
CUHNllLE ANSAMBLURILOR CIVILE SI RELIGIOASE DIN TĂRILE. ROMÂNE 
' ' 

Analiză arhitecturală 

I. Introducere 
Scopul studiului 

* 

În cuprinsul marilor ansambluri medievale de zid din Ţara 
Românească si Moldova - curti boieresti si domnesti , mănăstiri -
cuhniile erau destinate pregătirii hranei pentru comunităţile laice sau 
religioase pe care ansamblurile le adăposteau . Alăturate uneori altor 
anexe gospodăreşti ; tratate ca volume separate sau înglobate în 
volumul general al ansamblului; pornind de la simple încăperi acoperite 
cu cupolă , luminate şi ventilate zenital printr-un lanternou, evoluând -
prin acumulări calitative şi selectări ale unor procedee şi tehnici similare 
din zone mai apropiate sau mai depărtate - spre structuri complexe 
proprii , cuhniile din Ţara Românească şi Moldova constituie realizări 
remarcabile ale arhitecturii românesti. 

Prezentul studiu îşi propune să evidenţieze originalitatea şi 
diversitatea rezolvărilor structural-arhitecturale ale acestui tip de 
construcţie în ţările române . Raportarea la construcţii similare 
anterioare sau contemporane dintr-o largă arie culturală , precum şi 
analiza detaliată a rezolvărilor autohtone sunt mijloacele utilizate în 
lucrare în scopul de a determiQa acele caractere definitorii ce pot fi 
utilizate în practica de restaurare . 

li. Bucătării ale marilor ansambluri medievale 
europene 

Prezentarea exemplelor cunoscute, amplasarea în cadrul 
ansamblului, rezolvări constructive, circulatia modelelor 

' 
O atentă parcurgere a materialelor documentare relevă , în cadrul 

unor ansambluri arhitecturale medievale destinate a adăposti şi a 
răspunde necesitătilor unei comunităti numeroase - laice sau monahale 
- , existenţa unor ' construcţii special conformate, destinate pregătirii 
hranei : bucătăriile . Castele , palate, reşedinţe princiare, mănăstiri , hanuri 
din lumea ortodoxiei sau din cea musulmană , din Occidentul european, 
au în compunere unul sau mai multe spaţii adaptate pentru pregătirea 
simultană a mai multor feluri de mâncare, în mari cantităti. Existenta si 
amplasarea mai multor puncte de foc, rezolvarea unei acoperiri care s'ă 
asigure în acelaşi timp iluminarea şi evacuarea căldurii şi a fumului -
sunt problemele la care constructorii au trebuit să găsească soluţii 
adecvate. 

Conform opiniilor unor cercetători , printre care si Auguste Choisy, 
sistemele de acoperire şi ventilare utilizate la bucătăriile Evului Mediu 
nu sunt altceva decât o preluare a experienţei constructive romane , 
manifestă în cadrul construcţiilor băilor cu hipocaust. Probabil preluat 
de la bizantini împreună cu funcţia băii , tipul de boltire şi ventilare a 
spaţiilor cu punct de foc devine specific populaţiilor din Asia Mică şi 
Levant [1] . Utilizat mai întâi la băile din lumea musulmană post
selgiucidă (baia Al Sultan din Damasc, Siria; baia resedinţei Umayyazilor 
de la Kusayr Amra şi cea a palatului Hirbat al-Mafjdar, ambele în Irak) 
[2], acelaşi sistem pare a fi fost împrumutat şi la construcţia şemineelor 
palatelor şi hanurilor musulmane din Orient. După opiniile aceloraşi 
cercetători , acest tip de construcţii a fost introdus în Occidentul 
Europei , în cadrul unor ansambluri monastice şi laice, imediat după 
cruciade , ca urmare a contactului cu Orientul Apropiat [3] . 

Asupra relaţiei acestor construcţii cu ansambluri din care fac parte, 
trebuie menţionate următoarele : 

1 Auguste Choisy, Histoire de l'arhitecture, Paris, 1964, lame 11. p 421-422. 
2 Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine, Civilizaţia islamului clasic, Bucureşti , 

197~, voi li. , p 171-182 
Auguste Choisy, op. cit. 
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arh. LIVIU BRĂTULEANU 

Cea mai veche informaţie ne-o oferă planul general al abaţiei Sankt 
Gali, întemeiată la începutul secolului al VII-iea (un foarte probabil 
proiect din 820) [4], care înfăţişează un adevărat microcosm 
independent, necesar satisfacerii nevoilor călugărilor şi pelerinilor. 
Planul nu oferă informaţii asupra arhitecturii construcţiilor componente 
ale ansamblului , dar indică amplasarea în volume separate a celor două 
buc~tării . 

Referindu-se la bucătăriile abatiilor, castelelor si palatelor din 
vestul european , Alexandre Necham , Viollet le D'uc , J. Guadet 
mentionează amplasarea izolată a bucătăriei , uneori inclusă corpului de 
anex'e, dar întotdeauna depărtată de locuinţe . În unele cazuri l egătura 
între bucătărie şi corpul de locuinţe se făcea printr-un pasaj subteran 
[5L, 

ln Siria, la Krak des Chevaliers , cruciaţii au construit bucătării 
grupate în acelaşi volum izolat de restul construcţiilor , dar situat în 
aprgpierea sălii de mese. 

La Topkapî Saray din Istanbul , bucătiriile sunt grupate într-un 
pavilion distinct în afara incintei principale. 

Este de remarcat că la aceste două exemple din urmă, bucătăriile 
erau constituite din „baterii de încăperi boltite", care alcătuiau volume 
impprtante în cadrul respectivelor ansambluri. 

ln estul Europei , la marile ansambluri athonite, după cum remarca 
Gh. Balş, „.„ bucătăriile ajung câteodată clădiri însemnate , cu toate că 
sunt rar aşezate izolate „ . coşul se distinge şi în exterior prin importanţa 
construcţiei lui în raport cu celelalte„ ." [6]; bucătăria (estia, mangupio), 
constituind - ca în cazul mănăstirii Chilandar - un punct de reper 
put~rnic individualizat. 

La marile ansambluri rusesti remarcăm aceeasi di spunere 
pavilioanară , izolată , sau asocierea' bucătăriei cu trapeza'. (mă n ăstirea 
Kirill-Belozerski , sec . XV-XVII ; mănăstirea Sf. Boris si Gleb , sec. 
XVI-XVII) [7] . [Planşa . 1]. ' 

Bucătăriile din primele secole ale mileniului li , numite· „culina 
antiqua", erau circulare în plan, fiind acoperite cu boltă asemeni unei 
pâlnii. Astfel de bucătării de plan circular, cu coş central şi coşuri 
secundare dispuse perimetral deasupra nişelor şemineelor se reali zează 
în secolele XII si XIII (Marmoutier; Tours ; Sainte Trinite , Vendâme; 
Mont Majour; Fontevrault; Saint Pere , Chartres ş.a . ) . Bucătării de plan 
patrulater se întâlnesc la ansamblurile monastice, dar mai ales la cele 
civile (reşedinţe nobiliare, cetăti , castele) din secole le XIII-XIV (Palatul 
Papilor, Avignon ; palatul ducilor de Bourgogne; castelul Montreuil
Bellay , Saumur) [8] din Franţa şi din Anglia (Glastonbury Abbey , 
castelul Raby) [9] . 

Astfel de încăperi monumentale, unele etajate precum bucătăria din 
Chartres, erau slab luminate si ventilate. Deficienta sus-amintită este 
rezolvată la Glastonbury (sec'. XV) prin prevederea unei prize de aer 
amenajată la partea superioară prin două ajutaje unul într-altul 
(concentrice) , acest sistem permiţând introducerea aerulu i necesar 
combustiei si iesirea gazelor arse prin tiraj [1 O]. 

