şi 8 suut intervertite. o, 

299 colonne 1, 28-e ligne.: Aprâs le mot: Studenitza,-ajouter Arilie. : Dn 5 

299 n 2, s-e ligne, Aprâs le mot: Războeni, ajouter: et St. Georges de Suceava. 

31: 1, 12-e ligne. Apres le mot: (Bădăutz), ajouter: St. Elie 

o ue 

E RATA a ae | as 25S îig. 136 în loc dle St. 
ag. 200 fig. 41 în loc de St. 

Gheorghe din Suceava a ciui: 
. Pag. 260 fig. 440 în loc de Sf, 

| a Gheorghe din Suceava a citi: Gheorghe din Suceava, a citi: 

Dobrova ţ. 
| Dobrovăț 
SI. Ilie. 
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