DATE NOI PRIVIND VECHIMEA
SI ARHITECTURA BISERICII MĂNĂSTIRII TOPOLNITA (JUD. MEHEDINTI}
'
'
'

CRISTIAN MOISESCU

Arhitectura românească eclezială din Muntenia si Oltenia realizată în
a două jumătate a secolului al XIV -iea , deci în deceniile imediat
următoare întemeierii statului feudal , luată în consideraţie exclusiv prin
numărul relativ redus al monumentelor bisericeşţi introduse în circuitul
ştiinţific - este vorba de cca zece edificii de cult - raportată la creaţia
arhitecturală cu aceeaşi funcţie a popoarelor vecine din sud-estul
Europei , poate crea impresia unei activităţi restrânse , chiar
sărăcăcioase , ceea ce, de fapt, nu corespunde adevărului istoric.
Efectuarea unor atente investigaţii interdisciplinare a cercetătorilor
arheologi , istorici , arhitecţi ş i istorici ai artei asupra tuturor
constructiilor de acest gen susceptibile a fi fost ridicate în perioada
amintită ,' fie că acestea se păstrează întregi , în stare de ruină sau la
nivelul fundaţiilor , va avea drept consecinţă îmbogăţirea cunoştinţelor
de specialitate în acest domeniu . Numai prin conturarea unei imagini cât
mai cuprinzătoare asupra fenomenului arhitectural de zid din faza lui
incipientă , dezvoltat în spaţiul românesc dintre Dunăre şi Carpaţii
Meridionali, fără a pierde din vedere nici un martor valoros, va putea fi
elaborat un studiu coerent şi obiectiv asupra evoluţiei vechii arhitecturi
românesti de zid apartinând acestui secol , atât de lacunar cunoscut.
între' monumente'le munteneşti datate până în prezent în prima
jumătate a secolului al XVI 1-lea, dar, de fapt, mult mai vechi , se înscrie
ş i biserica Mănăstirii Topolniţa din judeţul Mehedinţi , asupra căreia
traditia stăruie încă si astăzi să o constituie ca fiind o ctitorie a
călug'ărului Nicodim. '
Faţă de datele istorice controversate avute la dispoziţie , ne punem
întrebarea: ce stim astăzi despre trecutul acestei biserici?
în lucrarea' sa privitoare la Mănăstirea Tismana , apărută în anul
1904, merituosul cercetător al meleagurilor gorjene , Alexandru
Ştetulescu , socotea schitul Top~lniţa ca „fiind o tondaţiune din secolul
al XIV-iea a Sfântului Nicodim" , bazându-se fie pe tradiţia păstrată în
mănăstire şi în sa~ele din jur, fie pe cea consemnată în cronica rimată a
Mănăstirii Prislop .
Cercetătorii care s-au oc~pat ulterior de vechigiea bisericii ge la
Topolniţ~ V. Drăghicea~u „ N. Ghica-Budesti , Ion Donat , N.
Stoicescu , Cornelia Pillat , sau Vasile Drăguţ9', având ca principală
sursă de referinţă asupra vechimii monumentului pisania săpată în
piatră , aflată la intrarea în pronaos din anul 1646, au considerat, fără
1 Este vorba de biseri ci le: „Negru Vodă" de la Câmpulung-Muscel (cca 1350); Sf.
Nicolae-Domnesc din Curtea de Arge? (cca 1360), Ti smana (1377-1378); Cozia (1387);
Cotmeana (cca 1385, cu refaceri în anii urm ăto ri) ; Vodiţa I (cca. 1372); Vişina (penultimul
deceniu al secolului al XIV-iea); paraclisul primei curţi domne şti din Târgovişte (cca.
1380); Sân Nicoară din Curtea de Argeş (a doua jumătate a secolului al XIV-iea) şi Tutana
I (sfâ rşitul secolului al XIV-iea) .
Acestora li se adaug ă , desigur, numeroase alte l ăcaşu ri biserice şti , între care unele
încă necunoscute, altele co nsemnate documentar dar neidentificate sau necercetate
arheologic.
~u am enumerat vestigiile bisericilor de lemn investigate arheologic.
Alex. Ştefulescu , Mănăstirea Tismana, Bucure şti , 1909, p. 45 , unde se precizează
că „ după Vodiţa (Sfântul Nicodim) a zidit Tismana şi Topolniţa "; în continuare, la pag . 63,
acelaşi auto r menţionează că „tot ca sfânt, Nicodim.„ este venerat şi la Topolniţa ";
Mircea Păc urariu , Istoria mănăstirii Prislop, Arad , 1986, p. 19 şi 129. Legenda
ctitoririi Topolniţei de către Nicodim a fost consemnată ş i de episcopul Ghenadie al
Râmnicului în Vizite canonice Însoţite de note istorico-arheologice, 1880-1881 ,
Buc~reşti , 1892, p. 130-135.
M. Păc urariu , op. cit„ p. 129.
4 V. Drăg h icean u , Monumentele istorice din Oltenia, B.C.M.I„ 1931 , p. 115-116.
5 N. Ghica Budeşti , Evoluţia arhitecturii În Muntenia şi Oltenia, partea a III -a, în
B.C . ~.I„ 1932, p. 32, 57-58, pi. CXXXIV-CXL.
I. Donat, Fundaţiile religioase ale Olteniei, partea I, Măn ăstiri ş i schituri, Craiova,
193p. 79.
N. Stoicescu , Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, Ţara
Ro1nească , voi. 2, p. 660.
Cornelia Pi lat, Pictura murală În epoca lui Matei Basarab, Bucure şti , 1980, p. 23-24.
9 V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti , 1976, p.
303-304.

