
DIN ISTORIA ARHITECTURII 

INTRODUCERE ÎN ARHITECTURA COMPARATĂ (III) 

Modelarea proceselor de tipologizare 

Evolu ţ i a arhitecturii ca proces de tipologizare 

N oţ~u.n ea de tip nu e.~te ~ntemeiată pe . ~cei aş_i par~1me
tn 111 toate dome n11le 111 ca re se u t1hzeaza. D intre 

toate accepţiunile dare se dau noţiunii de t ip în teo ri a 
dife ritelor domenii ale cunoaşterii am reţinut acea accep
ti un e car convine în cea mai înaltă mă ură stiin\e lor 
~rhi tecturii , conform căreia tipul ·este privi t ca ~n obiec t 
exemplar , r eprezentativ pen trn o clasă sau categorie de 
obi ecte. Evoluţia arhitecturii reprezin tă un amplu, mul-
1iplu ş i. com plex proces de tipologizare, de constituire a 
unor t ipuri, rezultat al une i treptate acumulări de in
suşiri , atingînd p eri odic momente de plenitudine tipolo
g i că. U nor asem enea mom ente, de vîrf, ale evoluţ iei tipo
Jogice l e te propri e p r · i s te nţa un or tipuri s pecifi ce, 
d ifuziunea a.cestora, pentru ca apoi d esfăşurarea în co n
tinuare a evoluţi ei să g nereze alt acumulări sa u pi er
d eri el e î n suşiri care modifică ta bloul (echilibrul) t ipolo
gic, co nducînd la cristalizarea un or t ipuri noi. Totoclcttă. 
între tipw·ile a rhi tec turale care coexistă sa u se succed în 
timp apar relaţii genetice ş i evolutive, ele însele căp~1 -
tînd calitatea de s ursă, em i ţător sau r ceptor; asemenea 
rel a ţii inte rtipale condu c la inte rfe renţe, sinteze integni
toa.re , r epli ci creatoare . 

P rocesului obiectiv, r eal , de tipologizare, care r epre
z i ntă în săşi evoluţia fenom nului de arhitectură, îi co
re pun de în dom eni ul is toriei a rhitecturii ca ştiinţă, ~H 
„is toric secund ă", un demers m etodologic de tipologi
zare, el e de tectar a co ns tituirilor tipologice, el e defin ir 
a t ipurilor. Aşa cum am mai a rătat, aces t d emers, ca re 
are cir pt ţel recons tituirea volu ţiei obi ctive a a.rhit cc
turi i , reprez i ntă un act de creaţie teoretică, r ela tiv de s in e 
s tătător, d esfăşurat în cadru l un or discipline cu care1ctcr 
inte rpretativ (istoria a rhit cturii, critica de a rh i te tură, 
co mparatismul) , o zo n ă în care p oncler e'El. subi ect i v i tăţi i 
~·s te co n s is tentă . 

Laturile obiect ive ş i subiec tive ale procesu lui de tipo
Jogizare 

Cond iţionările ş i leaităţile procesu lui real de tipolo
gizar e sînt ele ale fenomenului d arhit ctură în suşi . Me-

I'c11l.r11 comparali s m , 11101fo larca a11arc ca o 111e lod:I de c1•1·cc lare a 
proceselor ele l ipol offizm·e <·are 11 cnnit e Sl.ahilirca asccn d•m!••i ş i dcscl'11d1·11-
t.ci tipulu i a l1is ca mo1lcl ş i , 111 haza l'l'ţi 11 erii elcmcnlelor l'O ns la11lc al e 
o hi ec tc lor :qi:utene nle la a cc ln ş i I ip , s:I se ev illeupez e lnls:IJ111·ih• lor 
Ol'Î!Jina le, indi v idua le . 

l . CONSTA TTNOPOT. (11YZ/\NT!ON. ISTANRU T.) . per io,1cln 
b i zan tin ă l irZil'. B iSCr ic:i S f. i\ lnr ia Pamrnaka ri s tos (sec. a l X I 11 - len ). 
Pc11 L1·u ana li za unor pr occ . c k galc de ev oluţia ar hitec turii b iz::inli11c li111 -
pur ii ş i medi i am nks ca moclc l li pul in cru <.:c g rcnc:1 ln scri să, r:1 111n s in 
v igoare ş i in p r r ioadH nrhilcc l11 1·i i bi zn nli nc lirzii. Monu111rnl11 l st· insc ri c 
JW dep li n in sd1ema p c care o r e prez in tă n1oclc lu l nles ş i , l oloda lf1. dc(. inc 
une le lri\si\ Luri incliv idnnl c cnm a r fi acope rirea bra\.c lo1· c ru c ii c u bo l ~i 
de in tcr scc p c, ceea cc face mai subt i lu ş i m a i rn finat;1 s lru c l u rn p c ca re 
se r i dică cupola. 

GHEORGHE CUillNSCHI-\!OUONA 

diul natural cu sursele sale de m a teriale, nivelul d e dez
voltare a l forţelo.r el e producţie (al tehnicii co nstrucţiil o r) , 
caracterul orînduirii, întreaga suprastructură, in s t i t u ţii ş i 
idei print re care un loc important îl ocupă concepţiile es
tetice, reprezintă condiţio năr ile externe ale pr-occs ului de 
iipologizare. CondiţionMile intern - sînt r epr ez ntate de 
acţiun ea legităţilor inten1.e ale fenom enuluj , rela
ţiil o,r d e in teroond i ţi onare dintre funcţiun e , structură 
con s tructivă şi pl asti că. Laturile obiective a le pro esului 
de ti pologizare sînt r zultntul acţiunii tu turor ac s tor con
diţionări; latur ile subiec ti ve se da t01·ează acţiunii compo
nentelor s ubi ctive ale v i eţii sociale şi modului în care 
arhi tectul interpretează ce rin ţel e s oci etăţii prin pri sm ·~ 
propr iei sale indiv i d uali tăţ i crea toa re. Proces ul ele tipo
logizare este marcat de un şir n întrerup t el e i nv e nţii teh
n ice şi in ovaţii artistice care, în esenţă, sînt l "Cmsecin ţa 
efo r t ului a rhitectului în direcţ i a descoperirii ş i utili ză rii 
J ~g i tăţiilor obiective aJ.e fenom en ului . Ar fi greş i t în să 
să se înţeleagă că a rhi tectura . c el zvoltă de la : ine ş i că 
a.r·hi tectului îi r·evine doar să descopere şi să ·3 pli cc n işte 
l eg i tăţi o biective, s ă valorifice ni şte valenţe inelu ·e în 
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însuşi procesul ohiect iv d - ti pologi zare. Crea ţia a1rhiLectu
rală ocupă o poziţi intermedia ră între creaţia artis tică 
unde predomină elem ntele subiective ş i creaţia ş tiinţi
fică und e pred omină e.leme ntele obiectiv . 

