
o BISERICĂ CU GROPNIŢĂ ÎN OL TENIA - SEC . XVI 
BISERICA SCHITULUI DOBRUŞA 

de V. DRĂGUŢ 

.. 

Schitul Dobruşa este o mică aşezare călugărească la hotarul de miazănoapte al că-
tunului cu acelaşi nume, comuna ZIătărei, raionul Drăgăşani. Situată între dealmi 
bogate în podgorii, lîngă un crîng foşnitor, într-o poziţie plină de farmec, bisericuţa 

schitului smprinde de departe prin silueta - neobişnuită în aceste locmi - a micului turn 
clopotniţă de pe pronaos .  Gospodărit admirabil de doi monahi, schitul Dobruşa oferă un 
popas de o nebănuită încîntare atît vizitatorului grăbit cît şi celui adăstător la tainele sale. 
Şi taine se află multe pe aici. 

Istoria Dobruşei e negmoasă şi plină de legende!. Pisania dintru început nu s-a 
păstrat. Deasupra uşii de răsărit stă zugră,vită o pisanie care glăsuieşte despre vremmi 
mai noi, începutmile rămînînd nelămmite : 

"Această sfîntă şi dumnezeiască biserică, carele este în hr:1mul Voveadenii Precistii 
b( agora )d(i) . . .  ţe, s-au găsit zidită din temelie de răposaţii ctitori, dar dup(ă) întîmplarea 
vremmilor, n-au fost ajuns numiţii ctitori ca să o înfrumuseţeze cu zugrăvit ; încă şi stri
cat(ă) fiindu s-au prefăcut dea Pressfiinţia Sa răposat Stefan episcop Răm(nicului), şi 
s-au început a să zugrăvi în zilele prea blagocistirii împărătesei noastre Ecaterina a toat(ă) 
Rusia şi în zilele Sf(i)nţii Sale părintelui chirio chir Paxthenie episcop Răm., leat 1771 
şi  s-au isprăvit de zugrăvit în zilele Preasfinţiii Sale părintelui episcop chirio chir Chesarie 
al Noului Severin, l(ea)t 1774 mes. Av. 5. 

"însă acast(ă) zugrăveală este cu toat(ă) cheltuiala smeriţilor eromonahi Danii1u 
şi a lui Dragomirescu fiindu la aceast(ă) sfîntă mănăstirea egumenu isaiia eramonah ot 
sfănta episcopie a Rămnic(ului) 1774. 

Din puţin meşteşug ce am cocmabuma az pab ego Dragomirescu zug(rav) puţin 
ajutor (a) Niculaie ereu, er(o)  diacon Rafail Zug(rav), er(o) d ( ia) con Dumitraşco, Petru 
ucenic şi calfă" 2, 

în ajutorul pisaniei vine inscripţia de lîngă unul din ctitorii episcopi zugrăviţi în 
pronaos : 

"Chesaria. , , . fiindu oblăduitor Stefan episcopul Rămnic(ului), care au prefăcut 
mănăstirea, l(ea)t 7102 (1593 -1594)3. Din această inscripţie s-ar deduce că pomenitul 

1 Una din legende o pune in seama "Brincovencei" 
sau "Doamnei Dobra" care ar fi scăpat călare de frica 
turcilor şi ca să nu-i fie prinsă urma a intors potcoa
vele la cal. Ascunzindu-se pe aici, mai tirziu a construit 
biserica (V. I;răghiceanu, Mon. IsI. din Oltenia, 1931, 
p.  122). 

2 N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romîniei, 
1905, p. 166. Dţ remarcat că in textul pisaniei citeva 
cuvinte sint in slavoneşte. 

3 N. Iorga, op. cil., p. 167. Aceeaşi dată la V. Dră
ghicea nu, op. cit., p. 122 (cu unele diferenţe de lectură, şi 
la M. Răutu, Monografia ec/esiaslică a jud. Vîlcea p. 103. 
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Fig. 1. - Ycdcl'e generală. Biserica SchiLulul Dobruşa (sec. X\"I).  
Comuna ZIătărei - raionul Drăgăşani. 

