
JEŢUL DOMNESC DE LA MĂNĂSTIREA NEGRU VODĂ DIN CÎMPULUNG 

OCTAVIAN MĂRCULESCU 

Lct :rn ă 11 ăs1 . i re:-t Nogn1 Vouă din Cîrnp11Jung Mmcc 1 
c·x i H 1 ă dr rniilt :'L vremt> rn1 jeţ, domnesc 1 , necnno;;cut de 
iRtori ci ~ i de s-pecialL, ti în :ll't a feuda l ă. Jeţul donme.·c 
c·s lc melli.iona1; pentru i1rim:t <ht1ă de cătrr preotul loJ1 
Hău ţel-\Cll în monog l'afin, ornşului: „1n partea cealaltă (a 
naosnlm:), ad'ică în eol,tnl de miazcfai-apns, lî11 gă monnînti1l 
primul u·i ot'itnr, se of lă donă 11t1'0m e arhie1·e~~t·1: \s·i n strană 
regală (s ·11ul. n .), aceastci cl•1>n '1.wnuX .fi···nrnos s c1,1, lptată în 
lernn \~ ·i căpl't„.~ită înă11. 1 1 tri1, cn po ta1; 1·oş1,1, " 2. 1n l'e:tliinte 
nu -i „o stmni:l. l'C'gală,'' de d:ttă l'Cce:n1 ă, ci un j eţ domnesc 
vechi ş i dou~L je\,uri n.l'hiereşti. Jeţul cLomneHc He găse„ te 
în naol-\ - în JXLr Lea <hea.ptă cum intti în b i serică - 1:eze
ma,t de perei e, lîngă, pia,tm fonem 1·}i, :t voievodului :N icolac 
Alexandn1 BnRm·ail>. 

luălţat IJC lm piedestal de lem n, cu clo11 ă trepte, ::lil'e 
îoăl ţ ime<t tot<tl ă de 1,90 m ş i n.clincime<l de 0,75 m. De 1:t 
bn,ză pină la. rczc'rnăto:trea brn,ţelor e. ·1.e înalt de l,12 rn, 
ia r l ărgimea. dintre cele dou }i, n·zemătOl'i e de 0,65 m. 

t.îlpii îna.l1;i, ce su ~ţ i n spătan1J j eţului , c:t ş i cei scmţ.i 
pe ca.re se 1·eazimă bniţ;elc, 1;înt Rci tlptaţi cu va1·ia.te motive 
vegetale : garonfo, Jale le şi frunze dispu. e cu gu„1„ puţin 
ie siie în a.fară, con.' tituind 0· 1·:litioa,se entreln.cs si volute. 

' Căptu ş i1 . înăuntru cu o pîn'ză ro ş ie decol or~tă, j eţul 
„e 1-\prijină jos pe t l'UpW'ile t mt.i te ale celor doi lei păzi
tori - simbolul forţei - ca.re ţ in capul sus şi labele din 
faţă, în tinse pe pos1;ament. Priv irea, leilor este fioroasă, , 
ma,i reu ş i t fii nd cel din drea.pta . ].;eii reprezintă un motiv 
ornn,ment;a.l, întîln it în tmd i ţi::li b izn,ntină, influen ţ;n.tri, de 
arta orient:tl ă străveche 3 . 

În ornamentarea . pătarului j eţului se găsesc iinceau-uri 
de ga.ron.fe, la.lele ş i frunze stiJiz~tte, c::lire se înerucişea.ză 
ş i se împletesc, rea.lizînd un a.n sn.mbln graţ i os ş i original. 

Pe faţ;:t la.tera.lă a j eţului se di sting trei registre . Primul 
prezint ă: cinci medalioane cnprim;e într-un dreptunghi 
ş i sculptate în relief plat ; medalionul centra.I în formă de 
cerc înconjumt cu perle, este compu s din ITuti multe 
ga.ro::life suprapuse. La. J'Îlldul lui medalionul central este 
înC::lidra.t de patru medalioane circulare, dispuse două în 
partea superioa,ră ş i celelalte dou ă în pa.rten, infel'ioară -
toate leg.:tte prin cîte două verigi - reprezentînd rozete, 
garo:tfe stilizate ş i ghirlande de frunze. Fiec:ue med:tlion 
este sepamt prin rinceau -uri executa.te cu gust, iar între
gul regi ·tru este încadrat de un şir de perle ş i un altul 
de cn,neluri, despărţindu- l de registrul din mijloc. Registrul 
al doile:t este tot un dreptunghi ce înfă,ţ i şează motive 
zoom01je, puţin ieş ite în afară : doi şerpi în .' pirală. Primul 
este încolăcit în d reap ta, celălalt în ·tînga. F iecare ::lire 
în gură cîte o l::lilea. Şarpele din dreapt~t ţine capul în su , 
ia,r cel din tînga priveşte în jos. Şerpii ·înt executaţi 