Tipul reprezintă î nsăşi s tructura obiectului ele arhi
tectură 

Naş te rea şi d zvoJtar.eu tipurilor a rhitec turale se des
făşoe,ră în ordinea acţiunii un.or contradicţii extern , din
tre arhitectură ca fenom n ş i mediul fizic şi social ·a re îi 
dă naş tere, cî t ş i al unor contrad icţii intern e d intre com
pon ntele f nom nului î nsuşi - funcţiunea , s tructura con
structivă .;i expres ia plastică - r zultat al acţiunii legi
tăţilor interne ale fenom enului. Contradicţiile intern sînt 
co ndiţionat d c le x terne. Funcţiunea, structu1icl con ·
tructivă şi expresia plas tică sînt lega te direct de anumite 
co m.ponente ale exist nţe i şi conştiinţei s ociale şi tind sfi 
răspundă la solicită rile ac sto ra în mod independent, ceea 
cc produce un ci cala j în ce a ce p.riv· ş te s tadiul lor de 
dezvoltare. Mănunchiul de contndi c ţii dintre la.turil ~ 
co ns titutive ale a rhitecturii ·este dominat de o contradicţie 
fundamentală dintr la tu ra plas tică de p o part !:,ii la tu
rile funcţi·onaJă si onstru tivă l - cealaltă . D - şi maril 
etap .a~e evoluţiei arhitecturale sînt marcate d progr su l 
tehnicii constructive, latura pl· s tică, 1 gată de domeniul 
id ologiei şi al ar tei, purtătoare a m sajului es t tico-id o
logic 1al a rhitecturii, tinde să-şi subordoneze celelalte com
ponente: funcţiunea ş i structura constructivă. Contradic
ţ iile int rne ale fenomenul ui de arhitectură, dintre funcţi 
une, structură constructivă şi expresie plas ti ă, r eprezintf1 
însusi motorul el zvoltării fenomen.ului. ln cursul proces ului contradictoriu al con tituirilor 
tipologice, prin efectul acumulării de invenţii t hnic şi 
inovaţii artistice, se a junge la o rezolvare a contradicţi
ilor în sensul ins talării unei unităţi între funcţiun , struc
tură constructivă şi expresie plastică , ceea, ce echiva
lează cu naşterea unui tip, ca moment de apogeu al un i 
evoluţii. Odată un tip arhitectural cons tituit, el se dez
voltă, în limitele cronologice în. care îşi păstrează o re
lativă stabilitate, după legităţi proprii rezulta te din s truc
tura (forma, aspectul, caracterul) relaţiilor între funcţiune, 
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2 . :1. ltOl\1 1\ , di na stia a nlo n innă. P a nth conul. T emp lul Luluror zei
lor , 1·slc ncoper il cu o c 11 po li't cu diarnc lrul de 4 :3 ,2 111 r cze mat[t pc un zi d 
pcri na: lral opn c 1" alizal clinlr-o suprapunere de a rce şi climi nu al l a bază 
prin ni şe c ircu la re ş i drcp[un ghiularc ln }J la n di sp use în allcr nanţă . He
plic il e P:i 11thcon11lu i (111 a usolcul lui JJ ioclctian us ele l a Spalnlum, mau so
leul lui Gnlcriu s ele la T hcssalo11ikc, mau soleu l lmpă ră lesc i E len a de la 
Homa ). ra\i\ ele prulolip sl nl mai moctcs lc a dimensiuni ; 'in schimb, cu 
cxccp\ia t·ons lru ·\ ic i de la Spal a l u m , nu z iduril e s lră pun sc ele fcrcslrc, 
l n tin1p cc J'anlh con ul , pentru a 1111 se r e duce rcz islc n\ a s islc mului ele sus
~ inerc :i i cupole i, cs le luminal pri nlr-o deschidere cc ulrali\. 

· truc tură constructivă şi xpresie plas tică definitorie pen
tru tipul însuşi. EchiUbrul tipologic instaura t, marcat prin 
dura bilita tea în. timp a tipului cons titui t, es te însă r ela
tiv ; ·c nas contradicţii noi r fl -ctînd c rinţel de dez
volt are a tipului , se conturează un proces de restructu
ra,re ca re, la rîndul său , generează noi c ristalizări tipo
loa ice . 

Cu acest prilej ne-am a propiat de elucidarea a ceea 
c poate r prez nta o abordrc\re structuralis tă în istoria 
arhjtecturii . Cons iderînd forma r. laţiilor de intercondi
ţ.ion a r dintr funcţiune , cons !Jl:ucţie şi pla tic ă , drept 
s Lru c Lură a fen omenului n e înscri m în. definiţia struc
Lurii ca un tot format din elem ente solidare, fiecare clin
lre ele clepinzîncl ele toate celelalte sau ca totalitate a le
qităţilo ·r a unui obiect sau a unui proces. Izolarea sau 
extrag -rea, din. nevoi de s tudiu, din cadrul unui proces 
evo lu ti v ct unui t ip, definit după crit riul unităţii dintre 
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De: r:J ş1mn·ca proccsulni ti c lipolofllzm·e pr in :J cumul:iri ş i sallm·i 
i11locnirea unor formul o Upolo!1i ce cu all.ele prclindo adeseori penlrn s l.u
dinl :ll'es l.ui 11roces rec111·uc1·ca coucomil.enl:I san succes i \1 :1 la cile\la mod ele 
adecvat e . 

l'aul.ll eonul din Homa (117 - 1:!5) co11s liluic mo1ncnl.ul tle \l iri' al unui 
)ll'Ocrs tle lipolo!1izare a \l ind sm·sele s al e d.e 11:ă1· late în C\lolu ţ i a cou
Sll'llc!ie i de l.i11 tholos do fa c i uni e!1eeo-anal:oliaml in ca re cupola se ridi d i 
dirccl pe z iduril e pcrirnelral e, iar Slahilil.alea edifi c iului se realizeazll 

5 

----- ..., „ „. 

4„ 5. ROM/\, dinas ti a co 11 s ta 11Li11i a n ă. Ma uso leul Consta n lic i, fjica 
lui Consta 11Lin , dcs Li nat i n i ţia l îm păratulu i lnsuş i , dev ine sursa u nei l n
tre gi dczvollăr i ulter ioa re, cee a cc j ustil'i cii considera rea sa ca m odel pent ru 
ana li zarea şi def in irea unui Ş ir ele m o11 umentc ri d ica te ln prov inc iile or ien
tale a le i mp er iului l n vremea d inasti il or constan lini ană ş i thc odos i ană , 
apoi ln p er ioada pre bizan li n ă ş i biza utini't ti mp urie, cla r ş i ln Occiden t 
incepind cu p rcro ina nicul ş i l nchc in cl cu Hcnaş te rea . 

6, 7.11.0MA, cl inast in lmpi:\ ra \.il or Severi. Un ni mpllacum clin g răd i n i le 
Ju i Licin iu s (sec. a l 111-lca) . aşa-nu m i t ul „Te mplu a l Minervei Med ica" 
reprez i ntă un alt ca p de scr ie . A ic i, rezisten\.a pr in masă a zidul ui pur tă 
tor ele cu pol ă es te l11 l ocu i t~1 ele re z i stenţa prin formă a zidului per imetral 
alcătuit dintr-o î n l ă n ţu ire ele cxeclrc. Docume nte gra fice păst r a te a ratil. 
că stabi litatea acestei struc turi era totu ş i , cel pu ţ. î n în tr-o fază ullcrioarf1 
ele c x i s tc1 1(.ă a mo numentului , as iguratii ele î n căpe ri bo lLi te care cl in tre i 
părţi prel ua u impin ger ilc cupo le i, cl in cc a de n p itt ra p ar te aces t rol fi in d 
lncleplin it ele do i con t rafor \ i urin ş i . 

com ponentel func ţ ională, constructivă şi plas tică, al r -
lativ.ei sa~e s tabilităţi şi al valorii sale de model, repre
zintă o abordar e s pecifi c s tructuralis tă . Luarea în con
siderare a fenomenului de continuă r es tru cturare tipolo
gică p erm.ite depăşi r.ea anis toricităţii s tructuralismului 
dînd abordării structuraliste un caâ:1,c te r gene tic. 
7 
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prin nrns i \l il.alea aces lora. Î n schimb, mausol eul Cousl:rnl ei tlin Ilomu 
(324- 321i) pt·eluiuil ca J1la11 tipul de tholos grece ·c, clas ic Ş i elenls li c, lu 
cal'e z itlul Jl lll' imetral al cell e i es le duhla t i n interior de o colonatht c ircu
lan1 iar ln exterior ile o 11leromă , 1·c prez i11U\ un sall 111 e\lolupe, un iucc1mt 
tle seri c; s111·e deose bire ile 111·cc11rsorii s:1i, ile fac l. urt1lrilili că , 110111t·u prima 
om·i'1 i n iSlfll'ia arhil.cc l.urii colonada in l.c ri oară a mausoleului Co 11s laule i 
suporl:I o cupol:I (m1 diamelrnl ti c 19 m) al e că re i im11inf1cri sînl Jlrelm;l.e 
de colaternlnl inelar !Jolli t e ilind1·ic ş i tle z i1l11J 1w1·imclral mus i\I . 