Fig. 2. - Vedere dinspre sud-vest. Biserica. schitulul Dobruşa (sec. XVI). 
Comuna Zlătărei-raionul Drăgăş:lI1i. 
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BISElUCA SL-BITULUI DOBRUŞA 

Stefan ar fi fost un episcop din vremea lui Mihai ViteazuP. Cercetînd însă lista episcopilor 
de Rîmnic aflăm că la acea vreme era episcop Teofil. Primul episcop de Rîmnic cu numele 
Stefan apare abia în secolul al XVIII-lea în persoana fostului schimnic Sava de la mănă
stu:ea Sadova, care păstoreşte între anii 1673 -1693. E mai probabil că despre acesta 
este vorba2, Oricum - şi într-un caz şi în celălalt - nu aflăm nimic despre adevăraţii 
fondatori ascunşi sub expresia vagă de "răposaţii ctitori". Iorga era de părere că ctitorul 
trebuie căutat în persoana lui Dobruş, mare postelnic în divanul lui Mircea Ciob anul, de 
la care ar veni şi numele de Dobruşa3, Dar această ipoteză vine în contradicţie cu pole
micele, cu tradiţia şi mai ales cu documentele cancelariei domneşti. Astfel prin hrisovu1 
din 5 iulie 1560(67 )  Petru cel Tînăr întăreşte mănăstITii "numită Dobruşa" satul Crivina 
şi ocina Poiana Ciobanului cu menţiunea că "am văzut domnia mea cartea răposatului 
Basarab voevod" 4, Alexandru Voevod, la 19 ianuarie 1570, întăreşte de asemenea proprie
tăţile Dobruşei cu aceeaşi menţiune în care arată că este vorba de vechi danii boereşti 
încă din zilele lui Basarab voevod (Neagoe Basarab)5. 

Din documentele citate mai sus aflăm doar că schitul exista ca fundaţie la înce
putul secolului al XVI-lea, rămîn însă neprecizate data constI"U9ţiei bisericii actuale precum 
şi numele ctitorilor ei. 

Mai mulţi cercetători6 susţin că este vorba despre o ctitorie a boerilor Bengeşti 
îneă. de la sfîrşitul secolului al XV-lea. 

Singura dată mai veche ce părea sigură 1593-1594 trebuie pusă la îndoială. Deşi 
o reparaţie făcută la această dată ar putea fi justificată de faptul că la 1586 schitul fusese 
închinat episcopiei de Rîmnic' , e mai probabil că aceasta s-a întîmplat în secolul al XVII-lea 
după ce închinarea Dobruşei este reînnoită -în anii 1674 -1675 de către toţi moştenitorii : 
"Caplea fata Predii Banului Buzescu, Anca fosta soţie a răposatului Clucer Hamza 
(Bengescu) şi Bogoslav călugărul, pe nume de Inirenie Barbu Comisul ot Dîlga" 8. 

Lăsînd deocamdată la o parte inscripţiile şi documentele, care şi aşa nu ajută prea 
mult la clarificarea problemei, să încercăm să descifrăm istoria monumentului aşa cum 
este păstI'ată de ziduri. 

De dimensiuni relativ mici (cca. 16 m X 5 m în interior) biserica schitului Dobruşa 
se înfăţişează ca un monument pitoresc care trădează de la început - prin anume stîngăcii 
nu lipsite de farmec - mîna meşterului popular. 

Examinînd planul avem surpriza să constatăm prezenţa între prenaos şi naos a 
unei încăperi intermediare de dimensiuni reduse. Ne aflăm , fără îndoială, în faţa unui 
caz, probabil unic în arhitectura Ţării Romîneşti II de biserică cu gropniţă, tip atît de frec-

1 D e  această părere este N. Iorga, op. cit., p. 167. 
2 ldem, IsI. Bis. Rom., val. II, p. 322. 
a N. Iorga, Inscripţii . . .  , p. 1 67 şi IsI. bis. r ,m., 

val. I I, p. 147. 
4 Docum. priv. Isi. Rom., B., XVI, val. I I I, 

dac. 153. 
5 Ibidem, dac. 394. 
6 Pr. Teodor Bălăşel (Schitul Dobruşa, In "Univer

sul", 12 dec. 1937) afirmă că : "este Intemeiat de boerii 
Bengeşti Inainte de 7006 (1498) după cum arată cartea 
bătrlnulul Basarab Voevod" fără să indice sursa exactă. 
La fel Gh. S. Buzescu (Reconstituiri islorice privind 
neamul Bureştilor, val. II, p. 103), care, de asemenea 
nu precizează sursa informaţiei. 