În acela'şi s'pirit , dar mai vastă şi perfecţionată , este reali zată 
acoperirea bucătăriei de la Fontevrault: pe cinci dintre laturile unui 
poligon octogonal se află nişele şemineelor , octogonul de bază - redus 

4 Jacqu es Le Golf , Ci v ilizaţia occidentului medieval, B ucu r e ş t i , 1970 , p. 
181 ,5183 ,184 

J. Guadet, E/ements et theorie de /'architecture, tome li , p. 11 2-114; Vi ollet-Le Duc, 
Dicţwnnaire raisonne de /'architecture tranr;aise du XI au XVI siecles, Paris, 1858- 1868. 

Gheorghe Ba l ş , Notiţe despre arhitectura Sfântului Munte. BCMI , 1913, p. 1- 49 
7 Hube rt Fae nse n, Vladimi r Iva nov, Arhitectura rusă veche, Bucu resti , 1981, 

voi . I, p. 369, 503. ' 
8 Viollet-Le-Duc, op. cit. 
9 ~uguste Choisy, op. cit. 
1 Auguste Choisy, op. cit. 
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prin patru arce la un pătrat - este redus din nou , prin intermediul unor 
arce piezişe , la un octogon mai mic - baza unei piramide ce constituie 
acoperişul propriu-zis [11 ] . Coşul central este dublat de puţuri 
secundare , asemeni rezolvării de la Glastonbury. Remarcabilă este 
soluţia adoptată la mănăstirea Durham (Anglia) , unde, pentru reducerea 
deschiderii lanternoului-coş cu baza octogonală , sunt utilizate arce 
intersectate [12] . [Planşele nr. 3,4, şi 6.]. 

În ceea ce priveşte rezolvarea arhitecturală a bucătăriilor marilor 
ansambluri din sud-estul Europei , sunt de reţinut observaţiile făcute de 
Gh. Balş cu privire la mănăstirile athonite: „Cuhniile (magherion) sunt 
interesante prin boltirile lor. Problemea era de a lăsa în mijloc o gaură 
de fum şi ventilaţie , înălţând cât se poate acest punct, pentru o mai 
lesne scăpare . Coşul se distinge şi în exterior prin importanţa 
construcţiei în raport cu celelalte . Bucătăriile ajung să fie clădiri 
însemnate , cu toate că rar sunt aşezate izolat... ". Acoperirea acestor 
spaţii este relativ simplă ca rezolvare: remarcăm folosirea bolţilor cu 
baza octogonală şi cu pane (sectoare) drepte sau curbe (ex : 
Pantocrator, Chilandar, Grigoriu , Lavra) . O soluţie mai simplă o 
reprezintă acoperirea cu boltă în leagăn sau boltă mânăstirească (ex: 
Dionisiu, Xeriofont, Dochiarlu , lvir, Caracalu} [13]. Calota sferică este 
întâlnită în Peninsula Balcanică , fie în Grecia (mănăstirile de la Meteora 
- Ag. Ştefanu şi Mega Meteora) , sau la Decani în fosta Jugoslavie [14] . 
[Plan şa nr. 2 şi 5.]. 

Soluţii similare au fost adoptate în ţările islamice. Exemplele sunt 
numeroase, ne vom referi doar la câteva: bucătăriile şi băile din incinta 
Topkapî Saray din Istanbul, cele din actualul Muzeu de arheologie din 
Ankara; băile din Alep, Damask, Buhara, Skoplje, Sarajevo. Trecerea de 
la planul pătrat la baza octogona lă a cupolei sau la cerc se face prin 
intermediul pandantivilor, trompelor sferice, trompelor conice sau prin 
arce pie z işe , care sunt suportul complicatelor trompe folosite în 
arhitectura musulmană . Aceştia din urmă mai ales utilizează cu 
precădere cupola şi acoperişul piramidal , deve.nite embleme ale 
peisajului arhitectural specific [15]. Calote ·sferice, conuri , piramide , 
cupole alcătuite din sectoare sferice acoperă mausolee, caravanseraiuri , 
băi , sukuri , geamii , hanuri , haremuri. Familiare lumii islamice sunt şi 
coşurile şi lanternourile care încununează cupolele (semisferice sau cele 
cu baza poligonală). [Planşa nr. 4,5] . 

Exemplele enumerate mai sus sugerează relaţii ale arhitecturii 
occidentale cu lumea Orientului. Alături de utilizarea cupolelor la San 
Marco din Veneţia , Saint Front din Perigueux sau Saint Hilaire din 
Poitiers şi a acoperirii de tip piramidal la Saint Ours din Loches , 
sistemele de acoperire ale bucătăriilor marilor ansambluri occidentale 
enumerate sunt o ilustrare a deja cunoscutelor influenţe în Occident ale 
arhitecturii persane, romano-bizantine şi musulmane. 

Nu putem încheia trecerea în revistă a unor procedee tehnice 
destinate acoperii fără a ne referi la zona caucaziană . Aici , pentru 
evacuarea fumului şi iluminare, s-au întrebuinţat grinzi din lemn sau 
piatră care , prin suprapuneri succesive si reduceri ale deschiderilor, 
înalţă partea centrală a acoperişului (ta'vanului) , reducând totodată 
deschiderea centrală . Aceste constructii sunt cunoscute sub denumirea 
de „darbazzi" în Georgia (de ex: darbazzi de la Vardenik, Largwissi ş . a . ) 
[16]; originea lor se pierde în negura veacurilor. Vitruviu, referindu-se la 
„neamul colhilor din Pont", aminteşte prima dată despre acest mod de 
construire : „„. retezând grinzile la capete , le reazemă retrăgându - le 
treptat şi , astfel , pornind de la cele patru feţe , ridică în mijloc o 
piramidă „ . obţinând , după obiceiul barbarilor, acoperişuri înalte în 
formă de turn „." [17] . Un procedeu asemănător celor de mai sus, 
utilizat la începutul secolului al XIV-iea, întâlnim în estul Anatoliei la 
Yakutiye Medresesi di Erzurum [18] . 

1 ~ Vio llet-Le- Duc, op. cit. 
1 J. Guadet, op. cit. 
13 Gheorghe Ba l ş , op cit. 
14 A. Deroko, Arhitecture monumentale et decorative dans la Serbie du Moyen-âge, 

Beo~~d , 1962, p. 253-260. 
Oktay Aslanapa, Tiirk Sanati, (1- 11 Cilt) , Ankara, 1990. 

16 Gheorghe Cu ri nsc hi Vorona, Introducere Îl1 arhitectura compa rată, Bu c ureşti , 
1991 , p. 75, 79; Paul Petrescu, Zur Typologie der Voiksarhitectur im Kaukasus (18- 19 
Jh),,rfHA„ Tome Vlll/1975, p. 59-60. 

Vitruviu , Despre arhitectură, Buc ureşti , 1964, Cartea a 11-a, p. 70. 
18 Oktay Aslanapa, op. cit. 

