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1 24 BULETINUL C. M. 1. 

însă în evidenţă şi elementul ipotetic din concluziile lui 
Strzygowski . R. Ettinghausen, Covoarele armeneşti (p. 
240-244), arată importanţa lor artistică şi istorică. Ca 
vechime se cunosc unele foarte aproape de epoca selgiucidă. 
I nsuşi Marco Polo le-a admirat c ândva .  Deosebit de inte 
resantă este întroducerea d-rei Sirarpie Der Nersessian , 
Etapele istorice ale miniatu" ii ar1llene (p . 328 -346). K. H. 
Zambaccian , Arhitectura arm.eană şi Occidentul (p . 45 1 -456) 
pune în evidenţă studiile cupolei făcute de Leonardo da 
Vinei şi probabila lui călătorie În Armenia. Preţioase in
formaţiile culese de H .  Dj . Siruni ,  Bisericile annene din 
ţările române (p . 489-526), care pot servi şi de reper
toriu . 

Ca şi în celelalte volume, se adaugă şi aici studii felurite 
cu o bogată cronică culturală. C,'onica Armenilor din Ro-
lIlânia, alcătuită de H. Dj . Siruni, este remarcabilă. A. S. 

LUIGI M .  UeOLINI, Butrinto. Il mito d'Enea. Cii scavi. 
Roma, J 93 7 ,  203 p .  

Opera postumă a lui Ugolini d ă  ultimele rezultate ale 
săpăturilor arheologice săvârşite la Butrinto şi opera de 
restaurare a monumentelor medievale. O scurtă prezentare 
istorică a localităţii p ână în evul mediu urmează (p. 67-109) . 
Din epoca migraţiunilor foarte puţine rămăşite (p. 96-98). 
Se impune însă epoca veneţiană (p. 99-1 02) . 

S 'au găsit obiecte preistorice din epoca greacă, cu inte
resanta Poartă a Leului, Nike din Butrinto şi mai ales Zeiţa 
din Butrinto (p. 1 37), şi din epoca romană, ca ]\I[area Hercu
lanesă (p. 1 44), un baptisteriu din epoca romană t ârzie 
(p. 1 44)_şi mai puţine din vremea medievală. A. S. 

1. D. ŞTEFĂNESCU, Arta balcanică şi arta religioasă a 
Ţărilor_ Româneşti, (. Revista Istorică Română .), 1 943,  VoI. 
X I I I ,  fasc. I II ,  p. 1 -1 8. Autorul arată cu o bogată docu
mentare cum, În urma cercetărilor din ultimii 30 de ani , 
s'a născut conceptul unei arte religioase balcanice cu un 
repertor de forme şi .'cu o cugetare artistică religioasă comune 
Serbiei, Bulgariei şi Ţărilor Româneşti. De trăsăturile 
comune ale � artei balcanice .) trebue să se ţie seama când 
se stabileşte partea - destul de restrânsă - de originali
tate care revine artei fiecăreia din ţ.ările arătate mai sus. 

Din problemele desvoltate cu multă strălucire în  lumina 
acestei concepţii de sinteză, ne vom opri asupra chestiunii 
originalităţii bolţii moidoveneşti. Autorul ne spune că deşi 
i se căutase explicaţia în direcţia arhitecturii şi înr âuririi 
armeneşti, a putut să apară o vreme drept o caracteristică 
a sti lului moldovenesc, p ână când s a pus în legătură cu 
exemple mai vechi, cari par a fi la origina sistemului moldo
ven esc : bolta dela Parigoritissa din Arta şi cupolele s ârbeşti 
din secolul al X I I I -lea şi XIV-lea. Astfel că « sistemul 
constructiv logic, solid şi cu multe calităţi de Îndrăzneală 
şi graţie .) n 'ar fi ' decât sistemul dela Parigoritissa care a 
făcut multe progrese. Aceaşi punere la punct e desvoltată 
de autor şi În recenzia Anuarului de Cultură Armeană 
« Ani .) din'::'1 94 1  1. De altfel . apropierea cu bisericile sâr
beşti, unde se remarcă aceeaşi « tendinţă de Înălţare a cupolei, 
utilizând un cilindru înalt sprijinit pe una sau două baze 
suprapuse ') se găseşte şi la alţi cercetători 2. 

Pusă În felul arătat mai sus, această chestiune atât de 
importantă pentru noi ni se pare a Împreuna, confund ându -le 
În jurul aceluiaşi subiect, două probleme cu totul diferit! . 

1 Revista Istorică Română, vd. XIII ,  fas�. 1, p .  1 1 3 ,  1 943 ·  
2 Paul  Henry, Les eglises de la Moldavie du Nord, Paris 

1930, p. 88. 