12. - c. 1999 

7 Gh. S. Buzescu, op. cit., anul 1586. 
8 Vezi documentele In Gh. S. Buzescu, Reconsli

iuiri islorice la anii 1674-1675. E de observat că 
această dată corespunde anilor de păstorie ai episco
pului Ştefan de Sadova (1673- 1693). Lectura <btei 
zugrăvită llngă ctitor nu pare sigură decit pentru 
primele două cifre 3P (7100) In continuare semnele 
fiind mai neclare. Ori dacă In loc de 3PB (7102) citim 
3P43 (7197) ajungem exact In vremea lui Ştefan de 
Sadova. 

, I. D. Ştefănescu (La peinlure religieuse en Vala
chie el en Transylvanie, p. 112. Conlributions a l'elude 
des peinlures, p. 69) este primul care semnalează 
gropniţa Dol:lruşei .  
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]7jg. 3.  - Pfll":1Incnllll. BisericfI schitului DobruşfI (sec. XYT). Comun:1  
ZIătărei - rnionul Drăgăş:lni.  

D o o 

Fig. 4. - Vedere din Pronaos spre gropniţă 
şi naos. Biserica schitul ni Dobruşa. Comuna 

ZIătărei - raionul prăgăşani. 

Fig. 5. - Biserica schitului Dobruşa 
aşa cum apare in tabloul votiv. 
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vent în Moldova secolului al XVI-lea. Din capul locului îngustimea acestei încăperi inter
zice eventuala confundare cu pronaosul. Pictura pronaosului -corespunzătoare ico
nografiei obişnuite - ca şi originalitatea iconografică a gropniţei sînt de asemenea dovezi 
că rostul acestei încăperi a fost de la început înţeles aidoma cu cel al gropniţelor moldo
veneşti. Mozaicul turnat pe jos, cu ocazia reparaţiilor din 1937, îngreunează cercetarea 
subsolului gropniţei, dar şi fără această confirmare destinaţia de cameră a mormintelor 
nu poate fi pusă la îndoială. Boltirea în semicilindru transversal corespunde de asemenea 
tipului de gropniţă aşa cum a fost stabilit de arhitectura moldovenească. a veacului al 
XVI -lea. -x-

N aosul este de lill tip original. Cupola se reazimă pe patru picioare de zidărie 
adosate pereţilor, prin aceasta amintind de soluţia .sîrbească. Spre apus împingerile ar
curilor mari longitudinale sînt anihilate cu concursul zidului despărţitor dintre naos şi 
gropniţă, imediat alăturat. O soluţie asemănătoare întîlnim la biserica din Ciutura-Dolj , 
cu deosebirea că acolo în locul gropniţei este pronaosul!. Spre răsărit zidurile laterale 
ale altarului, dispuse pe acelaşi aliniament cu arcurile mari longitudinale, rezolvă desă
vîrşit problema împingerilor în această direcţie. Este o soluţie deosebit de ingenioasă 
caracteristică pentru arhitectura Ţării Romîneşti ; nicăieri însă nu este atît de categoric 
exprimată la exterior. O rezolvare originală prezintă şi arcul mare transversal de est, 
o pa,rte din sa,rcina. acef;tnia fiind preluată de lill alt arc, cu o deschidere mai mică, aşezat 
lîngă primul şi mai j os. 

C l1pola a fost refăcută la o dată necunoscută. 
"Neobişnuită este aşezarea absidelor laterale care nu sînt în axul transversa.l al 

naosului ci deplasate spre vest. Atrage de asemenea atenţia faptul că absidele au adîncimea 
mai mică decît raza "formă mai puţin obişnuită în Muntenia dar curentă în Moldovall2• 
La exterior absidele sînt poligonale, cea de nord avînd o trasare stîngace. 

Altarul destul de spaţios, este boltit în semicilindru terminat cu o semicalotă sfe
rică. Proscomidia şi diaconiconul sînt simple nişe în zid. La exterior altarul este poligo
nal, prezintă însă particularitatea rotlilljirii laturii de est. Această dispoziţie nu este ime
diat vizibilă datorită unui picior de arcadă, aşezat în ax, care împarte latura de est în 
două. 

Pronaosul este dreptunghiular aşezat transversal, b o ltit cu o calotă sferică pe 
pf;ndentivi sprijinită pe două"berceaux"-mi longitudinale şi direct pe zidurile de est şi 
vest. Cupola a fost refăcută3. 