III. Tările Române 
' 

III. 1. Primele cuhnii 
Asupra apariţiei în Ţările Române a bucătăriilor - construcţii 

individualizate în cadrul unui ansamblu de curte sau mănăstire -
informaţiile sunt sărace . Un prim exemplar atestat documentar, azi 
dispărut , a fost realizat la Curtea de Argeş, de către Neagoe Basarab. 
Acesta „ ... făcu trapezarie şi maghernită , magopie şi povarna de 
olovină , pimniţă şi clopotniţă înaltă„ ." „[1'9] . Pe o fotografie din anul 
1860 a lui Th . Hansen, în colţul nord-vest se observă piramida cuhniei. 
Carol Popp de Szathmary înfăţişează latura de nord a incintei mănăstirii 
Argesului , într-o acuarelă realizată în anul 1866; în dreapta paraclisului , 
se ză'reşte pâlnia bolţii cuhniei. [20] . Dintr-un unghi apropiat cu cel al 
acuarelei lui Szathmary, apar, într-o fotografie ulterioară incendiului din 
aprilie 1866, pâlniile cuhniei şi ale magopiei, încununate cu lanternou. 
[21]. Magherniţa şi magopia aparţinând etapei Neagoe Basarab 
(amintite de Letopiseţul Cantacuzinesc) au fost demolate la sfârşitul 
secolului al XIX-iea, împreună cu celelalte clădiri ale mânăstirii care 
înconjurau biserica lui Neagoe. 

Tot din documente, avem cunostinţă despre o cuhnie construită în 
secolul al XVI-iea la Mânăstirea Neamt de către Alexandru Cornea 
(1540-1541 ), astăzi dispărută [22] . Construcţii asemănătoare trebuie să 
fi existat şi în cadrul unor alte ansambluri laice ori religioase . 

III. 2. Mod de amplasare 
Este de menţionat faptul că de-abia în veacul al XVI 1-lea asemenea 

ansambluri încep să fie zidite în scopul de a adăposti un număr mai 
mare de persoane şi capătă , deci , o amploare mult mai mare decât în 
veacurile precedente. Prezenţa unui spaţiu specializat pentru prepararea 
hranei unei mari comunicăţi devine o necesitate imperioasă şi este de 
bănuit că nu exista curte domnească sau a unui mare boier care să nu fi 
avut o bucătărie corespunzătoare , aşa cum nici o mare mânăstire a 
epocii nu se putea lipsi de o asemenea anexă gospodărească . [Planşa 
nr. 7.] · 

în privinţa amplasării cuhniei , se poate remarca o diferenţiere între 
ansamblurile laice şi cele religioase. I n cadrul marilor curti boieresti , 
cuhnia este de regulă izolată , construcţie puternic indlvidualizată 
sprijinită de zidul incintei. 

Un prim exemplu în acest sens pare să-l constituie curtea de la 
Brâncoveni , reprezentată în desenul făcut de Weiss în timpul ocupaţiei 
Olteniei de către austrieci [23] . Desenul reprezintă clar o cuhnie ce pare 
a fi fost construită de Matei Basarab, o dată cu celelalte construcţii ale 
curţii (cca. 1634). Alăturată zidului de incintă , cuhnia de la Brâncoveni 
este un volum aparte în cadrul ansamblului în care se înscrie . Una din 
cele mai vechi cuhnii cunoscute, realizate în cadrul unei curti boieresti 
în secolul al XVII-iea la Măgureni (1667- 1671) de către Drăghi'ci 
Cantacuzino, s-a păstrat într-o stare relativ bună până la începutul 
acestui secol , când este , din păcate , doar semnalată ca prezenţă de 
către Virgil Drăghiceanu , autorul comunicării privind cercetările 
efectuate la Curtea Cantacuzinilor [24] . Date certe avem doar în privinţa 
amplasării sale la cca. 50 m de fatada de vest a casei ; este, deci , vorba 
din nou de o construcţie separată din cadrul curţii. Într-o relaţie 
asemănătoare cu celelalte constructii ale ansamblului se aflau si 
cuhniile aparţinând curţilor zidite în' preajma anului 1700 de către 
Constantin Brâncoveanu , precum şi - se pare - cuhnia curţii de la 
Vădeni , ridicată de Cornea Brăiloiu în aceeaşi epocă [25]. Separarea se 
păstrează şi în secolul al XVIII-iea, aşa cum reiese din cunoscuta 
relatare a lui Ion Ghica: 

„ „ . P~ntru o asemenea populaţiune , bucăt~ria urma să fie ceva 
măreţ şi , într-adevăr , era o operă de arhitectură . lntr-un colţ al curţii se 
ridica un coş ca un obelisc, care se deschidea lărgindu-se ca o pâlnie 
întoarsă deasupra unei bolte care acoperea tot edificiul ; în mijloc, sub 

19 Istoria Ţă rii Român eşti , 1290- 1690, L etopiseţul Cantacuzinesc, Bu c ureşti , 1960. 
p. 41. 

O Pavel Chihaia. Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, B uc ureşti , 1974, Cap. VI , 
Măn1ytirea Argeşului, p. 105-130. 

N. Ghika Bud eşti. Evoluţia arhitecturii în Muntenia. Partea I, Vă l e n ii de Munte, 
1927, PI. LXXXIV, fig . 180. 

22 Ştefa n Ba l ş , Corina Nicolescu, Mănăstirea Neamţ, Bu c ureşti , 1958, p. 325. 
23 Mihai Popescu, Oltenia în timpul stăpânirii austriece (1718-1 739) , BCMI , 1926, p. 

107. 
24 Virg il Drăghi ceanu , Casa Cantacuzinilor din Măgureni, BCMI, 1924, p. 39. 
25 Anca Brătuleanu , Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii reşedinţelor domneşti şi 

boiereşti din Valahia secolelor XVII- XVIII. Teză de doctorat, 1992, p. 53-57. 
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deschiderea cosului era cotlonul de doi stânjeni de lung, în care se 
mistuiau lemnele întregi , care veneau de la pădure , netăiate , 
nespintecate - în care boul se punea întreg la frigare ... "(26]. Este de 
reţinut şi relatarea lui Radu Rosetti, care în „Amintirile" sale, arată că 
pozitia separată a cuhniei se mentine si la reşedinţele boiereşti ale 
veac'ului al XVIII-iea şi al XIX-iea: ,,' .. atunci ca şi astăzi, bucătăria era 
aşezată lângă zid, astfel, că pe orice vreme, bucatele înainte de a ajunge 
pe masa stăpânilor trebuiau să străbată curtea întreagă ... " (27] . 
Numeroase acte de vânzare ale unor case din Bucureştii veacurilor 
XVIII- XIX relevă de asemeni , prin specificarea separată a cuhniei , 
prezenţa acesteia ca volum aparte în componenţa curţilor boiereşti (28]. 

La ansamblurile mânăstiresti , cuhnia era de regulă alăturată 
trapezei, în relaţie funcţională cu aceasta, adeseori încorporată unuia din 
corpurile de clădiri adosate zidurilor de incintă. 

Situatii în care cuhnia este totusi izolată şi tratată ca un volum 
independent, asemănător poziţionărilor din cadrul curţilor , sunt relativ 
rare . Exemple în acest sens pot constitui cuhnia de la mânăstirea 
Plumbuita - cel mai vechi exemplar păstrat - , ctitorie a lui Matei 
Basarab de la 1647, precum şi cuhnia de la Schitul Fedeleşoiu (început 
la 1673). 