Tipologizarea la nivelul funcţiunilor, structurilor con-' 
structive ş i a expresiei plastice 

Din motive de studiu procesul el tipologizare poate 
să fi e luat în considerare sepiirat în cadrul celor tr.ei com
ponente con titu tive ale fenom enului (la tu rile funcţio
nală, constructivă şi plastică) , privit·e ca s tru cturi, prin 
faptul că repr zintă expr.esia legităţilor unor procese. Se 
pot defin.i , în consecinţă, t ipuri funcţional (programe de 
arhitectură) , tipu ri s tructu rale şi tipuri plastice. Tipu
rile funcţionale oferă o mare varietate de pPograme spe
cifice. P ntru a ne ref.eri la cele mai cunoscute, pirami
dele egiptene, templele p eripteire grieceş ti, amfiteatrele şi 
termele roman e, oaptelele, catedralele ş i primăriile me
dievale, p ala te!le Renaşterii , locuinţele colective, clădi 
rile de birouri (zgîrie-nori), edificii d mare capacitate 
destinate adunărilor publice, spectacolelor şi sportului 
reprezintă tipuri de prograh1e specifice unor societăţi 
dif rite. În cadrul fiecărui program proc su l ele t ipologi
zare se difere nţiază conducînd la cris1JaJizarea a numeroase 
tipu ri. Astf 1 1'ocuinţele uni sau plurifamiliale sau cel 
colective grupate în blocuri, căminele p entru studenţi sau 
bătrîni, hotelurile, toate reprez i ntă variate tipur i din ca
drul progr amului de locuire. Tipurile s tru cturial sînt r e
pr zcntate de sis tem ul trilitic, cel al zidăriei d r ziste n
ţă, al schele tului ele lemn, pila,tră sau bebo n. Tipologiile 
plast ice dife ră după modalităţi! - ele aplicare a procedee
lor de compoziţie car , în fon.el , reprezintă sis t me el e or
ga nizare a funcţiunilor şi a s tructurilor constructive. Dar 
abordarea cea m ai cor·ectă a p roblem.ei tipologizării în ar
hitectură este aceea de a privi procesul dezvoltării în mod 
unitar, la nivelul sintezei organice care l·eagă la turile 
funcţională , constructivă şi plastică ale arhitectur ii . 

Procesul de tipologizare în arhitectură are o anumită 
asemănare cu procesul de tipologizare în literatură. In
tocmai ca în literatură, unde ge ner alul s·e exprimă prin 
tipuri individualizate, tot aşia şi în creaţia arhitecturală , 
generalul, r.eprez·entat de n atura funcţiunilor ş i ele mo
d alităţile tehnice ele edificare, îşi găseş te întruchipar a 
în realizări pmfund clifepenţiate din punctul d v eder e al 
expr siei plastice. Templele clorice ale perioadei clasice 
gr.eceşti, chia,r dacă am lua în cons iderare numai creaţiile 
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8. Slrucluri de li p ce ntral din nrhilCclura prcb iznnl i11:'i şi biznnlinii 
limpuric : 1. ESHA' , Syr ia . B ise rica S I' . Ghc.orghc (5 15). 2. CONSTANT I
NOPO i„ niscr ica S l'- \ii Scr g ios ~ i Back h os (527 - 5:17). :J. BOSHA'. Sy ri n . 
Calcdrn li\ (512). 'I. H.\ VENNA. Cape la pa1Min:1 S:i11 \/ il a ie (525 - 547). 
5. CONSTANTlNOl OL. Bapl,vslcriul J\y ia Sophi a. G. J\ I EJJ I OLi\NU~ I. 
Capr la pnlali11:i Snn Lore nzo ('125 - 1,15 sa u inain lc de 5:38 ; rccon sl ruil ă 
In tre 157 1 şi 159 1). 

al'hitectului Iotinos cum . înt Parth nanul şi Hephaiste
jonul din Athena sau templul lui Apollo Epikourios din 
Bassai, avî11d aceeaşi funcţie (ele oult) şi aoeeaşi structură 
constructivă ( tdlitică ) , se ev i denţiază printr-o expresie 
plastică puternic individuali zată. In arhitectura •vului me
diu european prog;ramul consiliului comunal, chiar· clacă 
am lua în considerare numai clădiri] de acest fel clin 
oraşele Italiei, capătă o tratare diferenţiată cum es t 
c a a palatelor comunale clin Florenţa , Sienna sa u Bres
cia. In arhitectura contemporană clin Român ia, le pildă , 
aceleaşi program cum sînt cel al palatului politico-ad
ministra tiv sau ce.l al clubului sindicatelor au fos t în
truchipate în imagini plastice dife re nţia te de r ema rca
bilă originalitate. Locul p car îl ocupă în a rhitectura 
contemporană tipi za rea ş i industrializa rea co nstrucţiilm· , 
multiplicarea industrială a unui prototip pret ind 
includerea şi a acestui asp ct în cercetarea proc selor de 
tipologizare. Tb n ele fund amentale ale comparatismului 
sînt pc deplin aplicabile şi arhitecturii tipiza te. 

1n concluzie, istoria arhitecturii este istoria cons titui
rilor tipologic , a înlocuirii unor tipuri prin alt 1 , con
diţion a tă de acţiunea mecliului natural şi social, el e schim
barea cerinţelor materiale şi spiritu le ale soc ie tă ţii şi 
d scop rirea continuă a unor aspecte noi legate ele ac
ţiunea legităţilor int'erne ale f nomenului care lasă cîmp 
larg inventivităţii t hnice şi inovaţiei ar tistice. Preocu
par ea comparatismului pentru proble11)e de geneză ş i fi
liaţi e a arhitecturii fac .ca procesul constituirilor tipolo
gice să fie un a dintre tem ele principale ale sale. S si
zînd prezenţa unor constanţe, atît în cadrul unor procese 
evolutive cît şi în structurarea di\rerselor tipuri arhi
tecturale, comparatismul evidenţiază deosebiril , aspec
tele originale care caracteriz ază şi diferenţiază arhitec
tura diverselor zone geografic , popoare, şcoli sau cu
rente. Dezvăluirea formulărilor originale apărute p fop.
dul unor tipolog ii comune, rezultat al aceloraşi surse, 
al influenţe.lor el .ir cte şi indirecte, al pa ral .lism lor is
torice şi anistorice reprezintă una dintre teme1e fund a
m ental ale comparatismului. 

7.S 

3 

A u:11iza procesului evolull v 
:11 e cllri ci 11l11i el e lip ccnh·al in 
vari:mtn •• dupllt'ihus m111·ls", ·111 
pe1·ioadele fll'«'hiznnl.iml ~ i hiz:in
tiui\ limpmie, prcl1111le lum·ea ln 
considerare, co ncoml1c111:1, n do11i1 
model e : mausol eul Co11sl:111l.lcl si 
l ti mplul iUl11en1e l J\l e cli ca. M:111s1;. 
leul <.:o ns lanlie l fumlze:1z:I schema 
unei colon:ule lnl crloare purlll• 
loarc de cupol:l iiH:on]urnl:1de1111 
muhulacm: l.cmplul J\'I inm·vc l Mc•
dlc·a ofor:I s ll'l1c 1111·11-11ucle11 11 

uou:i l'omu1, poli loba 1.:1. În a sa 
„A1·chite l11ra hlzantina e rum:1· 
nlca" (rn:l!)) , Golzlo ca lUlc:'\ ca1w· 
lu palatlmi Sa u \/ linie din llaven
un ca 1111 lcn1111lu al l\Unervel 

0

J\il'
clita prins de 1111 zici exte1·ior. 
Sohqiile de tl11 duplitdlms murls 
varlaz:"i 111 fnnl'tlc de forma s lmc-
1.uril-1111cle11 ş i a cc lc~ I innilullo:1· 
re: f• e;1 intcr ionr:i. oclo!fo1u1hi, c·u 
Jtalru. ş :1se sau 011t lobi , cea exle· 
rlonnl p:'1lral:l , cwl.0!1onahl , cva· 
drilolml:l S:lll CÎl'l'llfanl , ln11 c1.lr1-
nhul din punci de vede1'«' s lall1· 
dnp:I arela ş l prin ci lpiu . 

Modelarea ca procedeu de studiere a tipurilor 
Procesele de tipologizare şi tipurile a rhitecturale în

sele pot fi studiate cu a jutorul modelării, metodă de 
construire a modelelor şi de investigaţi e cu aj u torul lor 
a obiectelor cunoaşteri i. Conceptul ele mod el este utili
zat în teoriile de specialitate după două d i recţii seman
tice. Astf 1, poate fi folosit în sens de exempla ritate, a 
ceea c' se preia, se vehiculează, a ce a ce are au toritate 
după anumite criterii dat'~. Cea el e a doua clirectie se
mantică . priv şte modelul ca r ezultat al unui pro~es de 
abstracti zare a fenomenului r al şi el e constituire a unei 
matrici. care se regă ·eş te într-un şir de serii tipologice. 
In >acest se ns, modelul unui obiect sau al unei serii tipo
logice est echivalent cu structura acestora întrucît r e
prezintă totalitatea relaţii1or i nterd e, ale obi ctului sau 
sistemului . 