Pridvorul - în întregime de lemn - este astă,zi mai îngust decît biserica. Din 
fotografii vechi4 se constată că la începutul acestui veac, pridvorul avea lăţimea bisericii , 
un zid de cca 1,20 m înălţime, stîlpi de lemn şi era prins de acelaşi acoperiş cu biserica. 

Faţadele vor fi fost cîndva din cărămidă aparentă, aşa -cum se vede încă în foto
grafiile vechi. 5  Spre deosebire de alte faţade de biserici din secolul al XVI-lea caracterizate 
prin j ocul de cărămidă şi tencuială alternate, la Dobruşa acest joc nu există, faţada avînd 
o înfăţişare mai simplă dată numai de cărămida aparentă şi de fîşiile albe ale rostmilor 

1 Biserica din Ciutura-Dolj (N. Ghlka-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia sec. X VII, 
p. 54, pl. CI). Data construirii acestei biserici este 
controversată 1ntre 1548 ("Anuarul Casei Bisericii. 
1909", p. 157) şi 1654-1658 (N. Ghlka-Bndeşti, op. cit.) . 

2 N. Ghika-Budeşti, op. cil., p. 55. 
3 Pare-se că n-au fost niciodată turle de zid, nici 

� " , 1  
_T �'\., t,o. ,<:< l. 

12 ,it tF�: IL
r. AI � (c IV .---. 

pe naos, nici pe pronaos. 
4 IVI. Răutu, op. cit., p. 102. 
5 Gen. V.P. Năsturel, Biserici, mfnăstiri şi schituri 

din Oltenia, ("Rev. pt. ist., arheologie şi filologie", 
an. 1911 - 1912, p. 102) ; M. Răutu, op. cil. , p. 100. 
De  asemenea într-o acuarelă de Frenck din colecţia 
Muzeului R.P.R. 

;; ��g.., c r:. f<,< 'I'IA� f',(fw..�) 179 
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V. DRĂGU'f 

largi de mortar. Aceeaşi concepţie se întîlneşte la biserica din Stăneşti, ctitorie a Buzeş
tilor din 1337, situată la cca. 10 km de Dobruşa. 

Decoraţia faţadelor este specifică secolului al XVI-lea constînd din firide mari 
- de înălţimi şi Iărgimi variabile - dispuse într-un singm registru de la soclu pînă la�ceva 
mai mult de j umătate din înălţimea zidmilor. Se pare că e singurul caz cu firide atît 
de largi şi atît de scunde. Arhivoltele sînt uşor intrînde iar picioarele arcmilor sînt înguste. 
De notat aşezarea cu totul neobişnuită a unui picior de arcadă în axul absidei altarului 
şi ca urmare deschiderea ferestrei în grosimea lui. Decoraţia exterioară a Dobruşei 
- stîngace şi neuniformă - este de veche tradiţie în Ţara Romînească. încă din secolul 
al XIV-lea la Cotmeana, întîlnim arcadele oarbe decorînd exteriorul într-un singm re
gistru, pentru ca mai tîrziu, în secolul al XVI-lea să găsim regulat acest procedeu la 
biserica din Ceptmoaia (1530), la bolniţa mănăstirii Cozia (1542 ) la biserica din Olteni 
(1562) .  Soclul este simplu, fără nici un profil, fiind doar o îngroşare a zidului. De 
remarcat că picioarele dintre firide nu se opresc la soclu ci se prelungesc pînă jos. 

Cornişa este refăcută (în fotografii nu se vede, dar ea este menţionată de M. Drăghi
ceanu în articolul citat p. 122). Ea este alcă,tuită din două rînduri de cărămizi dispuse 
în dinţi de ferestre opuşi ca direcţie. 

Astăzi faţadele sînt tencuite (tencuiala a căzut însă în numeroase locmi mai aleR 
din cauza umezelei), cornişa şi arhivoltele fiind spoite cu roşu . 

Uşile sînt lipsite de chenare de piatră. 
Ferestrele, extrem de înguste, sînt de asemenea, lipsite de incadramente. La 

partea superioară prezintă neobişnuit a soluţie a unui lintel de ceramică în care este 
practicată o tăetmă în acoladă. Această sumară decoraţie pare să dateze de la reparaţia 
efectuată la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, reparaţie 
confirmată de o serie de inscripţii sgrafitate în lintomile de ceramieă sau în cărămizi aşe-
zate la vedere. 

. 