Credem că se poate considera ca o trăsătură comună 
evoluţiei fireşti a tuturor arhitecturilor şi deci şi a arhi
tecturii bizantine, În general, şi a artei balcanice, în specia l ,  
tendinţa constantă către proporţii mai Înalte ş i  forme mai 
elegante şi mai graţioase. In arta greacă, doricul dela Pae
stum trecând prin Parthenon şi Olympia ajunge la formele 
exagerat de svelte dela Pergam. Jn arta romană măsura 
perfectă şi severitatea corinticului dela Tivoli a fost imediat 
depăşită. In arhitectura Goti.că se pot urmări toate etapele 
drumului dela Chartres p ână la extrema Îndrăzneală dela 
Beauvais. In această privinţă arhitectura bizantină nu face 
excepţie. O evoluţie continuă şi firească ne duce dela pro
porţiile atât de largi ale Sfintei Sofii p ână la monumentele 
secolului al  XIV -lea în cari constructorii lor se Întrec să 
ridice cupole c ât mai înalte, pentru a obţine efecte cât mai 
elegante şi graţioase 1 .  

Răspunzând acestei tendinţe c u  totul generale, cupola 
d !la Parigoritissa, cupolele sârbeşti şi bolta moldovenească 
au urmărit acelaş scop Insă cu mijloace şi sisteme atât de 
diferite Încât nu se poate face nicio apropriere Între ele. 

La Arta un joc, cu totul original, de mai multe etaje de 
colcane susţinute de puternice console cari înaintează treptat, 

Fig. 1. - Sistemul dela Parigoritissa din Arta. Restituţie per· 
spectivă după fotografiile publicate de Charles Diehl în Ma

nuel d' art byzanti n. 

str âmtorează diametrul cupolei ridicate foarte sus, cu o 
Îndrăzneală neobişnuită 2, fig. 1 .  

1 Charles D:ehl, IVIanuel d'art b)'zantin, pzris, 1 926 I I ,  
p .  769· 

2 Ibid. II fig. 382 şi 388 şi Gabriel MiIlet, L'ecole grecque 
. dans l'architectm'e b)'zantine, Paris 1 9 : 6, p. 1 1 5· 
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Fig. 2. - Sistemul sârbesc, după Gabriel Millet în  L'ancien 
mt serbe. 

In Serbia, prin apropierea celor patru stâlpi intericri se 
obţine o nliqorare şi mai pronunţată a cupolei centrale care 
uneori apare � ca un fel de ornament străin de econom;a 
e dificiului » " fig. 2. 

Tot atât de originală este şi soluţia moldovenească 2, unde, 

) Ibid., I I ,  p .  776. 
2 G. Balş, Sur une p articular:te des v01Î,tes l\IJoldaves, în 

Bulletin de la Section Historique XI, Bucneşti . \:24, p. 9-. 6. 

după cum se ştie, tendinţa de supraînălţare este realizată 
printr'un joc îndoit de arcuri suprapuse cari reduc de ase
meni diametrul cupolei, fig, 3 . 

Structura sârbească a dat naştere, În exterior, sub turlă 
la  două baze pătrate, suprapuse, prima corespunzând cape
telor celor patru bolţi cilindrice aşezate în cruce şi a doua 
ccrespunzând arcurilor pendentivilor. Sistemul moldovenesc 
a dat naştere unei singure baze pătrate structurale care cores-

/ 

Fig 3. - Sistemul moldovenesc, după G. Balş, în Bisericile 
lui Ştefan cel Mare. 

punde arcuriler diagonale, în timp ce baza a doua este 
numai decorativă şi are o formă stelată care nu se mai găseşte 
aiurea. 

Din cele arătate mai sus se vede că tocmai precizându-se 
tendinţa generală a artei balc�nice de supraînnălţare a pro
pOrţiilor, se pune şi mai mult În evidenţă că sistemul născut 
�e teritoriul Moldovei este original, de oarece este cu totul 
altul decât cel pe care atât de uş:r Îl putea lua din 
Serbia o dată cu celelalte elemente atât de bine deter
minate. 

Aşa dar rămâne stabilit că de acum Înainte nu se vor 
putea studia arta Serbiei, Bulgariei şi Ţălilor Româneşti 
decât prin prizma artei balcanice. Unele scăpări de amă
nunt ale expunerii şi cari SUflt de o minimă importanţă 
(Ia Probota nu se cunoaşte niciun paraclis domnesc 1 şi 
discurile de lut smălţuit de forma celor dela bisţricile lui 
Ştefan cel Mare şi Rareş nu par a se găsi În Mesembria 2 nu 
pot schimba Întru ninlic aspectul teoriei fixată În ansamblul 
ei. de autor, cu atâta strălucire şi prestigiu. 

HO R I '\  TEODO R U  

, N. G hica-Budeşti ş i  G. B31ş, Jvfănăstirea Probota, 

Bucureşti 1909. 
2 A. Rachenov, Eglises de Mesemvria, Sofia 1 932. 
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