Spre sfârşitul secolului al XVII-iea, în Ţara Românească cuhnia 
mânăstirească, încorporată volumelor ce determină incinta, îşi găşeşte 
o amplasare care tine cont în acelaşi timp de cerinţele funcţionale 
(apropierea de trapeză sau de casa stăreţiei) , dar şi de regulile general 
ordonatoare ale ansamblului. Într-o compozitie ca aceea a Hureziului , -
mânăstire rezidentială" ctitorită de către Constantin Brâncoveanu şi 

primul ansamblu în care relaţionarea funcţională a construcţiilor se 
subordonează unor legi de compunere spaţial-planimetrică ce se referă 
la ordine, simetrie, axialitate; în care ritmul, accentele, contrastul , 
ierarhizarea volumelor sunt toate mijloace puse în operă pentru 
obtinerea unei unităti şi spectaculozităti unice - amplasarea celor două 
cuhnii (de fapt, o cuhnie si o brutărie cu rezolvare arhitecturală identică) 
s-a făcut din necesitatea de a marca colturile incintei , de a constitui 
puncte de reper , elemente active ale 'unei remarcabile realizări 
arhitecturale. Se poate afirma însă că reu~ita de la Hurezi nu se 
datorează numai măiestritei sinteze compoziţionale şi că ea este în 
aceeasi măsură rezultatul unor „inovaţii " planimetric-spaţiale şi 
structurale la nivelul elementelor ce alcătuiesc ansamblul. Printre 
acestea un loc aparte îl ocupă modul de dezvoltare arhitecturală a 
cuhniilor, asupra căruia vom reveni mai departe. 

Zidite la începutul veacului al XVIII-iea, mânăstirile Antim şi 
Văcăreşti preiau în mod evident structura spaţială de la Hurezi. 
Amplasarea cuhniilor, câte două în cadrul fiecărui ansamblu, urmăreşte 
aceleaşi reguli de compunere prezente în alcătuirea ansamb.lului 
brâncovenesc. 

În ansamblurile mânăstiresti din Moldova, o mare parte a cuhniilor 
păstrate datează din veacurile XVII-XVII I. Ele sunt în genere asociate 
şirurilor de chilii sau trapezei şi mai rar amplasate izolat, ca în cazul 
cuhniei de la mănăstirea Cetăţuia. 

III. 3. Solutii constructive 
Cuhniile realizate în cele două principate extracarpatice sunt simple 

încăperi cu plan pătrat (5-6 m latura), având în mijloc vatra, acoperite 
boltit şi cu un lanternou central ce trebuia să asigure iluminatul dar, mai 
ales evacuarea căldurii şi a fumului [29]. Desigur că, din punct de 
vedere al unei analize arhitecturale, cel mai interesant aspect al acestei 
alcătuiri este cel legat de sistemul de acoperire. Trebuind să răspundă 
unei necesităţi „tehnologice" care nu s-a modificat veacuri de-a rândul -
realizarea unui tiraj corespunzător activităţilor desfăşurate în încăpere-, 
soluţiile constructive adoptate au plecat toate de la încercarea de 
obţinere a unei înălţimi cât mai mari interioare, realizată sim~ltan cu o 
cât mai mare reducere a secţiunii de bază a lanternoului central. 
Soluţiile constructive adoptate nu sunt unice, ele sunt diferenţiate ca 
rezolvare generală şi ca detaliu, dând naştere la ceea ce am numit două 
generalii de cuhnii: 

* cuhnii acoperite cu cupolă sau cupola realizată din opt sectoare 
sferice, încununată de lanternou. [Planşa nr. 1 O]. 

26 Ion Ghica, Opere, Bucureşti , 1957, voi li, p. 317 şi urm. 
27 Radu Rosetti , Scrieri, Bucureşti , 1980, p. 401-402. 
28 Documente privind istoria oraşului Bucureşti , Bucureşti , 1960, p. 52-53, 164, 

208-o209, 233-235. 
29 Grigore Ionescu, Arhitectura României de-a lungul veacurilor, Bucureşti , 1982, p. 

113, 240, 350,386, 387, 396,398,409. 
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* cuhnii a căror acoperire se realizează prin registre succesive 
de arce piezişe şi trompe, care susţin lanternoul central. [Planşele 
nr. 9, 10]. 

Chiar dacă analiza făcută se referă doar la aspecte constructive, 
trebuie avut în vedere si caracterul spatiului interior realizat, uneori de o 
mare spectaculozitate ,' ca şi expresivitatea volumului exterior obţinut , 
participant - aşa cum arătam mai sus - la expresivitatea generală a 
ansamblului din care cuhnia face parte. 

Provenit probabil pe filieră athonită , tipul structural al cuhniilor 
acoperite cu calotă sau cupolă alcătuită din sectoare sferice, reprezintă , 
o primă generaţie structurală , căreia îi aparţine , ca prim ex~mplar , 
cuhnia Mănăstirii Argesului. Aşa cum este ea reprezentată în acuarela 
lui Szathmary, ea pare' să fi avut ca model construcţii similare de la 
Athos sau din capitala Imperiului otoman. [Planşa nr. 8] . 

Spre această ipoteză ne conduc următoarele aspecte, pe care le 
socotim relevante - legate de persoana ctitorului şi de caracteristicile cu 
„caracter de noutate" ale biserici i episcopale de la Curtea de Argeş: 

- Neagoe Basarab este unul dintre marii ctitori de la Athos (cu 
contribuţii importante la mănăstirile Cutlumuş, Dionisiu , S. Pavel , 
Vatoped) [30] . 

- Biserica episcopală de la Curtea de Argeş reprezintă o noutate 
pentru arhitectura valahă , repertoriul arhitectural-decorativ utilizat, 
indicând surse orientale (caucaziene şi turceşti) . 

- Letopiseţul Cantacuzinesc foloseşte pentru desemnarea bucătăriei 
mănăstirii zidite de Neagoe un termen derivat dintr-un cuvânt grecesc -
„maghernita" (magherionul grecesc). 

Cuhnii
0

le de la Plumbuita , Cozia , Sinaia, Antim, Aninoasa , 
Berislăvesti , precum si cuhnia Curţii de la Brâncoveni par să aparţină 
aceluiaşi tip structurai dacă avem în vedere imaginile „ magherniţei " şi 
„magopiei" datorate lui Carol Popp de Szathmary. [Planşa nr.8.]. 

În cadrul acestei „prime generaţii " nu se poate distinge o soluţie 
unică. Se poate vorbi de o oarecare asemănare a cuhniilor acoperite cu 
cupolă pe pandantivi , anume la Cozia, Berislăveşti , Sinaia din Ţara 
Românească şi la Cetăţuia din Moldova. Acest mod de acoperire:
cupolă încununată de lanternou, uneori zvelt, alteori cu deschidere largă 
ca la cuhnia de la Cetăţuia (care a funcţionat şi ca baie)- aminteşte 
exemplare sud dunărene: cuhniile mănăstirilor de la Meteora şi Decani 
sau acoperirea băilor şi a hanurilor din zona islamizcttă Skoplje, sau din 
Istanbul. 

