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rganizarea canonicã a Bisericii ortodoxe din Þara Româneascã (1359, recunoaºterea
oficialã, de cãtre Patriarhia de
la Constantinopol, a lui Iachint,
ca mitropolit canonic întâistãtãtor al Ungrovlahiei, cu reºedinþa la Argeº) ºi a Bisericii
ortodoxe din Moldova (1401, recunoaºterea
oficialã, de cãtre Patriarhia de la Constantinopol, a lui Iosif, ca mitropolit canonic întâistãtãtor al Moldovei, cu reºedinþa la Suceava) impulsionatã de întemeierea statelor
medievale româneºti „de sine stãtãtoare”
(secolul al XIV-lea, sub Basarab I ºi Bogan I)
– a dus la dezvoltarea unei arhitecturi ºi arte
bisericeºti româneºti de facturã bizantinã, pe
care s-au grefat elemente autohtone (în mare
parte „populare”) ºi unele elemente exogene.
Astfel, aºa cum ne „mãrturisesc” veacurile
cele mai „strãlucitoare”, stilul arhitectural
al bisericilor moldoveneºti din „epoca lui
ªtefan cel Mare” ºi a fiilor sãi (1457-1546)
sau din vremea lui Vasile „Lupu” (16341653), precum ºi stilul arhitectural al bisericilor din Þara Româneascã din vremea lui
Neagoe Basarab (1512-1521), Matei Basarab
(1632-1654) sau Constantin Brâncoveanu
(1688-1714) reprezintã o sintezã unicã care
îmbinã, în percepþie moldavã sau în percepþie valahã, elemente de facturã bizantinã
(constantinopolitanã, sud-dunãreanã, athonitã), autohtonã, „orientalã” (în special

O

5

Mãnãstiri ortodoxe româneºti

caucazianã) ºi occidentalã (romanicã, goticã
ºi renascentistã). Iar frescele exterioare sau
interioare, zugrãvite în spiritul tradiþiei
„ermineutice” bizantine (conform canoanelor bizantine în ceea ce priveºte tipicul iconografic ortodox: tehnica, tematica ºi reprezentarea chipurilor), poartã o amprentã
stilisticã specificã ºi o compoziþie („teologie
în culori”) al cãrei mesaj duhovnicesc, dar
ºi istoric ºi ontologic, ni se dezvãluie, cu trecerea vremii, în complexitatea sensurilor lui.
*
În monahismul ortodox românesc, în centrul
de compoziþie al unei mãnãystiri cu viaþã
„de obºte” (de tip chinovial/cenobitic) se
aflã biserica principalã, a cãrei „forþã
centripetã” atrage în jurul ei diferitele elemente ale incintei rectangulare a aºezãmântului: chiliile (locuinþele) cãlugãrilor,
trapeza (sala de mese), cuhnia (bucãtãria
principalã a mãnãstirii), arhondaricul (aripa
sau „casa oaspeþilor”), turnul-clopotniþã
(acesta fiind de obicei turnul de poartã),
paraclisul (capela). (Paraclisul este o bisericã
de mici dimensiuni, prezentã în orice
complex monahal; paraclisul serveºte ca loc
de rugãciune pentru grupuri mici de
persoane. Existã mãnãstiri cu douã sau chiar
trei paraclise.) Uneori, din complexul
mãnãstiresc fãcea parte ºi o casã domneascã
(de exemplu la Probota în Bucovina sau
Hurezi în Vâlcea). Ansamblul mãnãstiresc
de tip chinovial poate fi înconjurat de ziduri
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de apãrare (de pildã la Suceviþa ºi Dragomirna în Bucovina, la Brebu în Prahova, la
Sadova în Dolj). Cimitirul mãnãstirii, aflat
în afara incintei principale, este „sfinþit” de
o bisericã-paraclis. Unele mãnãstiri au fost
înzestrate cu o bolniþã (spital).
Mãnãstirile cu viaþã „de sine” (de tip idioritmic) au o structurã „spaþialã” mai puþin
închegatã, adicã „rãsfiratã”, în care, în jurul
bisericii principale, „roiesc” adãposturile
vieþuitorilor „idioritmici” (îndeobºte cãlugãriþe).
Schitul este un aºezãmânt monastic, situat
de obicei într-un loc mai retras, unde o
comunitate de cãlugãri trãieºte în „isihie”
(liniºte, tihnã), aflându-se sub autoritatea
duhovniceascã ºi sub „patronajul” material
al unei mãnãstiri mai mari. Se întâmplã ca
un schit sã devinã el însuºi o mãnãstire,
independentã de „mãnãstirea-mamã”, care
i-a asigurat pentru o vreme transmiterea
tradiþiei monahale. Uneori schiturile depind
de un centru eparhial (care este în mod
tradiþional socotit ca având statut de mãnãstire).
Existã douã tipuri principale de schituri:
schiturile de tip anahoretic sau pustnicesc
(uneori numit de tip lavrã) ºi cele de tip
cenobitic (chinovial, „de obºte”).
Un schit de tip anahoretic este format de
obicei dintr-o bisericã principalã, înconjuratã, uneori pe o razã extinsã pânã la câþiva
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kilometri, de chilii individuale sub forma
unor case, în care locuiesc un numãr restrâns
de monahi. Aceste „chilii” au, de obicei, o
micã capelã proprie, în care, în zilele sãptãmânii, se roagã cãlugãrii „locului”; duminicile ºi în zilele de sãrbãtoare toþi vieþuitorii
schitului trebuie sã se adune la biserica principalã pentru slujbele ºi mesele comune.
Într-un schit de tip cenobitic („de obºte”)
cãlugãrii sau cãlugãriþele duc o viaþã monahalã apropiatã de tipul de viaþã chinovialã
al „mãnãstirii-mamã”. Chiliile dintr-un asemenea tip de schit nu sunt „împrãºtiate”, ci
formeazã un singur corp (o incintã).
*
În rândurile de mai jos am „ales” – spaþiul
editorial „impunând-o” – câteva exemple de
mãnãstiri, urmãrind criteriul, mereu subiectiv, al importanþei de naturã istoricã (documentarã), culturalã ºi spiritualã, arhitecturalã ºi artisticã; însã – ºi dorim sã subliniem
– s-a urmãrit ºi un alt criteriu de „alegere”
al aºezãmintelor monastice: acela al unei
vieþi monahale active ºi azi.
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Mãnãstirea Lainici (jud. Gorj)