" Stoica 3P43 = 1689"1 
"Prefăcută-au şi înoitu măn(ă)stir(ea) episcopu llarion l(ea)t 7210 (1701 -1702)" 
"Au fost ispravnic bătr(ă)nul Daniilu ot Bistriţa ; leat 7210 S(ep)te(mbrie) 30"2. 
Pardoseala este din mozaic tmnat cu ocazia reparaţiilor din 1937. 
Acoperişul actual din şindrilă este opera arhitectului Referandaru, căruia i se 

datoreşte şi forma tmlei clopotniţă de pe pronaos. Aşa cum se prezintă acest acoperiş 
fărîmiţat pe diferitele părţi ale construcţiei şi cu pante line răpeşte bisericii IDonumenta
litatea pe care i-a dat-o cîndva o învelitoare înaltă cuprinzătoare a întregului edificiu. 
Nu ştim nimic despre aspectul şi plasarea turlei despre care preotul BăIăşel spune că 
"s-a dărîmat în 1890" 3. Fotografiile de după 1900 ne înfăţişează biserica cu o tmlă de 
scîndmi - foarte urîtă - pe pronaos. Tmla actuală nu corespunde tradiţiilor vîlcene 
fiind o interpretare a tmlelor bisericilor de lemn din Transilvania. 

Accesul la clopot se face printr-o scară exterioară de lemn, pe latma nordică. 
Zugrăveala - descrisă de 1. D. Ştefănescu4- este opera veacului al XVIII-lea ; 

desenul oarecum stîngaci, culorile nearmonizate, cit şi concepţia iconografică exclude 

1 V. Drăghiceanu, op: cit . ,  p. 102. 
2 Pentru acestea şi altele, N. Iorga, Inscripţii, 

p. 167 -168. Toate aceste inscripţii confirmă ideea 
că episcopul Ştefan (1673 - 1 693) a mceput reparaţiile 
In anii din urmă a păstoriei sale urmaşul său, Ilarion, 

1 80 

duc1ndu-Ie la capăt. Pe această pisanie zugrăvită nu-l 
pomeneşte mtruclt a fost scos din scaun ca eretic la 
1705. 

3 Articolul citat. 
4 Lucrările cItate. 
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posibilitatea de datare în secolul al XVI-lea. De asemenea nu poate fi vorba de repictare 
culoare pe culoare pentru că figurile ctitorilor din secolul al XVIII-lea vădesc aceeaşi 
epocă cu zugrăveala întregii biserici. Acolo unde stratul de zugrăveală este stricat nu se 
vede dedesubt un strat mai vechiI. 

Biserica reprezentată în tabloul votiv nu prezintă nici o asemănare cu monumentul. 
Intens afumată, stricată în numeroase locuri, zugrăveala Dobruşei rămîne interesantă 
prin cîteva tipuri de ctitori şi mai ales prin noutatea iconografică a gropniţei. 

Fig. 6. - Plallul bisericii sehitului Dobruşa. · 

Deşi reparată în 1936 -19372  biserica Dobruşei are nevoie de cîteva intervenţii
urgente. Soclul şi trotuarul sînt stricate aproape în întregime din care cauză umezeala a 
pătruns în ziduri ameninţînd viaţa construcţiei, învelitoarea este stricată şi plouă în pod. 
Absidele sînt crăpate. E de dorit efectuarea unor săpături în gropniţă şi eventual înlo
cuil'ea mozaicului cu o pardoseală de cărămizi. Totodată ar fi indicată refacerea paramen
tului de cărămidă aparentă restituind monumentului aspectul său iniţial. 

CONCLUZII 

Operă a unui meşter popular - dovadă numeroasele stîngăcii - biserica schitului 
Dobruşa este, totuşi, un monument de un interes deosebit. Prezentînd caracterele unui 
monument din secolul al XVI-lea se face remarcată prin planul dezvoltat în lungime ca 
rezultat al includerii unei încăperi - gropniţa - între pronaos şi naos. Frecventă în 
Moldova secolului al XVI-lea, gropniţa îşi explică prezenţa aici prin influenţa exercitată 
de arhitectura moldovenească asupra celei munteneşti către mijlocul veacului, datorită 
legăturilor mai strînse ce se stabilesc în special în urma căsătoriei lui Mircea Ciob anul cu 
Chiajna, fiica lui Petru Rareş. 