1 Mul!.umim pc accas lă calc preo l11Jui Mircea D ragomi r de la mănăstirea 
Ncgrn Vodă din Ci mpnlun g Muscel pentru amabil itate, !ntru cit ne-a îngă

dui t să foto grafi em je\:ul domnesc. 
2 Preot Ioan Hţtuţ.escu, Cîmpulun.q .M uscel. Monografia istorică, T ipo

grafia Gh. Vlădescu, Cî mpnlun g-Muscel, 19'13, p.126, v. Cap. III. Mănăstirea 

Negru Vodă, p. 71. 
3 O. Tafrali , J e(uril e ş i amvonul bi sericii Colia dii! Iaşi, !n „Artă şi 

Arheolo gic", Revista, An . I , fascico la I, 1\)27, „ Car tea Homâncască", Bucu
reşti, p. 12. 
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1. Je~~1l domnesc de la măn ăstirea Negru Vodă din Cî mpu\un g Musccl
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cu măiestrie. Acest registru este despărţit de cel de-al 
treilea printr-un şir de perle. Registrul al treilea, este ornat 
în partea superioară cu un şir de alveole sub care este 
reprezentat un motiv vegetal compu din rozete ş i frunze 
stilizate, unite printr-o ghirlandă de frunze. 

Pc rczemătocuele j e~ului domne · este săpat un motiv 
zoomorf, v izibil nu:nmi capul culcat cu glll'a deschisă . 
Toate regi::;trelc j eţului sînt ornate p e verticală cu lalele 
ş i ghirla.ndc de frunze stilizate. Jeţul nu are nici o inscripţie . 
Dacă ne î_ntrebăm cărni secol apar~ine j eţul domnesc de 

la Mănă til'ca Negru Vodă din Cîmpulnng Muscel ş i - l com
parăm cu j eţurile din Moldovn, veacului al XVI-le~L , adi că. cu 
j eţlll'ile de hL Probota4, Moldov i ~;L5 , Voroneţ 6 şi Slatina 7, 

aflate la Muzeul Iaşi , S<LU cu je\;ul lui Vasile Lupu elin 
secolul a l XVII-lea de h bi::;erica Golin, din Iaşi 8, c ît 
ş i cu j eţul domnesc de la Muzeul de artă tLl R S. România9 

sau cu j eţul de la, biserica StavropolcoR din Bucureşti 10, 

constatăm că nu seamănă cu nici unul. Totu~ i ornamentele 
vegetale, frunze, flori, rozete, g~L L'oafe ş i lalele, combillate 
cu cele zoomorfe .·tiliza,te, lei ş i şerpi , executaţi în relief 
plat cu mult realism ş i sim ţ m'tistic, amintesc motive 
decorative ale ·culptlll'ii în lemn din epoca lui Constantill 
Brâncoveanu : uşile mănăstirii Arno ta din ·ecolul al 
XVII-lea. reprezintă doi şerpi încolăciţi ţinîncl în gură 
cîte o lalea 11, ca ş i u şa de lemn a bi8ericii de fa Cotroceni 
de la începutul secolului al XVIII-lea 12 ; u ş ile bisericii 
Şubeşti din Cîmpulung Mu ·cel, aflate la Muzeul de la 
MogoşoairL 13, înfă(; i„ ează tot doi şerpi încolăciţi, separaţi 
printr-o j erbă de frunze tilizate, nelipsind laleaua ; por
falul bi. ·cricii Colţea din Bucureşt i 14 este sculp tn,t, pc 
ambele păr\i i ale uş ii, cu cîtc un şarpe, motiv întîJni t pc 
jeţul din biserica mănă.·t irii U 1u·ezi de hL începutul vea
cului al XVIII-lea rn. 

Toate aceste detalii .; i mai ales varietatea motivelor 
01wLmentale stilizate îndreptăţesc concluzia că jc\;u1 dom
ne. c de la Mănăstirea Negru Vodă din Cîmpulung Muscel 
e ·te o operă originală, deş i pare inspirată din modele 
veneţiene , asimilate ş i interpretate după normele tradi
ţiei vechi româneşt i , de fa sfoşitul . ecolului al XV'II-lea 
sau din prima decadă a ·ecolului al XVIII-lea . în această 
perioadă, în Ţara liomânea,„că, ·ub do1m1ia lui Constantin 
Brâncoveanu, se crea e o adevărată şcoală, „bresle de 
meşteş11,ga1·i , aclevăraţi art'iş ti, zitgravi, iconari, sculptori 
în pfot1'ă şi în lemn, arg'inta1"i, etc" au dat naştere ."tilului 
nou româ.ncsc în arhitectură ş i sculp tură : stilul brânco
veue. c 16 . Se şt ie că „în epoca liti Oonstar~tin Brâncoveanit, 
arhitectitra, scitlptitra . în piatră şi în lemn (si1,bl. n .) devin 
mai bogate, inspirate · din modele veneţiene aduse de către 
meşteri'i Oantacitzinilor, sînt asimilate şi interpretate clupă 
normele tradiţiei vechi româneşt'i de către meşteri români 
f 01·maţi în şcoala lwi Voclă Brâncoveanit şi crescuţi în 
tehnica .._ oi·ientală der'ivată din arta bizant'ină . Epoca liti 