Þara Româneascã

ea mai veche ctitorie voievodalã din Þara Româneascã
este Biserica domneascã
„Sfântul Nicolae” de la reºedinþa voievodalã din Argeº
(Curtea de Argeº), construitã înainte de anul
1352 de Basarab I (1324–1351/1352) „Întemeietorul”. Planul bisericii aparþine tipului
complex de „cruce greacã înscrisã”, încheiatã cu trei abside la rãsãrit; este varianta
constantinopolitanã a „crucii greceºti înscrise”. Planul în „cruce greacã înscrisã” prezintã soluþia adaptãrii cupolei, simbol al
bolþii cereºti, la planul dreptunghiular moºtenit de la bazilica paleocreºtinã de inspiraþie
arhitecturalã romanã. Îºi datoreazã numele
faptului cã patru bolþi în leagãn (patru semicilindri axiali), orânduite aidoma braþelor
egale ale unei cruci greceºti, sprijinã ºi încadreazã cupola centralã de pe naosul pãtrat;
pentru a neutraliza presiunea exercitatã
asupra leagãnelor, unghiurile dintre braþe
sunt ocupate de compartimente care înscriu
crucea într-un dreptunghi. Planul dreptunghiular al bisericii „Sfântul Nicolae” este
„asigurat” de pronaosul boltit în semicilindru transversal.

C

În a doua jumãtate a veacului al XIV-lea, cuceririle turcilor otomani în Balcani 1354 (instalarea în Europa, la Gallipoli, pe coasta sudicã
a Traciei orientale, în teritoriul european al
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Turciei de astãzi), 1365 (strãmutarea capitalei statului otoman de la Bursa, situatã în
nord-vestul Anatoliei, în oraºul bizantin
Adrianopol, în Tracia orientalã) pun capãt
înrâuririi bizantine venite direct din Constantinopol. Conturnarea „zidului” otoman
se va face prin intermediul influenþelor
venite din lumea ortodoxã balcanicã rãmasã
încã în libertate (Serbia, Bulgaria ºi Muntele
Athos).
Astfel, „rãsar” la nord de Dunãre o serie de
biserici de plan treflat (triconc), de tip bizantin sud-dunãrean, precum bisericile mãnãstirilor Vodiþa (Vodiþa II), ziditã de cãlugãrul
sârb Nicodim „de la Hilandar” dupã 1370
(azi în ruinã), Tismana, ridicatã de acelaºi
Nicodim ceva mai târziu (în acelaºi deceniu
8 al veacului al XIV-lea), Cozia (11 mai 1388,
sfinþirea bisericii celei mari a mãnãstirii) sau
Cotmeana (în judeþul Argeº) (1387-1389),
ambele ctitorite de domnul valah Mircea
„cel Bãtrân” (1386-1418). Cozia a servit drept
model pentru o bunã parte din bisericile de
mai târziu.
Bisericile construite dupã acest plan treflat
urmeazã împãrþirea tradiþionalã a bisericilor
de rit ortodox: pronaos (pridvor), naosul cu
douã abside laterale, altarul (de fapt absida
altarului). Sistemul de acoperire a naosului
se caracterizeazã prin aceea cã bolta principalã a naosului (turla cu cupola) se sprijinã
în interior pe patru arcuri mari (douã longitudinale mai înguste ºi douã transversale
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