Această influenţă s-a făcut remarcată la biserica Curtea Veche din Bucureşti, 
ctitorie din aceeaşi epocă a lui Mircea Ciobanul, prin folosirea - e  dTept neînţeleasă - a 

1 De reţinut că pronaosul a avut două ferestre 
spre vest care au fost astupate, zugrăveala acoperin
du-le. 

2 Reparaţia s-a făcut prin subscripţii locale, pare-se 
fără ştirea Comisiei mon. istorice. 

1 8 1  
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contraforţilor1• La Dobruşa influenţa se opreşte la dispoziţia în plan - introducerea grop
niţei, absidele laterale cu săgeata scurtă - elevaţia rămînînd specific muntenească prin 
potolirea avîntului spre verticală atît de specific bisericilor moldoveneşti. 

Atît planul cît şi concepţia decorativă a faţadelor sînt suficiente probe pentru a 
atesta acestui monument naşterea în secolul al XVI-lea, foarte probabil în vremea lui 
Mircea Ciobanu. Că a fost sau nu ctitoria unui Dobruş aceasta rămîne de aflat ; oricum 
in. cazul de faţă, se pare că istoria scrisă în ziduri e mult mai clară decît cea a hri
soavelor şi pomelnicelor2• 

U E P KOBb XVI B E KA CO C KJI E O OM B OJITE H I1 I1  

U,EPKOBb CI<I1TA aOBPYWA 

(KPATKOE CO.Ll.EP)KAHI1E) 

TO'IHble )J.aHHble OTHOCHTeJIbHO n ocTpoHKH H o KTHTopax nOH u.epKBB OTCYTCTBYIOT, 
a cyw.ecTBYIOw.aH B H a cToHw.ee BpeMH H a)J.nHCb Ha KaMeHHOH nJIHTe XVI I I  BeKa rOBopHT 
TOJIbKO o ee POCIIHCH. 113 )J.OKYMeHTOB BbITeKaeT, 'ITO MOHaCTblpb ,Uo6pyrua cYW.ecTBOBaJI 
B H a'IaJIe XVI BeKa, O)J.H a H3 Ha)J.nBceH rOBopHT o peMoHTe, n poH3Be)J.eHHoM npBMepHo 
B KOHu.e XVI I BeKa . 

C apxHTeKTYPHoH TO'IKH 3peHHH Heo6xo)J.HMO OTMeTBTb, B nepBYIO O'Iepe)J.b, cyw.e
CTBOBaHHe CKJIena, cOBeprueHHo HCKJIIO'IHTeJIbHOrO )J.JIH B aJIaXHH, TO eCTb OT)J.eJIbHOrO 
nOMew.eHBH, H aXO)J.Hw.erOCH MeJK)J.Y HecpoM B nepe)J.HeJi qaCTblO u:epKBH ; 3aTeM CBoe
o6pa3HbIH cnoco6 pa3perueHHH Bonpoca )J.aBJIeHBH CBO)J.OB Hecpa, a TaKJKe Heo6bI'lHaH cpopMa 
60KOBbIX ancH)J., oTo6paJKalOIlJ,Bx, KaK H CKJIen, MOJIj(OBCKoe BJIHHHHe. ITPHTBOP, KYnOJI, 
KpbIIila - 6oJIee n03j(Hero npOHCXOJKj(eHHH. B HeruHHH opHaMeHTau.B5I, xapaKTepHaH j(JIH XVI 
BeKa,  OCHOBaHa H a  60JIbruBX HHruax, pacnOJIOJKeHHbIX B Oj(HOM perMCTpe ; cpa ca)J.bl ,  B 
H a CTOHIlJ,ee BpeMH oruTYKaTypeHHble, 6bIJIH BHaqaJIe B3 JIBu.eBoro KBpnH'la.  

PocrlHCb, OTHocHIlJ,a HCH K XVII I  BeKY, npej(cTaBJIHeT HHTepec, B oco6eHHocTB, 
BCJIe)J.CTBBe BKoHorp acpH'leCKOH HOBB3H bl CKJIena. 

B 3 a KJIIO'leHHe KaK nJIaH,  TaK B BHeruHHH 0pHaMeHTaU:HH u.epKBH B ,Uo6pyrne 
xapaKTepHbI )J.JI5I XVI BeKa, MOJI)J.OBCKoe )!{e BJIHHHHe, ynoM HHYToe BbIllle, YKa3bIB aeT H a  
BepOHTHoe BpeMH nOCTpOHKB - BpeMH MBP'IH LI o6aHYJIa.  