Din trc sensurile p care le implică ac · as tă direcţie 
semantică noţiunii el e, mod el vom reţin e ca adecvată 
cercetării noas tre î nţelegerea modelului ca un obiect, pro
ces sau s istem. r eal sau o imagine teo retică a acestora 
(dcscrier , schemă, repre1zentar · ) cu a jutorul cărora pot 
fi s ludia te fe-nom ne asernănăto,are. Obi1ectul rnodelă1rii 
poat.e fi co ncret sau abstract, existent sau proiecta t. fo, 
domeniul proiectării el e arhitectură, con trucţii ingine,.. 
r-cş ti (poduri, bara je, h ale, construcţii< d nave), r·eali 
zarea unei m achete-model pe rmit simularea tuturor pro
ceselor tegat de executarea şi comportamentul în ex
ploatare a obiectului r espectiv. Pentru r uşita inves ti
gaţiei prin modelare, mod elul şi obi ectul mod lat trebuie 
să fie relativ izomorfe (prin izo morfism înţel gîndu-se 

chival nţa, egalita tea, identita tea), deoarece un izomor
fism absolut nu se poate obţin decît într două obiecte 
abstracte (de pildă, o figură geometrică şi reprezentarea 
ei matematică ) . Intre două sistem izomorfe, fi ecar din
tre sisteme poate fi folosit în funcţie el obiectivele cer
cetării drept mod elul celu ilalt. In cazul unui portr t, mo
delul este, reprezentat de persoana portretizată; în ca
zul unei fotografii, mod elul sie imaginea fotografică . 
Dacă obiectul inves ti gaţiei sînt monument le Romei an
tice, gravurile şi releveele lui G. B. Piranesi pot înd -
plini funcţia el e model; dacă obiectul investigaţi i îl 
constituie opera lui Piranesi, ele pildă, sub aspectul ve
ridicităţii imaginilor sau al exactităţii măsurătorilor efec
tuate, funcţia el mod el o îndeplinesc monumentele Ro-
mei. 
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Vo<•a!ia arhit,l'!' turii anne-
11c ş ti ~i !1COrf1it•n1• JH'llll'U tipul 
polilohat i'ixat, dt• templul i\li111•r-
\/Ci J\fcdit·a este c\'identii. lliscri1·a 
din Zora\/01· (li!I. "'l tic 11n!l:1 E!1-
vanl (fiG2 -[}7'i) 11:1rn s:I aihft 
11rotoli11 in vcstihnlul villl'i lui 
Jladria1111s de la Tivoli sau in 
mhil(•t·tura t1•11111h1l11i Miner vei 
1!1•11ica. JHse1·i1·a din A ni (îi!I. r.) 
~ i hi sl'l'it•a din hind (l'i!I· fi) r!•pr1·
zi111;1 \ ' al'Îanh~ t•t• a(•t•c• a !:i i lt•rn:"i. 

Utilizarea intens iv:! în arhi
l1•!'111ra J\rnwnll•i ~i (i1•or11it•i a 
ti1111lui 11olilohat. dar într-o q1oc:"1 
liri.ie in raport 1·11 nni catul itali!'. 
tcnq1ltrl J\line1· v1•i J\fo!lil'lt , poah• 
Sll!lt'ra ideea c·t• accast.c"'1 forrnnl;l. 
d1q1ă r11111 SllS!ino .1. StrZ~' !IO\l'-

" ld. s-a r li 11:ls!·11t in Ori1•nt„ 
St1·11 cl,111·il c (l ll doui'1 „co,ii " 

pot he neîit·ia 11e de plin de apr1•
t'ir1·ca liieutft !Ic 1·flt1·1• (lolzio 
]H' ivind San \/ilaie din Havenun. 
1111111:.i t·:l stnu·lura inlt•rio:.di 
:11lo11t:"t formula l'\':t1ll'ilohul11i. 
Uu11:1 att.'laşi 111odt•I r11 San Vitali• 
se desf:l~oar:I ]ll'tH'esn I 1'11pri111leri i 
unui nucl eu aidoma hise1·icii lui 
S:ll'ldz. un cv adriloh înscris în-
1r-11n contur exterior ci1·c11lar de 
c:i1 1·e 11n amhul:u•1·u inelm· 1leli
mitat dt• 11n zid t·ir!•ular l'rz11llincl 
1·ompozi!ia hi sPricii din Jiana. 
Jliserica 1·011tc111po1·an:I Z vartno!: 
din Ec111iadzin parc a îi o r e 111it.':1 
:t hi sc1·icii din Jiana a\•ind insi'1 o 
s ti·u1·tunl construl'livi"t mai elani 
a nucleului c1•11tral. 

Studie rea tipurilor a rhitecturale se poate fac î n. ba
za unui mod el ca re poate fi o clădire concretă, r prezen
t a tivă sub aspect tipolog ic, sa u o schemă geometrică a 
sa care să orni tă trăsăturile individuale atipice. O treaptă 
s uperioa ră a modelării sub asp ectul complexităţii repre
z intă studiul unor desfăş urări evolutive pe baza unui mo
del care constitui e un proces evolutiv specific. În. arnîndouă 
cazurile, t ma modelării devine fi e un. tip ilustrat prin 
tr-unul sau mai multe monumente, fi e un proces, în cazul 
recurgerii la un. model abstract, între model ş i obiect ul sau 
procesul modela t trebui să existe o relativă identitate. Cer
cetarea cu ajuLorul modelelor a un.or monumente sau volu
ţii marcate prin neclari Lăţi tipologice provocate de inadver
tenţe stilis tice alterări sau dis trugeri, prin datări a pocrife 
sau prin absenţa totală a d ată rilor devine un puternic in
strurne n t de investiga ţi e în. is toria arhitecturii, in strument 
care, în_ esenţă, aparţine oompa ratis mului. 

Modelarea ca demers intuitiv in istoria arhitecturii. 

ln orice is torie a a rhitec turii, în mod intuitiv, cîte
odată explicita t în. anumite limite, s-a folos it ş i se fo
loseşte metoda modelării, în sensul că analiza unor ma
nif stă.r·i oon creite, sp dfice, se face, în. toate cazurile, 
prin prisma asemuirii aces tora cu tipul a rhitectural lua t 
ca model , prin sesizarea asemănărilor şi abaterilor faţă 
de iaces ta. G. Balş1 ş i V. Vătăşianu2 au a naliza t aspectele 
go tice clin arhitectura Moldovei luînd în con siderare, ca 
ref rinţă , mod ele central-europene sau trans ilvane. N. 
Ghika-Budeş ti3 a analizat întreaga evoluţie a arhit cturii 
de cult din Ţara Homânească prin_ prisma cîtorva mod ele 
oferite rl 0 tipurile Cozia, Argeş, Dealu şi alt le. Con-
iderînd bisericile triloba te din Valea Moravei în. care 

cupola naosului se ridică prin intermediul a patru pilaş tri 
alipiţi zidurilor laterale, G. Balş4 a considerat acest tip 
ca rezultat al apropierii de perimetrul zidurilor exte
rioare a pilelor libere ale unui tip în cruce greacă în.
scrisă , lărgit cu abside la teral . Din aces t tip „sîrbesc", 
G. Balş deriva grupul de monumente olteneşti de la Vo
diţa , Tismana şi Cozia . Cunoscutul cercetător al arhi
tecturii bizantine, G . Millet5, a preluat această teză. in 
schimb, V. Vătăşianu6, luînd ca model sistemul de ri
dica~e a cupolei prin ill!termediul a patru pile pe care 
socoate că îl descoperă pentru prima oară la biserica Vo
diţa II, reluat într-o formulă închegată la biserica Mă
năstirii Cozia, îl consideră ursa dezvioltării arhitecturii 

2 

5 

O. truc turi dl' Lip ce ntra t i11 arhilcdura ar 111ca n ă ş i ge or g i ană 
(secole le \ ' li - X I): l. ZOHAVA H. 2. i\Nf. 3. ll U ' U . 4. HANA. 5. 
TEKOH. Biserica lui Sa rkiz .6, ZV/\HTNOC. 

similare din Valea Moravei. Emil Lăzărescu7, la rîndul 
să u , r consideră cronolog.ia în. cadrul familiei de monu
mente olteano-morave acordînd priodta te monumentelor 
sîrbeş ti. Aceas tă dispută ara tă că analiza tipolog ică cu 
a jutorul mod lării trebuie coroborată cu informaţii de 
natură istorică. 