O categorie înrudită, la care se remarcă acoperirea sub formă de 
clopot este reprezentată de cuhniile de la mănăstirile Plumbuita, Antim, 
Aninoasa. Cupola este realizată din sectoare sferice cu baza circulară la 
Plumbuita, şi octogonală la Antim şi VAninoas~. La cele trei exe~pl~re 
amintite, cupolele sunt susţinute de catre un rand de patru arce p1ez1şe 
închise de trompe de colţ , menite a reduce deschiderea cupolei şi 
totodată de a înălţa întreaga construcţie. Se poate vorbi în acest caz de 
ansamblul: arce piezişe-trompe-cupolă. Folosirea arcelor piezişe la 
susţinerea cupolei conferă întregii boltiri o mai bună stabilitate faţă de 
miscările seismice, fapt constatat prin buna comportare a acestor 
structuri utilizate la cuhniile româneşti. Evoluţia sistemului se f~ce 
plecând de la mijlocul secolului al XVII-iea, cu cuhnia de la Plumbuita, 
care prezintă o structură realizată din: patru arce piezişe peste care se 
ridică o cupolă compusă din opt sectoare sferice susţinând un tambur 
scund, cu rol de lanternou şi coş de fum - silueta amintind cuhnia de la 
Cetăţuia prin senzaţia de masivitate pe care o degajă . La începutul 
secolului al XVIII-iea se r~alizează, la Antim şi Aninoasa, o creştere a 
zvelteţei prin întrebuinţare~ unor bolţi alcătuite din vcâte opt secto.are 
triunghiulare curbate plecand de la baza octogonala. Este probabil o 
preluare a modelului realizat la Mogoşoaia de către Constantin 
Brâncoveanu, la care însă apar cele patru coşuri secundare, folosite 
probabil pentru prima dată la ctitoria acestuia de la Hurezi. Asupra unor 
posibile împrumuturi din alte zone culturale , este greu să ne 
pronunţăm, deoarece arcele piezişe nu sunt folosit~ la .bucătăriile 
mănăstirilor athonite (Chilandar, Cutlumus, Grigoriu, Lavra, 
Pantocrator) şi nici la bucătăriile de la Topkapî Saray. O singură soluţie 
similară cuhniilor româneşti de la Plumbuita, Mogoşoaia, Antim, 
Aninoasa, realizată în perioada secolelor X-XIII , este situată în Armenia 
(la mănăstirea Sanahin) [31 ]. 

30 Gheorghe Balş , op. cit. . 
31 Gheorghe Curinschi Vorona, op. cit. S. Mnatzakanyan, N. Stepanyan, Arhitectural 

monumente în the Soviet Republic of Armenia, Leningrad, 1971 , p. 58. 
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Faţă de cele de mai sus, se poate afirma că, în cadrul cuhniei de la 
Plumbuita, dar mai cu seamă la Mogoşoaia , suntem în faţa unei noutăţi 
din punct de vedere arhitectural-structural. Putem afirma, că pornind de 
la aceste exemple, nu se mai poate vorbi despre existenţa unor înrâuriri, 
a unor surse de inspiraţie sud-dunărene . Cuhniile a căror cap de serie 
este Plumbuita pot fi considerate „produse ale unei sinteze autohtone". 
Sistemele de acoperire au evoluat ulterior spre alcătuiri complexe, 
precum cele ale cuhniilor de la Cotroceni , Hurezi , Văcăreşti, sau cea, 
mai târzie, a Mănăstirii Neamţ, din Moldova. 

Anterior ctitoriilor lui Constantin Brâncoveanu , spre sfârşitul 
secolului al XVI 1-lea, Şerban Cantacuzino zideşte Mănăstirea Cotroceni. 
Cuhnia acestei mănăstiri aduce elemente noi din punct de vedere 
constructiv: lanternoul central este susţinut printr-o suită de patru 
registre de arce piezişe şi trompe de colţ. Descompunând volumele, 
observăm că pătratul de bază al încăperii este acoperit la colţuri de 
porţiuni de boltă „ mănăstirească" (cu rol de trompe de colţ) peste care 
se ridică arce piezişe susţinând încă trei niveluri superioare similar 
alcătuite, având deschideri din ce în ce mai reduse. Astfel , „pâlnia" 
cuhniei fostei mănăstiri Cotroceni este a,lcătuită din patru registre 
încununate de lanternoul octogonal ; această realizare constituie o 
remarcabilă adecvare a unui sistem de boltire la funcţiunea căreia 
trebuia să-i răspundă. Este necesar a aminti că la Mănăstirea Cotroceni, 
ctitorie a lui Şerban Cantacuzino, a fost ispravnic viitorul ctitor al 
Hurezului-, Constantin Brâncoveanu. 

O dată cu realizarea cuhniei de la Cotroceni , se naşte un nou model, 
reluat la cuhniile mănăstirii Hurezi de către Constantin Brâncoveanu, 
repetat pentru ultima dată de către Mavrocordaţi la ultima ctitorie 
domnească importantă din Ţara Românească - Mănăstirea Văcăreşti. 
[Planşa nr. 1 O.] . 

În Moldova, asupra acestui program de arhitectură, atât informaţiile 
cât şi exemplarele păstrate - mult mai puţine numeric - relevă alte 
direcţii de evoluţie. Exemplarele păstrate sunt de dată relativ recentă; nu 
avem informaţii asupra modului de realizare decât a câtorva cuhnii din 
incintele mănăstirilor Cetăţuia , · Putna, Dragomirna, Neamţ , Secu , 
Hadâmbu. · · · · ·· 

În ceea ce priveşte alcătuirea constructivă, volumetria în general, 
cuhniile moldoveneşti sunt mai simple decât realizările din Ţara 
Românească: forma de pâlnie la mănăstirile Secu şi Hadâmbu, calotă şi 
lanternou la Cetăţuia . Ne vom opri în final la două construcţii 
mănăstire~ti - refaceri târzii , etapele originale fiind dispărute . Cuhnia de 
la mănăstirea Putna este alcătuită din trei niveluri (pornind de la baza 
pătrată a boltirii , cu latura de cca 5,30 m) : un prim nivel cu baza 
octogonală realizat prin patru trompe de colţ permite (asemeni unor 
procedee curente ale arhitecturii musulmane) racordarea unei baze 
circulare cu diametrul de cca 5,00 m - procedeu similar celui utilizat la 
boltirea pronaosului bisericii mănăstirii Galata - din care pleacă , 
alcătuind cel de al doilea nivel, patru arce; cel de al treilea nivel îl 
reprezintă calota pe pandantivi (cu diametrul de cca 3,50 m) străpunsă 
în partea superioară de un cilindru-lanternou (cu diametrul de cca 1,80 m). 

Cea mai complexă , cuhnia de la mănăstirea Neamt aparţine unei 
etape târzii, fiind construită după 1779 (în prezent este Înglobată aripei 
de clădiri de pe latura sudică a incintei). Aceasta este compusă dintr-o 
succesiune de arce piezişe , dispuse în două etaje distincte: primul etaj 
reprezintă tipul de boltă „moldovenească" iniţiatăda turla bisericii din 
Pătrăuţi ; cel de al doilea, suprapus, răsucit cu 45 şi înscris cercului, 
cuprinde două rânduri de arce piezişe peste care se suprapune baza 
circulară a coşului de fum (diametrul la partea inferioară a acestui coş 
este de 1/4 din diametrul bazei circulare a bolţii cuhniei) . Intradosul 
rezultat din suita de arce piezişe este o pâlnie alungită, care aminteşte 
pâlnia „magherniţei" de la Rila bulgară , realizată nu mult mai târziu 
(deceniul al doilea al secolului al XIX-iea). [Planşa nr. 1 O]. 

IV. Concluzii generale privitoare la răspândirea 
modelelor 

În procesul de cristalizare a formelor unei arhitecturi locale, proces 
puternic accelerat o dată cu întemeierea Ţărilor Române, ctitorii români 
au apelat la început, cum era şi firesc, la împrumutul unor programe ca 
şi la experienţa constructivă din zonele mai apropiate sau mai 
îndepărtate cu care aveau puternice legături. Etapa următoare acestor 
împrumuturi este cea a adaptărilor modelelor preluate, atât la 
necesităţile locale, cât şi la spiritualitatea românească - filtru cu ajutorul 

căruia arhitectura capătă o puternică amprentă autohtonă, un specific 
local. Găsirea unui drum propriu, adaptat cerinţelor şi mentalităţilor 
locului şi vremii, unui anume gust, a condus - alături de alţi factori - la 
inconfundabilitatea formelor arhitecturii pământene . 