excepţie,

biserica respectivă ca fiind o ctitorie a căpitanului de dorobanţi
Lupu Buliga de la această dată.
în ciuda menţiunilor de mai sus , sintezele publicate asupra
arhitecturii şi artei noastre medievale în ultimele decenii - care consacră
mai multe capitole construcţiilor de cult ale Ţării Româneşti - nu au luat
în considerare existenţa acestei biserici nici măcar pentru secolul
al XVII-iea, după cum era datată până în prezent 10.
Incitat de asemănarea planului monumentului în cauză atât cu
biserica fostei Mănăstiri Vişina de la Bumbeşti pe Jiu, aflată în stare de
ruină , cât şi cu cea a Mănăstirii Prislop din Ţara Haţegului , ambele
datate în a doua jumătate a secolului al XIV-iea 11 şi care împreună
beneficiau de aceeaşi tradiţie ce le punea în legătură cu activitatea
ctitoricească a St. Nicodim sau a ucen ic ilor săi , am procedat la
verificarea mărturiilor documentare ale trecutului Topolniţei şi, implicit,
la analizarea în detaliu a arhitecturii ei . Mai întâi vom trece în revistă
relativ puţinele informaţii pe care le deţinem asupra istoricului
mănăstirii.
Dacă satul

omonim este amintit documentar încă din 1466, iunie
a12, primul act care se referă chiar la Mănăstirea Topolniţa este mult
ulterior., fiind emis de cancelaria lui Alexandru lliaş la 9 februarie 1629,
unde se consemnează că datorită vechimii şi vitregiei vremurilor,
aşezământul monastic la acea dată era pustiu iar locuitorii unui sat
aparţinător mănăstirii fugiseră ,,încă din zilele lui Mihai Voievod" (Mihai
Viteazul). Acelaşi document precizează că atunci „trei călugăraşi sârbi ,
cum au venit din tara turcească „ . au mers la acea sfântă mănăstire
Topolniţa de s-au apucat mănăstirea pustie să o dreagă„ :· 14 , lucrurile
fiind necesare, fără îndoială, nu numai datorită vechimii , jafurilor şi
lipsei de îngrijire, dar şi ca urmare a marelui cutremur întâmplat cu un
an înainte . Dintr-o dată acest document stabileşte pentru mănăstirea
Topolniţa două aspecte importante: în primul rând coboară existenţa ei
la stârsitul secolului al XVI-iea, în anii de domnie ai lui Mihai Viteazul , si ,
în al doilea rând , confirmă că vechea mănăstire , inclusiv biserica, mai
dăinuia încă în anul 1629.
Mai departe, mergând pe tirul investigării hrisoavelor, aflăm dintr-un
document din anul 1635, noiembrie 30, că Matei Basarab întărea
Topolniţei dania câtorva sălaşe de ţigani robi ce fuseseră ai mănăstirii
„daţi şi miluiţi de răposaţii ctitori încă mai denainte vreme", deoarece
„ această sfântă mănăstire au rămas săracă şi pustie si fără călugări „ . şi
s-au răsipit acestei sfinte mănăstiri„ . tot ce au avut"15 _
Pentru a scoate aşezământul din starea precară în care se afla,