Monument le din a rupul olt -a no-morav sînt ed ificate 
în. limite crorno'logice foarte strîmte. Reconstituirea 
u n.ei ev'Ol uţii de lungă durată este desiguir mai 
co mplica tă . Studiul priocesului d t ipolog izare cu 
a jutorul modelă'rii poate da un. răspuns şi la clarificarea 
unor ase men ea desfăşurări evolutive. in asemen ea ca
zu ri poa te fi lua t, de pildă , ca m odel , pentru cerce
ta rea un ei evoluţii , un mo nument care a re calitatea de 
prototip sau, dimpotrivă , se poa te lua în considerare ca 
model un tip evoluat care ar fi în măsură să pun[1 cu 
pregna nţă în evidenţă acumula rea de carac~erist ici r ea
liza te de antecedentele ale, În. aces t din urmă caz, rezul
tatul cercetării ies te un fel de i borie inversată. Î n. ca
zul studierii unor p rocese caracterizate prin succesive 
restructurări tipologice poate să a pară ca fiind raţională, 
p entru studiul unor asem en ea voluţii, utilizar'e'1 ca mo
del a cîtorva tipuri care reprezintă momentele d vîrf 
ale un ei succesiuni de etape. De exemplu, pentru cer
cetarea evoluţi i de la tholosul egeeo-micen eean pîn.ă la 
P antheon. şi mausoleul Constantiei din Roma pare să fie 
judicioasă o modelare care să ia în considerar rna1 m
tîi tipul primar şi apoi unul int rmediar cum ar fi tho
losul elen , clasic sau elenistic. Pentru analizarea evolu
ţie i de la megaronul troian şi miceneean la Parthenon 
se impune reţinerea unui model intermediar reprezen
tat de. tipul tholos în ipostaza unui templu grecesc, ho
meric sau arhaic. Recurger ea la modelare şi modele poate 
rămîne un d m ers ascuns în laboratorul propriu al isto
ricului de arhitectură sau poate fi explicitat ca atare ş i 
utilizat ca demonstraţie în reconstituirea evoluţiei is to
rice sau evidenţierea caracterului specific al un.or tipuri. 

Crista1izarea şi evoluţia tipului în cruce greacă în 
arhitectura bizantină ca studiu de caz. 

Profund conserva toare sub raportul utilizării tipurilor 
de locuinţe, comune, reluate încă din perioada elenistică, 
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10. J\ Tonu11wnle medi eva le de lip ce ntral din Arme nia ş i Georg ia , 
de plan p oliloba l, g rupale după crite riul co1npli c:l rii form e i a ces tuia . 

sau al prngramului pala tin, evid nt in pira t el vechile 
ville imperial ale antichităţii tîrzii, is toria Cl rhitccturii 
bizantine s id ntifică ca proces volutiv cu istoria edi
fi ciului ele cult. Ne propunem, în calitate el e s tudiu ele 
caz, ca, r ecurgînd la m tocl ologia m od lării , să an ali zăm 

na„ t r a şi evoluţia unuia dintre tipuril cele m a i r e
pr zenta tivc ale a rhitecturii biza ntin m dii (843- 1204) : 
tipul în cruce greacă înscd ăB. Ţinînd scama d s ucce
sivcl aspecte el r structurar care s-au m anifes ta t în 
cursul ace t i evoluţii (fă ră a alte ra carac teri s ticil fun
dam ' ntalc ale tipului), es t justifica t el a lua în con
s icl rC:.l r c cî tcva modele car reprezintă ipos taze s ucc sive 
ale el zvoltă rii tipului. Se poa te, to toda tă , recurge la un 
mod 1-scHc,mă care să reţină trăsăturile fund amentale 
ale aces tor ipostaze, cu rolul unor cons tante si ă d fi
nească cu a jutorul acestora tr pt le evolu'.ţi ci tipului. 
Mod lul-s hemă al tipului în cruce arcacă înscri să cer -

"' ' 
11. Monumc11lr mr di cvalr (bnplis l rii) de lip ·cnlral clin llnlia : 

l . ALBENGA. 2. NOVAI A. :l . AHSAGO. ii . J.JMIN I':. 
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c ta t la nivelul unei s cţiuni ori zontale , dă apar nţa 
un ei stru cturi bas ilicale cu trei n ave care a suf ri t o 
puterni că contracţie în sens longitudinal, apropiindu-se 
el e forma unui pătra t . De fa pt, es te vorba de un spaţiu 
el plan pătrat în interiorul cărui a e.ste introdu ă o truc
tură cu patru pil sa u coloan e car sus lin pa tru bolti ci
lindric , braţe le un ei cruci greceş ti. , cl ~asupra căro1:a se 
ridică o cupolă , upraînălţa tă de o turlă . Rezultă, la nive
lul planului şi al bolţilor , o împărţire în nouă compar
tim ente: cel din m ifl oc, m a i amplu, a cărui axă verti
cală m a rch ază compoziţia entrală a s paţiului, palru 
co rnpartim nte r eprez n tînd braţ 1 crucii , ş i pa tru om
partimen t în colţuri acop rite cu bolţi el e .in tersecţ i e, 
cilinclre ·au prin cupole cî tcod ată supraînălţate de turle. 

Odată înarmaţi cu acest model e p oat face o inv s
ti gaţi asupra anteceden telor tipului. Cele m ai vechi par 
a fi cantona te în p erioada de sfîrsit a anti hităti i cla
s ice ş i în timpul antichităţii tîrzii.. Impres ia unei mari 
similitudini cu m odelul al s , sub asp ctul pla nului îl 
dau aşa-numit le „temple ale focului" din Iranul Sa. a
nid. Dispoziţia spaţi ală a aces to r t mple es te însă clife-

4 
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rită d cea a bis1e.ricilor în cruce greacă înscrisă întrucît 
ambulacrul din jurul spaţiului încununat cu cupolă es te 
boltit cu cilindri dispuş i cu generatoarele paralele la 
contu rul zidurilor exterioare. Totuşi, ideea preluării şi 
remodelării aces tui tip, în sensul schimbării mod ului de 
acoperi re a ambulacrului , nu poate să fie xclusă. Ar
hit ctu ra cr ştină din M sopotamia stăpînită de cătr 
Imperiul Sasan ici a preluat şi alte t ip uri local cum ar 
fi cel a l bisericii cu unica navă di spusf1 transv rsal cl upă 
mod elul locuinţei populare sa u al unor spaţii palatine. 
O cons trucţie clin ca trul roman ele la Mu rnieh clin 
Syria (180) , care poate să fi fos t un templu sau un 
prc1ctoriu111, o sală ci au di -nţ - a lui Al Muncii r de la 
Sergiopolis (Rusâfă ) , situată în afara zidului cetăţii (560) , 
cea dintîi r curgînd l a p ·:i. tru coloane r idicate p e pie
destaluri, cea de a doua, la pile cruciforme, corespund 
modelului ale concurînd la calitat a el e arh -tip al mo
numentelor în cruce g r acă înscrisă. D rivatc, probabil, 
din a rh etipurile semna1atc, dar înrudite şi cu templele 
i ranienc d Cctre SC deosebesc prin schimbar a Orientării 
bolţilor cilindrice ·1le a mbulacrului, bi e rica „extra mu
ros" clin S rgiopolis şi biserica din El Anclerin (care r -
prezintă un tip „redus") d eţin toate caracteristicile mo
delului. în cru ce greacă înscri · ă. Exempl le de ma i s us 
vidcnţiază contribuţia provinciilor orientale la elabo

rare~ aces tui tip , esenţ i al pentru arhit ctura bi zantină 
m cl ic. 