OBb�CHEHI1E PI1CYHKOB 

PliC. 1. - 061l1,RH BUA. U,epKosb CKIITa a06pYUJa (XVI B.). Ceno 3nSTapeii ,lJ,paraUJaBCKOrO paHOHa: 
PBC. 2. - BHA C IOro-::ana)\a. U,epKOBb CKBTa a06pyma (XVI B. ) .  Ceno 3naTapeH aparamaHCKoro 

paHOBa. 
PliC. 3. - KnaAKa CTeH. U,epKOBb CKHTa a06pYUJa (XVI B . ) .  Ceno 3.1JaTSpelî aparamaHcKoro paiioHa. 
PliC. 4. - BRA H3 uepeAHelî '1aCTR �epl<Bu Ha CKneu II neHTpanbHYIO qaCTb. U,epWBb CKRTa D:06pyma 

(XVI B.). Ceno 3JlaTSpeH aparamaHCKoro paHOHa. 
PHC. 5. - U,epKoBb CKHTa D:06pyma uo KapTHHe CAeJlaHHOH uo 06eTY· 
PHC. 6. - nnaH �epKBH CKHTa ,lJ,06pyma. 

1 H. Teodoru, Conlra/orli la o bis. munlenească din 
sec. al X VI-lea (in lc1!inare lui N. Iorga, p. 398- 401).  
N. Ghica-Budeşti, lnrluririle reciproce intre a"hifec
tura din MUT lenia şi cea din J\{rldova (in Inchinare lui 

N. Iorga, p. 175-188). 
2 Pentru documentele Dobruşei (în afară de lucrările 
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citate) 1. Donat, Fundaliunile religioase ale Olleniei, 
p. 42- 43 ; N. Dobrescu, Ist. bis. rom. in Oltenia, 
236- 237) ; T.G. Bulat, Contribuţii documentare la 
ist. Olteniei ; St. Nicolaescu, Documente slavo-romlne. 
Pentru icollografie, vezi 1.D. Ştefănescu, lucrările citate. 
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BlSEl!ICA SCHlTULUl DOllRUSA 

UNE E GLISE .A CR YPTE ,EN OLTE NIE - XVIe SIECLE 
L'E GL I SE DU MONASTERE DE DOBRUŞA 

(RESUME) 

On manque de precisions SUT la construction comme sm les fondatems de cette 
eglise, CaT l'inscription v:otive actuelle, datant du XVIII" siecle, ne se rapporte qu'aux 
peintmes. Les documents attestent l'existence du monastere de Dobruşa au debut du 
XVIe siecle et une inscription fait mention de reparations effectuees a la fin du XVI [e siecle. 

Au point de vue architectmal, il convient de signaler en premier lieu, l'existence, 
cho. e tout a fait exceptionnelle pom la Valachie, d' une crypte distincte, situee entrc le 
naos et le pronaos ; il y a egalement lieu de fau:e remarquer l'ingenieuse solution apportec 
au probleme de la poussee des vOlltes du naos et la forme inaccoutumeec des abside. 
laterales qui, a l'instar de la crypte, decelent lille influence moldave. Le porche, le clocher 
et le toit ne sont pas ceux du debut. La decoration exterieme, propre au XVI" siecle, 
est faite de grandes niches disposees en un seul registre ; les fa�ades, aujomd'hui crepies 
a la chaux, etaient autrefois en briques apparentes. 

La peintme, qui remonte au XVllle siecle, est inMressante notamment par la 
nouveauM iconographique de la crypte. 

En conclusion, le plan aussi bien que la decoration exterieme de l'eglise de Dobruşa 
portent les caracteres du XVIe siecle, et les influences moldaves qu'on y decele semblent 
assigner comme date probable de la construction l'epoque de Mircea le Pâtre. 

EXPLICATION DE 3 FI GURE ., 

Fig. 1. - Vue d'ensemble de I'eglise du petit couvent de Dobruşa (XVIe siecle) ,(village de ZIătărei, district 
de Drăgăşani). 

Fig. 2. - Vue du Sud-Ouest de l'eglise de Dobruşa (XVIe siecle). 
Fig. 3. - Parement de I'eglise de Dobruşa (XVIe siecle). 
Fig. 4. - La crypte et le naos de I'eglise de Dobruşa, vus du pronac.s. 
Fig. 5.  - L'eglise de Dobruşa, d'apres le tableau voti!. 
Fig. 6. - Plan de l'eglise de Dobruşa. 
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