acelaşi gospodar domn încredinţează Mănăstirea Topolniţa în anul
1646, februarie 12 , dregătorului său vei aga Lupu Buliga din
Ciovârnişani , care avea proprietăţi în vecinătate . Documentul, în care se
menţionează şi hramul avut iniţial , Sfântul Arhanghel Mihail, motivează
dania astfel: „ca să-i fie lui „ . mănăstirea „. pentru că mi-a fost de
mostenire, fiind făcută din temelie de strămosii domniei mele de mai
mainte vreme, den zilele altor domni bătrâni"f6 (Subl. ns, CM) . .un alt
10 Gr. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti ,
1981 ; Gh. Curinschi-Vorona, Istoria arhitecturii În România, Bu cu re şti , 1981 ; Istoria
arte'f{ plastice În România, Bucure şti , 1970.
Ştefan Andreescu ş i Matei Cazacu, Mănăstirea Vişina, un monument din veacul al
XIV-iea, B.M.I„ anul XIX, nr. 4, 1970, p. 43-46; V. Vătă şia nu , Istoria artei feudale În ţările
romf~e, Bucureşti , 1959, p. 284.
D.R.H „ B, Voi. I, Buc„ 1966, p. 222, nr. 130.
13 Arh . Stat Buc„ fond M-rea Tismana, XX 1/2, XX/1-3 ; R. Creţeanu , Întregiri la
istoricul schitului Topolniţa, M.O„ anul IX, nr. 3-4, 1957, p. 213, „Arhivele Olteniei", anul
li, Cr~ova , 1923, p. 29.
1 Ibidem.
15 D.R.H„ B, voi. XXV, Buc„ 1985, p. 183, nr. 174.
16 Arh . Stat. Buc„ fond m-rea Tismana, XX/1-3.
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act mai vechi cu doi ani , datat 11 mai 1644, prin care se întărea
peste opt rumâni dorobanţi din Tâmna , în
Mehedinti , care „sunt de mosie ai sfintei mănăstiri dati de Radu
Negru "17 (Subl. ns. CM) , este' esenţial pentru stabilirea începuturilor
mănăstirii în a doua jumătate a secolului al XIV-iea, mai precis în anii de
domnie a lui Radu I (1377-1384) .
Dacă nu mai există nici un dubiu asupra informaţiilor documentare
privind începuturile schitului Topolniţa , dar cunoscând textul pisaniei
aşezate de Lupu Buliga în anul 1646, în care acesta afirmă că el însuşi a
zidit mănăstirea „de în temelia ei" - şi aici este necesar să atragem
atenţia că documentul epigrafie se referă la mănăstire şi nu la biserică se impune efectuarea unei cercetări de detaliu a arhitecturii
monumentului, spre a obţine confirmări suplimentare asupra datării.

Topolniţei stăpânirea

La cca 20 de kilometri nord de Turnu Severin , pe o colină stâncoasă
din trei părţi de văi şi râpe , într-un loc retras împădurit ,
unde curge apa Topolniţei , se înalţă o veche mănăstire, alcătuită din
biserică , turnul-clopotniţă , o clădire a chiliilor şi un zid de incintă (fig. 1);
De plan triconc, compusă iniţial din altar şi naos, ulterior şi din
pronaos, arhitectura bisericii se remarcă de la prima vedere prin câteva
particularităţi de bază , între care menţionăm:

înconjurată

Fig . 1. Vedere asup ra ansamblului

Măn ăstirii Topolniţa .