" 4 G . . Ha1Ş; B isericile .~i mă1Hlslirile moldoveneşli 1din veacul a l XV 1-lca 
(1 527 ....!. 1582); 1928, „Cu i fura naţ i o n al ă", Bucureşti, p . 397, 315, fi g. 373 ; 
N . Iorga, L es Aris l\1inw rs en Row11anie, voi. II, E dilion de I ' Imprimerie 

• de l 'E titt, Bucarest, 1936, p. 10 - 11, fi g . 4. 
G G. Balş, op. cil„ p . 308, fi g. 365; p. 300, fi g. 366; N. Iorga, Les A ris 

l\1illeurs, p. 10- 11, fig. 3. ' 
6 G. Balş , op. cil„ p . 312, fi g. 360; p. 313, fi g. 370; N. Ior ga, L es A ris . . . , 

p . 10-11, fig. 5. 
7 G. Bal ş, op. cil., p . 312, fig . 376; N . Iorga, op. cil. , p. 1,1, fig. 7. 
8 O. Tafrali , J e(11J·il e ş i amvonul . . „ fig urile de la p. 12 ş i 13. 
9 Vas ile Drăguţ, A ria brdl!covcl!ească, Editura Meridiane, Bucureşt i , 

1971 , p. 32 + 120 fi guri. 
i o . Iorga, Les Aris ... , voi. II, fi g. 42. 
11 Id c m, op. ci l , f ig. 21. 
~2 Idem, op. cil., fi g. 23 
1 3 Idem, op. cil„ fi g. 24; V. Drăgu ţ - N. Săndulescu , op. cil., fi g. 82 
14 Idem, op. cil„ vo i. II, f ig. 41 ; V. Drăgu ţ - N. Săndulescu , op. cil„ 

fig . 47. 
l u Idem, op. ci l., fig . 45. 
16 N . Ghika-Bndeş ti, Evoluţia arhileclurii în l\1unlellla ş i Ollellia, 

voi . IV; Nou l slil româl!esc dii! veacul a l XVI II-iea, rn 36, Tip. Dati na 
Românească, Văl enii-de-Munte , p. 193, 142; V. Ddtguţ, op. cil„ p. 20; 
„ . .. alături de domn, Ul! rol foarte imporlal!l Îl! palrol!(t /ul arlislic al ţării 
revellilldll-i marelui spătar M ihail Ca nlacuzil!o (care) . .. era wi bun cu-
1iosccllor al ctrlelor, wi om cu 11ederi 1nalle ş i generoase. S ltuliile sale în llalia 
i-a u 1nlesll il cunoaşterea wior mari ce1tlre de artă, unde va fi adincil el în
suşi meşteşugul smlplurii în piatră ş i în le1111t . lnlors în /ară el a promovai 
guslul pcnlrn decora/ia 1nflorilă a pieirii . . . " 

16 

2. Jeţu l domn esc de lu mănăs tirea Negru VoMt din Ci mpulun g Muscel 

Constantin Br~ncoveanit realizează această 'unificare a 
tendintelor diverse din secolul al XVIl-lea. Ea le armoni
zează intr-itn tot căriiia i-am dat numele de stil nou româ
nesc" 17 • 

În concluzie, j eţul domnesc de fa mănăst irea Negru 
Vodă din Cîmpulung Muscel prin compoziţia de fantezie , 
prin va.rietatea elementelor decorative, dispuse cu ime
trie ş i gust, prill măiestria execuţiei şi originalitate e ·te 
o capodoperă a sculpturii brâncoveneş ti în lemn. 

Probabil j eţul domnesc, operă a meşterului anonim 
romfrn, înze trat cu mult simţ art istic ~i fantezie ş i care 
îndrăgo ·tit de opera a a dorit ă rămînă unică, a, fost 
o donaţ ie chiar a lui Consta.ntill Brâncoveanu ·au „a 
unitia din boier'i'i brâncoveni" ts . 

17 N. Ghika-Budcş ti, op. cil. , p. 120 ; Lo uis B rchier, L ' Ari J?owna in 
Ancien , Le~ons profcssccs a la Facultc des Lcllrcs de Clcr111ont-Ferrand 
(Janvier-mars 1927, ln „Artă ş i Arheologic", Anul I , Fasc. I , 1027; op . cil„ 
p. 2-11, 11: „Les arlisles qu' il a rassembles aulour de lai onl cree un veri
lable slyl e, di!rni i!re forme originale de l'arl roumain an ci en . . " 

i s P r eot Ioa n Hău\.escu, op. cil„ p . 130, unde !n pom elni cul bo ieril or 
care au făcut donaţi i măn ăs lirii Negru Vodă, prccizcazrt : „Boierii B rânco
veni au clona l o cctcle l1tifă de arginl ş i au mai ajulal m clllc!slirea cu o oca şi 
jumcllale de argint" . 
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