Desigur că, siliţi să zidească în termen scurt acele construcţii , laice 
ori religioase ce urmau să consfinţească autonomia statală relativ recent 
câştigată precum şi aderarea la religia bizantină, principii români ai 
„începuturilor" au căutat , găsit şi preluat modele din lumea ortodoxă 
învecinată . Este, deci, firesc ca programele de arhitectură , concepţia. 
generală a unor mari ansambluri, ca şi rezolvări de detaliu structural
planimetrice să fi fost iniţial puternic înfluenţate de realizări arhitecturale 
existente în Peninsula Balcanică şi Orientul Apropiat (mănăstirile 
athonite , arhitectura Şcolii Morave şi Macedonene , biserici din 
Mesembria, mănăstiri din Levant, arhitectura civilă selgiucidă şi 
otomană din Orientul Apropiat). 

Aceleaşi zone culturale par să fi furnizat tiparele construcţiilor 
componente ale marilor ansambluri , construcţii între care includem şi 
pe cele ce fac obiectul studiului de faţă - cuhniile. Amplasarea lor în 
cadrul ansamblurilor, rezolvarea funcţională , soluţionarea unor 
probleme ţinând de tehnica boltirii pot fi socotite, într-o primă perioadă , 
ca tributare unor realizări similare anterioare sau contemporane de la 
Athos, Istanbul, Antiohia, Alep, Ierusalim, Muntele Sinai, realizări ce ar 
fi putut fi cunoscute nemijlocit de către domnitorii.dregătorii , clericii 
români - peregrini sau exilaţi în aceste locuri. 

Aşa cum remarca G. Balş , construcţiile Muntelui Athos par a fi 
ocupat primul loc în rândul modelelor preluate de cuhniile româneşti. " 
„. bucătăriile unor mănăstiri şi ale unor palate de la noi sunt construite 
după principii identice şi cu alcătuiri de bolţi la fel ca la Sf. Munte„." 
[32]; relaţie mai mult decât firească dacă avem în vedere permanenta 
legătură între principatele române şi aşezămintele de la Athos, înainte şi 
după căderea Bizanţului sub stăpânire turcească. 

Aşa cum am arătat (cu referire la cuhnia Mănăstirii Argeşului) , nu 
putem ~eglija la acest capitol nici posibilele înrăuriri ale sistemelor 
str~cturale utilizate de arhitectura musulmană şi caucaziană. 

ln privinţa unor probabile influenţe din sudul Dunării, active pe 
parcursul veacului al XIV-iea în Ţările Române, acestea nu mai pot fi 
luate în considerare în domeniul de care ne ocupăm, ştiut fiind că în 
vremea zidirii celor mai importante şi complexe ansambluri 
arhitecturale româneşti , ţările sud-dunărene erau deja sub ocupaţie 
otomană iar şcolile de constructori de tradiţie bizantină îşi încetaseră 
activitatea. 

Dacă prima generaţie de cuhnii din Ţările Române par a fi preluat 
modele din zonele mai sus prezentate, cea de a doua generaţie, ce se 
naşte o dată cu zidirea cuhniei de la fosta Mănăstire Cotroceni, poate fi 
socotită ca rezultatul unei evolutii locale, a unei sinteze constructive 
purtând amprenta indiscutabilă a 'unor şcoli autohtone de meşteri care, 
familiarizaţi deja cu sisteme structurale specifice, inovau, creând o 
arhitectură originală . Nu trebuie uitat cadrul natural (geografic şi 
geologic) în care s-au construit cuhniile româneşti , constructorii români 
având de rezolvat şi asigurarea faţa de solicitările seismelor - ceea ce a 
condus probabil, printre altele, la rezolvări specifice. Folosirea unui 
registru de arce piezişe la baza cupolei (la cuhniile de la Antim, 
Plumbuita sau Mogoşoaia), sau a mai multor registre suprapuse având 
în alcătuire arce piezişe (la cuhniile de la Cotroceni, Sinaia, Hurezi), au 
menirea de a asigura nu numai rezolvarea necesităţilor de ordin 
„tehnologic" prezentate mai sus; ele pot fi socotite măsuri de siguranţă 
urmărind obţinerea unei preluări pe patru direcţii (axial şi diagonal) a 
sarcinilor orizontale transmise prin unde seismice. 

Asemănări frapante pot fi remarcate între arhitectura bucătăriilor 
abaţiale de la Fontevrault şi Glastonbury şi bucătăria ansamblului de la 
Mogoşoaia. 

Sistemul constructiv utilizând registre suprapuse de arce piezişe era 
folosit în veacul al XVI 1-lea de către Guarino Guarini la capela Santa 
Sindone din Torino, în aceeaşi perioadă în care în Ţara Românească 
meşterii alcătuiau pe aceleaşi principii cuhnia de la Cotroceni. 

ln aceeaşi epocă sau în epoci diferite, la distanţe de mii de kilometri , 
în locuri aparţinând unor varii zone culturale , geniul constructiv şi 
inventivitatea meşterilor se întâlnesc în rezolvarea arhitecturală 
asemănătoare a unor probleme similare. 

32 Gheorghe Balş, op. cit. 
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Priviţi în această perspectivă , anonimii artizani ai cuhniilor din Ţările 
Române pot fi trecuţi în galeria constructorilor de seamă ai timpului lor. 

Raportarea la construcţii similare realizate în alte zone geografice 
este necesară pentru o corectă evaluare a bucătăriilor autohtone şi 
pentru risipirea acestui „hiatus" în cunoaşterea formelor specifice vechii 
arhitecturii româneşti şi nu în ultimul rând pentru aşezarea pe scara 
valorică a unor reuşite , realizări de excepţie, precum cuhniile 
mănăstirilor Cotroceni , Hurezi , Văcăreşti. 

Prezenta lucrare reprezintă un prim capitol al unui studiu mai larg ce cuprinde 
analiza stru ctura l ă ş i morfologică , propuneri de reconstituire ale unor exe mplare azi 
ruinate sau dispărute . 

Explicatii pentru plansele 1-1 O de la p. 26-35 
' ' 

Plansa 1. Bucătării ale marilor ansambluri medievale europene. Amplasarea 
în cadrul' ansamblului 

1 I. Malbork, Polonia. Castelul teuton . Plan ul general. (A.R. Chodynski , Malbork, 
Warszava, 1982). 

2 Malbork. Castelul teuton. Amplasarea bucătăriei. (ibidem) . 
3 Abaţia Glastonbury, Anglia. Planul general , (James P. Carley, Glastonbury Abbey, 

The Holy House at the head of the Moors Advenfouros, London, 1988). 
4 Mănăstirea Chilandar, Athos , Grecia. Planul general , (A . Deroko, Architecture 

monumentale et decorative dans la Serbie du Moyen-âge, Beograd, 1962). 
5 Mănăstirea Cluny, Franţa. Planul general. (Jaques Le Golf, Civilizaţia occidentului 

medieval, Bucureşt i , 1970). · 
6 Abaţia Sankt-Gall , Germania. Planul general , (ibidem) . 
7 Castelul Racoş , România. (Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de 

apărare din România, Bucureşti , 1985). 
8 Abaţia Fontenay, Franţa. Planul general. (Jaques Le Goff, op. cit) . 
9 Mănăstirea Borisoglebsk, Rusia . Ansamblul , axonometrie . (Hubert Faensen, 

Vladimir Ivanov, Arhitectura rusă veche, Bucure şti, 1981 ). 
1 O Mănăstirea Kirill-Belozerski , Rusia. Planul general. (ibidem) . 
11 Palatul Topkapî-Saray, Turcia. Planul general , (pliant turistic) 

Planşa 2. Bucătării ale marilor ansambluri medievale europene: Mănăstiri 
din Balcani - Muntele Athos, Grecia şi Rila, Bulgaria. Alcătuiri constructive 
(ilustraţiile 2.1.. „ 2.16 şi 2.18 sunt preluate de la Gheorghe Balş , Notiţe despre 
arhitectura Sfântului Munte, BCMI , 1913). 
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1 Lavra, Athos. Secţiune . 
2 Pantocrator, Athos. Secţiune . 
3 Grigoriu , Athos. Secţiune. 
4 Chilandar, Athos. Secţiune. 
5 Lavra, Athos. Plan . 
6 Pantocrator, Athos . Plan. 
7 Grigoriu , Athos. Plan . 
8 Chilandar, Athos. Plan . 
9 Cutumuş , Athos. Plan. 