Fig. 2. a. Planul Biseri cii M ănăstirii Topolniţa : 1. z id ă ri e de la sfârşitul secolulu i al XIV-iea;
2. zid ă rie din 1646;
b. secţiu n e longitudinal ă

Fig. 3. Faţada de sud a Bisericii
etape de construcţie .

M ănăstirii Topolniţa.
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- cele trei abside , două laterale ale naosulu i ş i una a altarulu i, care,
spre deosebire de majoritatea bisericilor de zid din Ţara Românească
prezintă un particular interes prin faptu l că sunt semicirculare atât la
interior, cât şi la exterior, un'de, în mod obiş nuit , se conturează o formă
poligonal ă (fig . 2a);
- fa ţa dele bisericii , exceptând soclu l care prezintă o simpl ă
retragere de trei cm, sunt plate, neavân d nici o deco ratie în relief de
genul brâulu i, arcaturilor sau panourilor despărţite de lesene (fig. 3);
- turla cu opt laturi, ridicată peste naos, este străpunsă către cele
patru puncte cardinale de ferestre înalte, celelalte patru laturi fii nd
decorate cu firide gemene ce au în pa rtea lor centra lă mici elemente
stelate din piatră traforată de felul răs u flătorilo r, descoperite rece nt,
cărora le corespund la interior goluri ci rcu lare aflate pân ă acum sub un
strat gros de tencuială (fig. 2b); o cornişă pronu nţată, cu trei retrageri
arcate succesive, s u b l iniază partea s u perioară a turlei (fig. 4);
17 Pr. D. Bălaşa, Contribuţie la istoria schitului Topolniţa, M.O., anul IX, nr. 11-12,
1957, p. 826; Const. C. Grecescu, Studii de istorie socială, Bu c ureşti, 1943, p. 163.
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Fig . 4. Vedere dinspre sud-est
a Bise ricii M ă n ă stir i i T o polni ţa .

- retrage rea în consolă a z idăriei interioare a celor trei abside la
nivelul n aşterii bo lţilor („porte afaux "), care, din ceea ce cunoaştem
până în preze nt, date ază de la în ceputul secolului al XVI-iea 18, dar
existând , desigu r, încă cu mult timp înainte , la alte monumente
bisericesti ;
- zidă ria alcătuită din piatră de râu în alternanţă cu cără midă de
format mare, unde sporad.ic au fost utilizate şi blocuri mari de piatră
fasonat ă , repre zentând spolii dintr-o aşezare romană apropiată ,
provenind poate chiar de la castrul Drobeta.
Căutând stabilirea unor analogii ale arhitecturii monumentului
mehedinţean cu alte lăcaşuri române şti de cult, atenţia ne-a fost reţinută
în mod stăruitor de biserica fostei mănăstiri Vişina- Gorj. construită
către sfârşitul secolului al XIV-iea 19, cel mai târziu în timpul domniei lui
Mircea cel Bătrân (fig . 5B) . Putem constata, totodată , asemănări asupra
formei planimetrice cu unele biserici moldoveneşti , cum ar fi cele de la
Siret, Volovăţ, Humor, Vornicenii Mari, toate în jud . Suceava20, dar,
mai ales , cu biserica Mănăstirii Prislop din jud. Hunedoara21 (fig . 6) ,
toate ridicate către 1400 şi prezentând aceeaşi caracteristică de bază :
plan triconc cu abside semicirculare în interior şi in exterior, faţade
plate , neprofilate şi zidărie din lespezi de piatră .
Dar elementul-surpriză care a rezultat din cercetarea paramentului bisericii Mănăstirii Topolniţa - deosebit de util în formularea unor
18 Primu l monument muntenesc unde întâlnim apa riţia acestui element este Bise rica
Mitropoliei din Tâ rgo v i şte con struită la începutul secolulu i al XVI-iea, u rm ată la scurt timp
de Biseri ca Mă n ăstirii Snagov.
19 Ştefa n Andreescu şi Matei Cazacu, op. cit, loc. cit.
20 Cristian Moisescu, Interferenţe şi sinteze stilistice la începuturile arhitecturii
ecleziale moldoveneşti (sec. XIV-XV), în „Ars Transilvaniae", III, 1993, p. 14-24.
21 Eu ge nia Greceanu , Spread of byzantine traditions in medieval architecture of
rumanian masonry churches in Transilvania, in „Etude byzantines et post-byzantines", I,
B u cu re şti , 1979, p. 201 .

