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C O M U N I C Ă R I
AMESTEC DE STILURI
Cine cercetează evoluţia elementului sculptural în
arhitectura Ţării Româneşti va trebui să cunoască
şi fereastra de la proscomidia bisericii Sfântul Ilie-

Fig. ! . - Biserica Sfântul Ilie-Rahova. Fereastra prosco
midiei.
Clişeu 1. Comănescu

Rahova din Bucureşti. Locaşul, înălţat către 1 748,
a fost grav avariat de cutremurul din 1 802 şi a fost

refăcut în întregime între 1 828-1838 1 păstrându-se
din podoabele primei ctitorii numai fereastra prosco
midiei, la care s'au reîntrebuinţat două din ferestrele
mari ale bisericii vechi şi anume : una a fost aşezată
cu capul în jos, având în partea de sus lintoul altei
ferestre. Astfel se explică cum, neobişnuit de mare
pentru .o proscomidie, cadrul are şi pragul în acoladă
(fig. 1 , 2).
Nu această suprapunere interesează dar unele de
talii. Modelul moldovenesc, cu profile gotice, adus
de Vasile Lupu la ctitoria sa din Târgovişte şi care
a cunoscut o răspândire atât de rapidă şi de întinsă
a fost dela început îmbogăţit de cioplitorii munteni
cu motive locale mai vechi. Se cunoaşte fereastra
dela Mănăstirea Plumbuita 2, unde în jurul profi
lelor s'a adăugat podoaba omamentală a împletitu
rilor armeno-georgiene împământenite la noi încă
din vremea lui Mircea cel Bătrân. Aici însă motivul
brâncovenesc al ovelor între foi de acantă este
aplicat pe profilul exterior al cadrului. Ove clasice 3
s'au găsit şi în Moldova pe fragmentele de piatră
găsite la Burdujeni şi provenind dela ferestrele bi
sericii Movileştilor din 1597, dar unde profilele nu
sunt gotice. Semnalăm că pe partea ' de jos, pe
singurul fragment care a mai rămas se pot ceti,
cu majuscule latine, literele B : C. cari trebuesc puse
în legătură cu literile de pe contrafortul de la
Altarul bisericii 4 , iniţialele ispravnicului Constantin
Batişte sau ale cioplitorului de piatră care avea
deprinderea ornamenticei şi scrisului din apus (fig.
4). Ovele se văd şi în stângacea încercare făcută de
parohie de a reconstitui aceste ferestre, unde cercul
neaşteptat din mijlocul acoladei este un adaos ne
justificat 5.
Mai caracteristic însă pentru eclectismul cu care
cioplitorii înţelegeau, în verva lor, să contopea scă
1 Inscripţia în N. Iorga, InscriPţii din bisericile Rom:iniei ,
Fasc. I I , Bucureşti, 1 907, p. 3 4 8 , nr. 890. George D . Florescu.
Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1 93 5 , pp. 36-3 7 .
2 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii româneşti, Bucureşti,
1 93 7 , fig. 104.
3 Ove se m�i află şi la cele două baze sau capitele de coloane
din tinda bisericii catolice (Bărătia) din Câmpulung Muşcel
şi la alte petre sculptate ce se păstrau la biserica Domnească din
aceeaşi ţocalitate. Vezi Al. M. Zagorirz. Pietre părăsite in
Buletinul C. M. 1.. p. 182, fig. I şi p. 185, fig. 9 şi 10.
• G. Balş. Biseride şi Mănăstiril,� Moldoveneşti din veacurile
XII şi XVIII. Bucureşti, 1 933, p. 39.
6 Buletinul C. M . I. , XXX I II, p. 4 7 .
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toate motivele ce aveau la îndemână, sunt mugurii
singura teci cari termină în mod neobişnuit capul
superior al baghetelor cilindrice ale profilului (fig.
3). Astfel de muguri izolaţi mai găsim la naşterea

ajunge la un simplu cadru dreptunghiular de profile
în genul celor gotice care înconjură deschiderea,
fără sau cu acoladă de diferite forme. Astfel de
ferestre avea monumentul necunoscut dela care

Fig. 4.
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Fragment dela ferestrele bisericii din Burdujeni.
Releveu Arhit. Ştefan Bueş

provin petrele care, întoarse pe dos, au fost reîntre
buinţate ca copertină deasupra soclului grilajului de
i - - - - - - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - -:

Fig. 2.
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Biserica Sfântul Ilie·Rahova. Fereastra proscomidiei.
Releveu Arhit. Angela Scheletti
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canelurilor torse de pe fusurile coloanelor dela
foişorul palatului domnesc din Mănăstirea Văcă
reşti 1 .
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Fig. 3.

-

Biserica Sfântul Ilie·Rahova. Detaliu dE'la fereastra
proscomidiei.
Releveu Armt. Angela Scheletti

Avem aci o îmbogăţire a modelului venit din
Moldova. Dar mai târziu în Muntenia se găsesc şi
ferestre la care, prin simplificare şi prin suprimarea
întretăerilor de baghete de deasupra acoladei se
1

Bu!.ztinul C. M. 1., XXIX', fig. 626.

Fig. 5.

-

Cadre de ferestre dela un monument dispărut.
Releveu ATmt. Angela Scheletti

fer al Casei, fostă Filipescu \ de pe Calea Victoriei
1 Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaei , Bucureşti (fără
dată), p. 149. Casa Al. Filipescu reprodusă de Frederic Dame
in B ucarest en 1 906, Bucureşti, 1 908, p. 1 50 nu este aceasta.
Ea se afla, tot pe calea Victoriei, dar colţ cu Str. G-ral Manu.
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(colţ cu str. Sevastopol) unde se află acum instalat
Muzeul Municipal (fig. 5). Locul în care au fost
găsite nu ne poate da nicio indicaţie asupra monu-

mentului, poate foarte depărtat, de unde au fost
scoase. Ele ne arată o ultimă transformare a profi
lelor dela Stelea.
HORIA TEODORU

RESUME
MELANGE DE STYLES

Le tailleur de pierre qui a sculpte vers 1 740
les fenetres de l'Eglise St. Elie-Rahova de Bu
carest a ajoute au modele, si repandu de la fe
n etre Moldave, a profils gothiques, une rangee
d'oves entre des feuilles d'acanthe au tour du
cadre et des boutons au bout des baguettes (fig.
1 , 2 , 3).

Des oves dassiques se retrouvent a un fragment
de pierre de Burdujeni (fig. 4) et les · boutons isoles
aux colonnes de Văcăreşti (Buletinul C. M. 1 . ,
XXIX, fig. 626).
La forme simplifiee des moulures gothiques a
ete trouvee aussi aux pierres de remplois du sode
de la doture de l'ancienne maison Filipescu, Calea
Victoriei No. 1 5 1 . ou est actuellement installe le
Musee Municipal de Bucarest (fig. 5).
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