10 Caracalu , Athos. Secţiune . 
1 ~ Dochiariu , Athos. Secţiune . 
1
3 

Dionisiu, Athos. Secţiune . 
1 Caracalu , Athos. Plan . 
14 Dochiariu , Athos. Plan . 
16 Xenofont. Athos. Plan . 
17 lvir. Athos . Secţiune - perspectivă . (Auguste Choisy, Historie de /'architecture, 

Paris, 1964). 
18 Lavra, Athos, Cuhnia. 
19 Rila, Bulgaria. Secţiune. (Kratka istoria na Bălgarskata Arhitectura, Sofia, 1965). 
20 Rila, Bulgaria. Plan . (ibidem) . 

RESUME 

Dans Ies grands ensembles des res idences nobiliares et des monasteres-habites par 
un grand nombre de personnes - Ies cuisines sont des constructions importantes. 

Faisant partie d'un des corps de bâtiments de l'ensemble, ou edifice isole a l'interieur 
de l'enceinte muree, la cu isine est generalement une realisation remarquable de l'art de 
bâtir. Accent vo lumetrique, elle est de mem e, par sa conception constructive, un des plus 
interessants elements d'architecture composant une grande cour ou un monastere . 

Simple espace voute du XV eme au XVII eme siecles, la cuisine devient, en Moldavie 
et Valachia a la fin du XVII eme siecle, une construction monumentale dont l'originalite , la 
dive rsite des formules structura les mises en oeuvre , la qualite de l'execution sont 
etudiees et relevees par l'auteur de cet expose. Les moyens par lesquels !'edifice de la 
cuisine participe a la composition generale de l'ensemble est aussi une des directions de 
l'etude presentee. 

L'auteur fait, toutefois, une permanente relation avec Ies zones geographiques plus 
ou moin s eloignees dan s lesq uel les , a differentes epoq ues, le meme programme 
d'architecture a donne naissance a des constructions similiaires - parfois, modeles , 
parfois resultats d'une evo lution analogue el contemporain e avec Ies exem plaires 
roumains. 

lllustrant une recherche approfondie et detaillee, l'etude est non moins un important 
instrument a utillser dans Ies traveaux de restauration . 

Plansa 3. Bucătării ale marilor ansambluri medievale europene: Mănăstiri 
din Franţa . Alcătuiri constructive (ilustraţiile sunt preluate de la Viollet-Le Duc, 
Dictionnaire raissonne de /'architecture tranr;aise du XI au XVI siecles, Paris, 
1858-1868). 

1 Marmoutier. Pers pe ctivă. 
2 Sainte-Trinite , Vendâme. Fatadă . 
3 Fontevrault. Faţadă. ' 
4 Saint-Pere, Chartres. Faţadă . 
5 Marmoutier. Sectiune. 
6 Sainte-Trinite. Vendâme. Secţiune . 
7 Fontevrault. Secţiune. 
8 Saint-Pere, Chartres. Secţiune . 
9 Marmoutier. Plan . 

10 Sainte-Trinite , Vendâme. Plan . 
11 Fontevrault. Plan . 
12 Saint-Pere, Chartres. Plan . 

Planşa 4. Bucătării ale marilor ansambluri medievale europene. Alcătuiri 
constructive. 

1 Castelul Montreuil-Bellay, Franţa . Secţiune. (Viollet-Le-Duc, op. 'Cit.). 
2 Castelul Montreuil-Bellay, Franţa. Secţiune prin şe mineu . (ibidem) . 
3 Palatul ducilor de Bourgogne, Franţa . Secţiune , (ibidem). 
4 Mănăstirea Durham, Anglia. Imagine din interior (J. Guadet, Elements et theorie 

de l'architecture, Paris, tome li) . 
5 Castelul Raby, Anglia. Imagine interioară . (ibidem) . 
6 Castelul Montreuil-Bellay, Franţa . Faţadă . (Viollet-Le-Duc, op. cit.). 
7 Castelul Montreuil-Bellay, Franţa . Detaliu şemineu . (ibidem) . 
8 Palatul ducilor de Bourgogne, Franţa . Plan. (ibidem). 

1 
9 Mănăstirea Durham, Anglia. Plan . (J . Guadet, op. cit.) . 
O Castelul Raby, Anglia. Plan . (ibidem) . 

11 Castelul Montreuil-Bellay, Franţa . Plan . (Viollet-Le-Duc, op. cit.). 
12 Abaţia Glastonbury, Anglia. Imagine exterioară (James P. Carley, op. cit.) . 
13 Palatul Justiţiei , Paris, Franţa . Interior şemineu . (Viollet-Le-Duc, op. cit.). 
14 Abaţia Glestonbury, Anglia. Secţiune axonometrică . (Auguste Choisy, op. cit.). 
15 Palatul Justiţiei , Paris, Franţa . Plan . (Viollet-Le-Duc, op. cit.). 
16 Palatul Topkapî-Saray, Istanbul , Turcia. Vedere aeriană . (pliant turistic) 
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Planşa 5. Tipuri de bolţi utilizate în Balcani şi Orient pentru acoperirea unor 
spaţii de tip „central" , cu co nformare asemănătoare (desenele aparţin 
autorului ). 

1 Athos: bucătăriile mănăstirilor Chi landar, C ultumu ş. Grigoriu. (după G. Balş , 
op, cit.) . 

2 Athos: bucătăriile mănăstiri l or Lavra. Pantocator, (ibidem) . 
3 Athos: bucătăria mănăstirii Caracalu. (ibidem.) . 
4 Athos: bucătăria mănăstirii lvir. (ibidem) . 
5 Grecia: bucătăria mănăstirii Meteora; Turcia, Istanbul : bucătăriile palatului 

Topkapi. (după foto autor). 
6 Turcia, Istanbul : bucătăriile palatului Topkapi. (după toto autor). 
7 Athos: bucătăria mănăstirii Dochiariu. (după G. Balş , op. cit). 
8 Athos: bucătăria mănăstirii Xenofont. (ibidem) . 
9 Crimeea, Kerci: mormânt regal , (după Gr. Ionescu, dia Catedra de Istoria şi Teoria 

Arhitecturii, IAIM). 
1 O Boltire de tip persan. (ibidem). 
11 Boltire de tip sirian. (ibidem). 
12 Armenia : biblioteca mănăstirii Sanain, (du pă Gheorghe Curinschi Vorona, 

Introducere în arhitectura comparată, Bu cureşti, 1991 ). 
13 Turcia. Ankara: Muzeul civilizaţiei anatoliene (d upă toto autor). 
14 Georgia: acoperi re de tip «darbazzi». Wa rd ~nik. (după Paul Petrescu , Zur 

Typo/ogie der Volksarchitectur im Kaukasus (18-19), Revue Roumaine d'Historie 
de /'Art. T. Vlll/1975). 