analogii mai sigure cu monumentele amintite - l-a constituit e x istenţa
pe laturile de nord şi sud , la nivelul articulării naosului de pronaos , a
unui rost vertical , vizibil pe toată înălţimea faţadelor . Extinzând sondajul
iniţial prin înlăturarea tencuielilor târzii executate cu patru decenii în
urm ă , a rezultat în mod indubitabil că pronaosul a fost ad ă ugat ulterior
unei construcţii preexistente . De fapt, acest compartiment adăugat
poate fi uşor identificat cu intervenţia ctitoricească a căpitanului Lupu
Buliga din anul 1646 (fig. 5A) .
Devenit stăpâ n al mănăstirii şi averilor sale , dregătorul mehedinţean
a ref ă cut în scurt timp mai vechea fondaţiune de secol XIV dup ă
înţelegerea avută cu Matei Basarab, care , în documentul amintit mai sus
din februarie 1646, condiţionează ca Lupu Buliga „ să aibă a face ce va
trebui la sfânta mănăstire „. şi să se numească ctitor nou ". Cu acest
prilej, Buliga , după ce îi schimb ă hramul , dedicând -o Sf. Ioan
lnaintemergătorul , repară vechea biserică alcătuită din naos şi altar,
căreia îi adaugă pronaosul. Judecând după firidele aflate în zidul estic al
pronaosului , acest compartiment era destinat, încă de la început,
funcţiei de necropolă a noului ctitor şi a familiei sale. în cadrul incintei,
acelaşi nou ctitor zideşte din temelie turnul-clopotniţă , ridică zidul de
incintă şi reface chiliile şi celelalte anexe (fig . 7) . ln acest fel considerăm
corectă precizarea din pisania de la 1646, unde căpitanul de dorobanţi
arată că a zidit mănăstirea „de în temelia ei". Abia fiul său Coruia, mare
paharnic, în momentul executării picturii bisericii în anul 1673 de către
Gheorghe „grecul " şi Dima „valahul ", alterează adevărul istoric ,
consemnând în inscripţia z ugrăvită deasupra intrării în naos că jupan
Lupu Buliga vei agă a zidit din temelie biserica şi nu munăstirea, după
cum preciza mai vechea inscripţie săpată în piatră. Acest fapt a derutat
pe istoricii care s-au ocupat de trecutul Topolniţei , considerându-l pe
Lupu Buliga ctitor al bisericii în întregul ei. Aşadar , în faza sa iniţial ă
biserica, alcătuită numai din naos şi altar, se aseamănă şi prin aceasta
lăcaşului de la Vişina , căreia i s-a adăugat pronaosul după cca un secol
şi jumătate mai târziu , adică la începutul secolului al XVI-iea, în timpul
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Fig. 5. Planurile bisericilor A) Topolniţa şi B) Vişina ; 1.
XIV-iea; 2. zi d ărie de la începutul secolului al XVI-iea.
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secolului al
Fig . 6. Biserica