Dintre cmtecedentele t ipului în cruce g reacă însc risă 
cca mai închega tă fili eră es te cca armen ască. Ca o ma
n ifes tare ·1 opoz iţiei f'tţă ele Imp riul Rom an şi cel Part, 
a rmenii u adoptat creştini smul ca religie ci s tat în 
anul 301 , d clanşîndu-s cu acest prile j proce ·ul. ci zvol
tării un ei arhitecturi ecle iastioc d mar interes. Este 
acceptată ideea că basilica timpurie armenească ci rivă 
clin edificiil el e cult păgîn, de factură basilicală, ex cu
tate d in pia tră , ridica te p un s tyloba t înalt cu g rad ene, 
avînd factu ra unei basilici ele t ip oriental, în sensul că 
navele sînt aco per i.te cu bolţi. Expre ·ia tipică a un ei ase
menea s tructuri este basilica clin Ereruik (sec. al IV-1-.a). 
R,eoo ns trucţia ba ilicii d in Teko t· (sec. al IV-lca), la gra
niţa dintre secol l al V-lea şi al VI-lea , de ja pute rnic 
contractată în cnsul lungimii (avînd în inte rior numai 
patru reaz me) ca o basilică cu cupolă, o apropi e, în 
moci categoric, de nrodelul bisericii în cru ce greacă în
scri să. Nu se ş tie cu precizie dacă acoperirea se re,aliza 
cu ajutorul unei s tructuri el e lemn d tip y erdik, d acă o 
nsemen a tructură a fos t reprodusă în piatră sau dacă 
s-a r curs la o calotă. Bisericile construite în al patru
lea deceniu al se olului al VII-1 a, clin Ecrn.i'adzin (Va
gcu·fapait), Bagavan ş i Mr n, deşii păskează o uşoară ·:i.lun-

Marea , 1Im· apal'enh1 v:u-i e tat e a edi
liclilo1· de li11 centn1I 1·e p1·ez i11t:i 1·ezul
f.atul unor variante co mllinato1·ii a elf.or
va îiflUl'i neomctri ce : in cazul 111101· cili· 
ficii cu o s inu11r:'i coaj :'i 1lin r11·1111ai·ca rc
lurilă l'Cz111taf:l 1li11 forma ş i num:irnl 
nişelor in jurnl unui s papu central 
aco11erit cu o c1q1ol:'i ; i n cazul e1liliciilor 
cu do11 1'i ,co] i" din forma ce lo I' do111'i 
s trn c tnl'i , de cerc, 11:1trat , ocfO!Jon , cva
dl"iloliat , 11oliloh. Se1·iil e aces tor solul.ii 
s11ncreaz1'i 1•xis lcn1.a unol' le!fif:ili p.-O(ll'ii 
co1·c 111111z:Hoarn îiec:'\1·e i fipolor1ii , iar 
procesul de ti11oloniz:u·e însuşi apal'e ca 
1111 s is t1•m care se auioreulcnz:i i n scn ·ul 
e:1 include virtunl toate v:u-ianlcle 11os i
llllc din cal'e arhitcc t11lui nu-i r1iminc 
dccit s:'i alea11:1. 

o 

--@---

20 

(. ' 

„, 

12, 1:3, J.I . ST1\ N T INO l 'O I „ (BlZAN T ION . l ST:\NH 
Biseri ca sr. Sol'in (527- 5:1·1) rcpr rz inltl o J'C::t li znrc ., i n n l'nra Sl' r i il or „. n 
elevaţ i e ~ i spnţiu , l'll cons liluie 1·czu llalul .ridi că rii unei cupole ·u d in mc
Lrul ele 33 111 cl ensuprn navei cc 11lrn lc :1 unei bn si li c i care pre ia 111 lin ii 
genera le p lanul Bns ili cii lui Ma scnliu s. Hă masă fără r 1 li că in arhil cc
Lura b i zn n li n ă. clar inriur ind pulerni c p rocesul ci· cc ul rnl i znrc n i spa
\ iului bns ili cn l sr. Sol'in a cunoscul. in schim b, cîlcvn r eplici impor
Lnnlc 1n n1·hilrcl ura oloma ni:\ ele ciupi:\ ci:\ clcrca Conslanl.inopolului . 
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Î 11 arllitct· ,•11·a hiza111i11;1 H11qnrl'it• ~" t·o11111rpaz:1 
uu p1·ort•s de lipolo!1izare iucdil t·o11sli111l di11 <·u11topi· 
r ea s pa!i11l11i lras iliC'al 1: 11 s p:qiul de ti11 ce11tral t·t•ca 1·c 
v n iluc·c la l'l'blalizarna lipului lras ili„ii cu t· upol it. 

O· 10 

gire bas ilicală, deţin toa te caracteri ·ticile tipului în cruce 
greacă înscrisă. In felul aces ta, arhitc;ctura armenească 
a realizat, în cadrul un ei. s ingu re etape, trecerea de la 
bas ilica cu cupolă la o basilică cruciformă cu cupolă 
care e ·te echivalentă cu tipul în cruc g t- aca mscn sa, 
situîndu-sc în r îndul celor mai a propiaţi p recursori ai 
aces tui t ip, definitivat în arhitectura biza ntină abia la 
sfîrşitul secolului al IX-lea. Trebui s mnala t, de asem e
nea, ă oricare din tre monwne ntel ci ta te ar putea în-· 
locui modelul teore tic în cruce cr reacă ales. Biserica din 
Odzun (Uzunlar), d atabilă în secolele VI- VII, se cal
chiază peste planul vechilor basilici avînd aceleaşi ca
racteris ti ci cum a r fi îngustimea nav lor la terale în r a
port cu n ava centrală (co ndiţionată, probabil, el e nece
~ita tea preluării împingerilor bolţii cilindrice), prezenţa 
unor galerii laterale deschi e, un pr sby terium înscri · 
în. oontu1rul r ectangula r al n10numentului. Dea.suprn a 
pa tru r eazeme dintre cele şase , îngroşate în aces t scop, 
se ridică o cupolă, iar tronsoan le corespunzătoare ei 
din navele laterale sînt boltite in sens transversal. În 
felul acesta , în interiorul basilicii s înscrie o structură 

I>cnlrn a :rnaliza evolupa arllit.ec l.nrii diu a~a-1111mila „11erioaM1 a 
auifm· lnlhuri" (G02 - IM·:l) moilelul hrrnizat. 1le lrans i'ormarea has ili cii Sî. 
J1·i11a tliu Co 11 ·ta11li11opo l iulr-o lras ili c:'i 1' 11 cnpol it r t1111ilw valahii ptrnlrn a 
deîlu i carac t.erul bas ilicii din Dere A~ i ~i a c1ilei de la î\ l yl'a (Demre) , 
ambele tliu As ia .l\I i că , î rt cme hl'aţel e ile nonl ~i de s uii ale cm cii ·e 11eh·ec 
JICSl.e !lalel'iile co lat crnl e. l'enlm t'c le lall c m1u111111e nl e Jn'is lrate, toate 
:1111·oximaliv iu 11u111:'i1· de IO, dcv i111• operr111l:'i alc!l e.-ca ca model a lipului 

cb o.______._ _ __,1 o 21 
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15. ME L{ !AM Lrl o\: ( H E I{ YEM L ii(). Orie ns , C i l ici a . I rnpl' riuJ H o111 a n 
de Hiisă ril . JJ as iii ca , co n s Lr:uiLă înLrc anii '171 ~ i 404 , rc prcz irtLă prima 
tc nLaLi vă elen ridi ca de a supra une i s Lru c Luri bn s il icn ll' a une i cupo le ic
gn Lc, p c 11 Lnr a murea ac \ium•a liL11r g icil , ele prcs by L1Tit11 11. 

Hi. A Li\ I f.\ l\ IANASTIHl (ALA I [AN K L ISS I. KOD.IA i\:A LESS I) . 
Ori e ns , l ss:iuri ::t, Tmpcriu l Ho ma no- 13i zo n l i n . Bi se r ica 111 i:i niis liri i (sec., 
V - V l ) Lro11 sonală pc n l nr n prim i p a r ·i:i o c u po l ă s us pnu ti\ el e pnl r u a rce 
di spu se c r11 c il' or111 e ra acopc riLă ele fn pL c 11 Lav:i nc p la lc ele le u111 c u l' x 
ce ppa Lronso nului ce nlra i ncopcril cu o c upol ă clin acl' i :.t~ i n r:.t l l' ri n l. 

17. P.II LL IP P J (i"JL!B E I Jll ) , Mace donia . T1npcriul Ho nrn110-Bi
za nli11 . B a s ili ca B (c. 540) a r cprc7.r 11 Lal o Le 11La liv i:\ m• rc 11 ~ iLă de ricli cnr c 
n une i cup o le dea su pra navl' i cc nLrni e prii l>u ş iLc ! n c ursul cxccu\i l' i . 