15 India, Kaşmir: acoperire de tip «darbazzi " , (ibidem). 
16 Asia Centrală , Buhara: mausoleul Samanizilor, (d upă toto A. Brătuleanu). 

Plansa 6. Tipuri de bolţi. utilizate în Occident pentru acoperirea unor spaţii 
de tip „central" cu conformare asemănătoare (desenele aparţin autorului) . 

1 Franţa : Abaţia Marmoutier: b u cătăria. (după Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonne 
de /'architecture tran~aise du XI au XVI siecle, Paris, 1858-1868) . 

2 Franţa , Vandome: Abaţia Sainte-Trinite; bucătăria . (după Viollet-Le-Duc, op. cit.). 
3 Franţa , Abaţia Fontevrault: bucătăria . (ibidem.) . 
4 Franţa , Castelul Montreuil-Bellay: bucătăria . (ibidem.) . 
5 Franţa, Palatul ducilor de Bou rgogne: bucătăria . (ibidem) . 
6 Anglia, Mănăstirea Durham: bucătăria. (după J. Guadet, op. cit.) . 
7 Ita lia, Torino : Domul San Giovan ni , Capela Santa Sindone , (după Gheorghe 

Curinschi Vorona, Introducere În arhitectura comparată, Bucureşti , 1991 ). 
8 Anglia, Castelul Raby: bucătăria. (d upă J. Guadet, op. cit.). 
9 Anglia , Abaţia Glastonbury : bucătăria . (după Augu ste Choisy , Histoire de 

l'architecture, Paris, 1964.) 

Planşa 7. Ţările Române: Bucătă riile din cadrul ansamblurilor de curte şi de 
mănăstire . Amplasarea în cadrul ansamblului. 

1 Mănăstirea Horezu . (Radu Drăgan , Au cunoscut meşterii lui Constantin 
Brâncoveanu secretele secţiunii de auf?, Arhitectura, nr. 3, 1984). 

2 Mănăstirea Văcăreşti. (ibidem) . 
3 Mănăstirea Aninoasa. (T.O. Gheorghiu, op. cit.). 
4 Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti . (ibidem). 
5 Mănăstirea Cozia. (ibidem). 
6 Mănăstirea Antim, Bucureşti. (ibidem). 
7 Curtea de la Brâncoveni. (ibidem) . 
8 Mănăstirea Bradu, Haleş. (ibidem). 
9 Curtea de la Brâncoveni. (ibidem) . 

10 Mănăstirea Govora. (ibidem) . 
11 Mănăstirea Comana. (ibidem) . 
12 Mănăstirea Dragomirna. (ibidem) . 
13 Curtea de la Potlogi . (ibidem) . 
14 Mănăstirea Neamţ . (ibidem) . 
15 Schitul Hadâmbu . (ibidem) . 
16 Schitul Maicilor, Bucu reşti , (arhiva D.M. I.). 
17 Curtea de la Mogoşoaia . (G rigore Ionescu, Buc ureşti , Oraşul şi monumentele sale, 

Bucureşti , 1956). 

Planşa 8. Cuhnia de la Mănăstirea Argeşului 

1 Colţul de N-E al incinte i, toto Th . Han sen, 1860. (Pavel Chihaia, Din cetăţile de 
scaun ale Ţării Româneşti, Bucureşti , 1974). 

2 Latura de N a incintei , ante aprilie 1866, acuarelă Carol Popp de Szathmary. 
(ibidem). 

3 Latura de N a incintei , după în cendiul din ap rilie 1866, foto Carol Popp de 
Szathmary. (Nicolae Ghika Budeşt i , Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, 
partea întâia, Bucureşti 1927). 

4 Planul ansamblului mănăstirii , cu reconstituirea etapelor de const rucţ i e . (Pavel 
Chihaia, op. cit.). 

Planşa 9. Cuhnii din Ţara Românească , sec . XVII şi XVIII. Alcătuiri 
constructive 

Mănăstirea Antim, Bucureşti . Secţiune . (N . Ghika Bud eşti , op. cit. partea a patra, 
Buc ure şt i , 1936). 

2 Măn ăstirea Văcăreşti , Bu c ureşti. Secţiune . (G rigore Ionescu, Arhitectura pe 
teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti , 1982) . 

3 Mănăsti rea Cotroceni , Bucureşti. Secţiune , (N . Ghika Budeşti , op. cit.) . 
4 Mănăsti rea Antim, Bucureşti. Plan . (N. Ghika Budeşti , op. cit.) . 
5 Mănăstirea Văcăreşti , Bucu reşti. Plan. (Gr. Ionescu , op. cit.) . 
6 Mănăstirea Cotroceni. Plan . (N. Ghika B udeşti , op. cit.). 
7 Curtea de la Mogoşoaia . Secţiune . (Ioan Dimitrescu . Restaurarea cuhniei palatului 

brâncovenesc de la Mogoşoaia, Arhitectura, nr. 6, 1979). 
8 Mănăstirea Plumbuita, Bucureşti . Secţiune . (Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii 

româneşti, Bu cureşt i , 1937) . 
9 Mănăstirea Aninoasa. Secţiune. (ibidem). 

10 Curtea de la Mogoşoaia . Plan . (I. Dimitrescu, op. cit.). 
11 Mănăstirea Plumbuita . Plan . (Gr. Ionescu , op. cit.). 
12 Mănăstirea Aninoasa. Plan. (G r. Ionescu , op. cit). 

Planşa 10. Sisteme de boltire utilizate la acoperirea cuhniilor din Ţările 
Române (desenele aparţin autorului). 

1 Lanternou , calotă pe pandantivi: Cozia, Be rislăveşti (arhiva D.M. I. ). 
2 Lanternou, calotă pe pandantivi: Cetăţuia (după Gh. Balş . Bisericile şi mănăstirile 

moldoveneşti din veacurile al XVII-iea şial XVIII-iea, Bucureşti 1933). 
3 Lanternou , c upolă cu baza octogonală: Schitul Maicilor (arhiva D.M. I.). Hanul 

Hurezului Craiova (după V. Drăghicescu , B.C.M.I. 1910). 
4 Lanternou, cupolă cu opt sectoare, arce piezişe, trompe de co lţ : Plumbuita ( după 

Grigore Ionescu, op. cit.). 
5 Lanternou, cu polă cu opt sectoare, arce piezişe : Antim, Aninoasa (după Grigore 

Ionescu, op. cit.) . Mogoşoaia probabil şi Potlogj (Ioan Dimitrescu, op. cit.) . 
6 Lanternou, c upol ă pe două nivele de arce piezişe : Sinaia (arhiva D.M.I.) . 
7 Boltire complexă - lanternou , patru nivele suprapuse de arce piezişe, trompe de 

colţ : Cotroceni ( după N. Ghika Budeşti. op. cit.). 
8 Boltire complexă .- lanternou central şi patru coş ur i secundare, patru nivele 

suprapuse de arce piezişe şi trompe de colţ : Horezu (după toto autor) . 
9 Boltire complexă - lanternou central ş i patru coşuri secundare, trei nive luri 

sup rapuse de arce piezişe şi trompe de co lţ : Văcă reşti ( după Grigore Ionescu, op. 
cit.). 

10 Boltire complexă- lanternou, trei nive luri suprapuse de arce piez i şe: Neamţ (d upă 
Şt. Balş , C. Nicolescu, Mănăstirea Neamţ, Buc ure şt i , 1958). 

11 Lanternou, două niveluri suprapuse de arce piezişe , trompe de colţ : Putna (după 
Gh. Sion, releveu) . 
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