domniei lui Neagoe Basarab22 _Prin suprapunerea planurilor celor două
biserici , rezultă în mod surprinzător o perfectă identitate de forme si
dimensiuni, biserica de la Vişina fiind mai lungă doar cu 40 cm (fig . 5) ,
ceea ce dovedeşte nu numai contemporaneitatea acestor monumente,
ci, probabil, şi un acelaşi meşter constructor.
Pentru a obţine o tratare unitară a aspectului exterior al bisericii
Mănăstirii Topolniţa, noul ctitor păstrează la partea adăugată acelaşi
aspect nedecorat al faţadelor, singurul element ornamental profilat
constituindu -l ancadramentul din piatră aşezat la i11trarea în pronaos.
Procedează apoi la tencuirea integrală a faţadelor bisericii, pe care le
împodobeşte cu un decor incizat şi colorat policrom , mult utilizat ~
epocă, care a apărut recent prin îndepărtarea tencuielilor moderne2 .
Această decoraţie colorată pastelat în roşu şi albastru, reproducând atât
o alternantă de panouri din piatră tencuită şi asize de cărămidă
aparentă, cât şi un brâu în torsadă aflat sub cornişă, a fost riguros redat
în imaginea bisericii aşa cum este înfăţi~ată ea în tabloul votiv realizat în
anul 1673 (fig . 8). Aspectul bisericii din tabloul votiv ne oferă şi
elemente documentare asupra formei avute de acoperişul din şiţă al
monumentului la mijlocul secolului al XVII-iea , unde se observă
marcarea distinctă a compartimentelor altarului şi pronaosului prin
supraînălţarea şarpantei. Forma respectivă a fost adoptată atât în scopul
degajării bazei turlei, cât şi din considerente de ordin funcţional. Este
vădită intenţia meşterului constructor de a obtine pante repezi, necesare
scurgerii cât mai rapide a apelor, într-o zonă cu un regim excesiv de
pr.ecipitaţii. Sunt, prin aceasta, puse în evidenţă unele similitudini cu
rezolvarea ingenioasă a acoperisului moldovenesc încă din secolul
al XV-iea.
'
22 Ştefan Andreescu şi Matei Cazacu, art. cit., loc. cit.
23 Intervenţiile de restaurare asupra decoraţiei policrome exterioare aparţin pictorului
Ionică Grigorescu, cu începere din anul 1990.
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Fig. 8. Imaginea bisericii din pictura tabloului votiv, realizat în anul 1673.

în concluzie, coroborând observaţiile noastre de ordin arhitectural
cu consemnările istorice cunoscute documentar - mai ales cu
precizarea din hrisovul emis de Matei Basarab la 1644, prin care
mănăstirea Topolniţa datează din vremea acelui „Radu Vodă Negru",
fără îndoială Radu I, precum şi cu informaţiile transmise de tradiţia
orală, care atribuie întemeierea aşezământului respectiv Sfântului
Nicodim în trecerea sa de la Vodiţa la Tismana, considerăm că ne aflăm
în faţa unuia dintre vechile monumente munteneşti de zid păstrate
întregi, din a doua jumătate a secolului al XIV-iea. Pentru o deplină
confirmare asupra consideraţiilor expuse în studiul de faţă asupra
vechimii bisericii de la Topolniţa , apreciem că este necesară şi o
confirmare de natură arheologică , care sperăm că va fi executată
neîntârziat, cu atât mai mult cu cât lăcaşul cunoaşte în prezent ample
intervenţii de consolidare şi restaurare prin purtarea de grijă a
lntâistătătorului Mitropoliei Olteniei l.P.S. Dr. Nestor Vornicescu şi cu
osteneala vrednicilor slujitori ai mănăstirii.

RtSUMt
L'eglise du Monastere Topolniţa , departement de Mehedinţi , etait jusqu 'a presen!
consideree comme erigee en 1646, par le capitaine Lupu Buliga, bien que la tradition
locale attribue sa construction au Saiat Nicod eme, le fondateur du Monast'ere Tismana
(1378) . L'etude de l'architecture , corroboree avec l'interpretation des sources
documentaires, ont conduit pourtant a l'opinion que l'eglise est bien plus ancienne, datant
plus exactement de la deuxi'eme moitie du XIV-e si'ecle. Dans celte phase initiale, le
monument etait constitue seulement du sanctuaire et du naos, le pronaos etant, en fait, le
compartiment ajoute par Lupu Buliga. Par l'etude comparee de l'architecture de la forme
initiale de l'eglise on a pu etablir des certes annalogies avec l'eglise du Monast'ere Vişina,
situee dans le defile du Jiu, edifiee, elle aussi, au cours de la deuxieme moitie du XIV-e
siecle.
En miime temps l'etude fait une analyse detaillee de l'architecture de l'eglise Topolniţa
aussi que des nouveaux elements qui apparaissent dans sa structure et dans sa plastique
decorative, caracteristiques pour l'evolution ulterieure de l'architecture de la Valachie et
de l'Oltenie.
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