23 

cruc iformă. Data rea monumentului , o basilică crucifor
mă cu cupolă, este n s igură, r idicîndu- e p roblema d acă 
este ante rioară monumentelor în rucc areacă semnala te 
şi , în co nsecinţă, ar reprezen ta o verigă în procesul evo
luti v de la basilică la bis rica în cruce g reacă înscri să 
sau dacă este po te rioară acestora. În acest din urmă 
caz, ma i curînd decît o r ccrud sdcnţă a tipului bas ilical 
cruciform cu cupolă, ea po'1te să apa ră ca o v rigă de le
gătură între tipul în cruce greacă înscrisă şi acel tip 
în care ;r azemele su ţinătoa11e ale cupolei ·-au apro-· 
pia t ş i s-a u alipit zidurilor la terale crenerînd o sală 
acoperită cu cupolă, tip ilustr a t de monum entele 
de la Talin ş i P tgni. 1n discuţia, ele făşurată de-a 
lung ul a pes te sase decenii, la care au luat parte 
J. Strzygows ki, 'v. Vătăşianu, R. Krautheimer, C. 
Mango s-au emis a tît opinii după care un rnl 
hotărîtor în elaborarea unor tipuri de arhitectură 
bizantină l-ar fi :juca t expe ri enţa s iriană, ia r arhitec
t.ura Armen iei s-a r fi limita t la un rol de intermedia r, cît 
şi oprnn după care Armenia ar fi cons tituit unul dintre 
centrele creatoare ca re a transmis a rhitecturii occiden-

l n cl'nte !l•·eac:'i lnscr is:"1, cons la11li11opolila11, cu duci uave, i ulrucîl în 
toate cazuril e se co nt,nreaz:'i o evo lul.i e cm·e co nduce c:l lre realizarea a ces tui 
ti p. Î nlrc 1u·cs by teri11m, colalera l e

0

ş i uarthex se înscrie o s lm c lur:'i crnci
fol'm ii , cilco 1lalit 1·u hraţ.e ena le, dlntl compoziţie i naosului 1111 ca ract.er 
11e1·fcct ceulri c. J\fos ivclc de z ill:'i ri e care susţiu ci lindrii hraţ.e lor crnc ii 
i ucc p s:'i i'i e trc11l:it 11erîOl'ate, cons til.11i111l11-se 1rntrn reazeme lihere, h'atate 
l u chi11 ile 1•oloane ş i palrn co1111i:ut.imente i 11lre brn!.ele crncii aco11ci·ite cu 
1101 p sau cupol e. 

:,!J . D E HE AŞT, As ia Mică , L y cia . O s lru ctură cru c il'onn :"t cu cu pol ii 
esLc inLegr:iLă înlr- o s Lru c Lur{1 ba s ili c al ă (sec. a l VlfI- ica sau n i JX- icn) 
după rnodc·iul SL Ir in a rcconslru ile , cl a r ln ba zn une i c onccp\ii iu i ţiak. 

cD o 
~---'----' 
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20. GORTYN1\ , 1\'l:i
cc do ni n , Cr c ln . Impe 
r iul Ho111:ino-Dizn nli11 . 
B iscr icn JTagios Tilos 
(s l' . sec . u l V l-lca) n : 
zulLii clin ·inlcgrnrca ll 

Jl~i sln1clmi bnsilicnlc 
c u una cru <.: il'orrnrt <.: LI 
c u pol ă . 

I 
I 

~ ···. 0A~• . 1 , ~ 
I„ ..... ~;;, ·„ •••···· ţt '. 

D '. CJ.:. ; : l .• ~li • CTJ . u ~ • 

1 9. EPI IESUS (EPllESOS. S l"': l. \.U K) , As i:ina , As in . Imperiul Ho
mn110-B izc111Li n . Bas ili ca cu c upo l ă rcwllal rt din rcconslru c \.i:i (sec . al 
VJ-len) :l naYclor eal.Cclrn lc.i Sf. Mnrin. 

o 

L~· 1:·· . ...... ..... _ 
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18 . CONSTA NT JNOPOL (BYZJ\ N-
T lON, l STANBUL) , lmpcriul Homano-Bi
z:111lin . D isr ri ca sr. Irina , cons lruili'i in 
a nul 534, Lr nnsformnlil inlrc :in ii 564 ş i 
!\ 75 1n bn s ili că cu c upoli:i , pi'islrcazi'i l a ni ve
lul parlcrului carac lcruJ unui spa\iu bnsi
lical , i::ir l a nivc·1111 gn leriil or sr nn şlc un 
spn\.iu cru c il'orrn a"k căr ui brn\ e lalcral c 
sc petrec pcslc cu laler nlc ]Jîn:'i înUlncsc 
z iduri I' cx lcrioarc. Ace nsl i'i sulu\ ic poa Le 
s:I fi e lu nlă ca mode l pe ntru a na li za :i llor 
basilic i lrnn sl' ormalc in l.>asili c i c u c upoli'i 
C' lilll este sr. Mnria din Ephcsus S:lll a un or 
conslru c \ ii ex nouo cum cs lc !Ji sc ri c n Ha
gios Tilos clin Gorl yn::i. 

A rhilcc lurn e1101:il lui Jus l.i11ia11 elahoreaz;'\ o s l.ru i: lnnl . tanclm·d 1:0111-
JHIS:'\ clinlr-o cupoUt sus j.i11111;1de 1rntru al'ce semii:ircul;u·e prin inlennecliul 

tale o scamă de tipologii fundamentale, a rhit ctura Ar
meni ei clin s colul al VII-lca situîndu-se în fruntea ar
hitecturii din. Europa ~i Orientul Apropht. Luîndu-se în 
considerare fili a ţiile siriană şi arm nectscă nu trebuie omise 
nici filiaţia egeeo-constantinopolitană şi răsunetul aces
teia în arhitectura mi,croa iati că. 

Contemporan cu procesul evolutiv al naşterii b.ise
ncu m cruc greacă desfă şurat în cadrul arhitecturii ar
meneşti, procesul evolutiv din arhitectura bizantină, 
ege o-constantinopolitană, este el parte de modelul rea
l izat la Tekor. O tentativă ele ridicare a unei cupole 
deasupra unei structuri bas ilicale care se contractă în 

22. MYn/\ (OEM HE), As ia Mi 
cu. B isc ri cn SI' . N icolae (sec . V JJI 
L"-) ]J icrdc bra\.cle cru c ii de norei Ş i 
de sud , l 11 1p in gcril c cup ole i ln nccs lc 
cl ircc \ii Jiincl prclu n lc de colaLern le lc 
suprapu se de g::d crii . 

2:3. J\NCYH A (ANCUHA, J\N
GOHA, ANKAHJ\) , As in Mi ci\. B i
seri ca SI'. Clcmrnl (con s lr. l n sec. 
VI - V JJ , r cconslr. î n sec. ::il I X-lca), 
az i cli spiirută , înscri a între narLhex, 
cola Lcralc ş i IJrcsby Lcriu rn o cupol ă 
su s \.inuli't de pnlru bra-\.c c i lin drice. 

24 .. N JCAE \ (JZNIK), As in Mi
că. B iscri en Koimes is (sec. V T- VIJ) 
rcprcz inli't finaliz a rea procesului ele 
t r n nsformnrc n bnsi"I ic i i cu c up o l ă 
în bn s il i că cn1 c il'ol'ln ă cu cupol ă 1n 
cnrc nnva principnli:i capă lă in pro
icc \ ic ş i . pa ~iu form a unc i cru c i grc
ccs li lnscri sc . 

. 25. TlIESSALON Jl<.E (SALO
N IC) , Grcc in , Bi seri ca Sf. So fi a (I nc. 
sec . nl V l'lI- lca ) r cpr z inlă m omen 
tul cinel pcrfornrca ma sivel or ele 
z i dăr i e su spnătonrc nlc cupol ei gc 
nerc::i zi'i un p lan cu c inc i n ave, con 
stituind prem iza cca mni apropi ată 
a lipului !n cruce gr acil ·in scri să 
cu cinci nnvc . 

22 

o 20 

unor pendenli vi. U tilizarea aces t.ei s lrnctm·i 11ermite h'ausformarea un or 
has ilici in has ilic i cruciforme 1:11 cu pol;I deschizind drnm că ire :1parllia 
unor tipuri noi , oriţ1i11ale. • 

sensul lungimii pare să fi av~t loc în cazul bisericii de 
pe rîul Ilissos de lîngă Athena (sf. sec. al V-lea), re
lua t la biserica din Meriemlik din Cilicia (471- 494) unel e 
se soldează cu prăbuşirea clădirii. Amîndouă aces te ten
tative, ca şi altele care vor urma, reprezintă o forţare 
a structurii basilical fără să se ajungă la crear a unui 
spaţiu organic. Biserica mănăstirii (sec. V- VI) de la Ala
han Manastir (Alahanclissi, K:od ja K alessi), tronsona tă 
parcă, ca plan şi d i spoziţie a reazem lor, pentru a fi aco
perită cu o s tructură de bolţi cilindrice şi o cupolă ele 
zidărie, era de fapt acope1·ită cu tavane plate ş i o cu
polă de lemn . 

25 

o 10 
i____l___j 
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Un moment important în realizarea unei basilici cu 
cupolă îl constituie reconstrucţia din anul 564 a basilicii 
Sf. Irina clin Constantinopol, cîncl în structura basilicală 
se integrează sis temul de ridicare a cupolei p patru 
arc cili?clrice, două cîte două cu generatoarele dispuse 
P rp nd1cula r, element esential C!'l tipului în cruce crreacă 
înscri să. La sfîrşitul s coluÎui al VI-1 a, bise rica t-oHeca
tompylai (Hetapoliani) d pe in ·ula Paros si biserica 
Sf. Titos din Gortyna de pc insula Creta sînt ' concepute 
ca o sinteză între o structură ba ilicală care permite 
o lectură facilă a c 101· trei nave si o structură cruci
f?1~mă de t~pul Apostolcionului din' Constantinopol, rca
lizmdu-sc, m ambel cazuri, o cruce înscri să cu brnţul 
estic mai alungit. 

Fără repercusiuni filiative, dar inter santă pentru 
structura de plan şi spaţială e ·te bi serica Sf. David din 
Thessalonike (sf. sec. al V-lea). Spre el os -bire de con
tinuitatea spaţială, caracteris tică 1:fontru tipul în cruce 
greacă ales ca mod e l, în cazul bise ricii Sf. David crucect 
înscrisă este d elimitată prin ziduri plin formîndu-sC' 
în colţuri p atru încăperi izolate. 

Pa ul hotărîto r de la basilica cu cupolă la basi lica 
cruciformă cu cupolă, pr misa tipului în cruce greacă 
înscrisă, se rcaliz ază în perioada dintr anii 602 si 843 
denumită „a anilor întunecaţi" din cauza caracterului 
tragic al evenimentelor cît .,i ·t sărăciei vestigiilor. ro
nologia nesigură a puţinelo r monumente păstrate sau 
cunoscute din documente pretinde eşal-onarea lor după 
criteriul unei ordine bazate pc logica structurală, admi
ţînd că unele edificii, dc~i mai recente, constituie re
luări ale unor tipuri dispărute. Basilica cu cupolă din 
Der Aşi (sec. VII-VIII) apare ca un clescend nt al ba
silicii Sf. Irina din Constantinopol în felul în care aceas
ta a fos t reconstruită în anul 564. În timp cc la nivelul 
parterului paţiul monumentului păstrează un caracter 
basilical cu trei nave, la nivelul gal riilor SE) constituie 
o structură cruciformă, braţele transve rsale ale crucii 
sprijinindu-se pe conturul exterior al zidurilor. 

Treapta următoare este reprezentată d basilicile din 
Myra (Demre) şi Sf. Clement din Ankura (Ancyra, An-

84 

26. CON TANTI.NO
POi. (BYZJ\NTION. lS
TANHUL). Biserica 111ă
nf1sliri i conslru i le do 
Konslanlinos Lips . nmi
rnl nl fiolei (908) , cunos
culă sub numele ele Fe
nari Jsa Cam i, rc prczinlă 
cel 11rni vechi exemp lu 
păslrn l ele biserică în cruce 
grcaci\ Jnscrisi:i cu patru 
coloane. c inci cupole ~i 
cinci nave. În a11ul 1281 
i s-n a lipil dilrc suci o 
ca pc lti funcrnri\ a fn111ilici 
l'nlcol ogi lor . 

27. CONSTANT IN0-
1 OL (BYZANT ION . 
ISTANBUL). perioada . 
b iza11lină 111cdic. Jlonfi bi- 1 

serici in cruce g rcncă în
scr i să c u ci nci nave apnr 
\.inind mi:inf1slirii Panlo 
cr::tlor , nnlcrioarc dom -
11ici lui Ema nuel Ko111nc-
11os (1.143 - 1180) ci nci co
Jnlcrnlc lc adincc11le a u fosl 
lransformnlc 'i nlr-o cape l ă 
funerari:\ . l{cconsli lui ren 
silua\ ic i :111lcrion rc aces
tei inlcrvcn\ii (arh . 'ar 
cisa Ionescu) . 

·· ·· · · · ··~--1i·-·11 ··„11~lir · · ·„·- ·· 
··· · · · ·· ·~···· .. _..tl... .. !rli!J ....... :11 .. . . : : : 
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go ra, Ankara) databile în secolele VIII- IX. în interiorul 
navei lor central , puternic contractate în sen ·ul lun
gimii ~i aduse la caract rul unui spaţiu el e tip central, 
se introduc şi cele două ctrce laterale clin cele patru care 
susţin cupola, cola teralele şi na rthexul formînd un am
bulacru în jurul spaţiului central. 

29 

O a treia treaptă reprezentată ele bisericile Koime ·is 
(sec. VI- VII) clin Nicaea (Iznik) ş i Sf. Sofia clin Thes
salonike (înc. sec. al VIII-lea) constă în intercalarea în
tre colaterale, pre ·b yterium ş i esonarthex a unei s truc
turi în cruce greacă înscrisă încununate ele o cupolă. 
Incă la biserica Sf. Sofia clin The ·salonike începe pro
cesul el e pedora1·e a celor pa tru mad masive de zidă
rie car susţin cupola. Treptat, din această perforare, 

:rn, 2!1 bis TI I ESS/\ 1.0N I I< E (SALON IC). Grecia , pl'rioarla bizn nlină 
lirZil'. Biserica Sf. i\poslo li (sec. X ll 1- X I V). 

i 
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Ccrcc1areu 1111111111 i n r ruc1• !jreat•1'\ inscrl s:'\, dominan t ln perioa
da arhl1 eclurll hizan11ne me1lli j34:1 - 1204). sn11crea z1'\ ul cuerea cn model 
n une i scheme care reprezln lll com11011e11111 lundamen1nltt a tipului: un spa
t lu ln cruce 11rencă r u 11111ru hn1t e C!falc, sns tit1111oare al e c1q1o le i, eu 
11111ru coloane libere ş i i ncăpe 1· i hol1ile ln col!m·lle dinh·e lll'll!ele nucii. 
1'1'\~ 11·i 11du-. e ca o cons 1an1ă . a ceus 111 schemii permll e decnn tarea deose bi
r ilor indhrltJual e nl e monume n1.c lor cum ar fi . lu ca zul ce lor cu c inc i nave, 
modul de r ezo l vare ni co la1 eral e lor 11·a1al e, ri lt•oda tă , ca ni ş l.e 11alerll 1les-
1·hisc. ni 1111r1hoxului , c l1 eo da1 ă dedublat. a 11ozipc l sc1'\rllor tic a ccr s c11 1re 
11 a ler il sau , lndilerenl de nunu'\ rul n a velor, tl e teclnren unor diferen ţ h•ri 

11rhd nd conlinuitnl en spa p nUt Iuire 111·esh311ei·ium juhs ltl1\ şi _ 11us l.ophoril) 
ş i sp1f!lul c·rnl' ii'Or m elt >:< I :a co perirea lne1'\ perllor d in col111n le!fnhl ş i de 
evenltrnla lor exprimm·ll l n cxlerior 11ri11 iJ1tennedinl lnrlelor , aDjJa.llud 
solu11n de volume a s1m!lnlui ce n1ral . 

~lomen111l des1lv lrş iril 1i1111lul l u crn l'e !Jrea ci\ lnscrl s a"1 110111.e li con
·ldernt cons tiluiren n 11ah'u 1·eazeme de forma unor coloane ca re 1m1etlc 

1111uleuz11 curac l.erul lrns ilicul al s 11aţlul11l , impăr!.ire11 s 11 l u lre l nave, 
uaosul fiind 11erce11111 ca1111 spapu uul1ar. 

28 . CO STA N T INOl' OL LS ( HYZ.'\ NT lO l , ISTi\NB f.) , perioada 
biza ntin ă me dic. Biseri ca l\ iy rc la ion (B11 dru 111 Cu mi ) . necropo l ă ::i ra mil ie i 
lui Hom:rnos Lc kapc nos ( 920- 94 ~ ) i11 a u g urc::azii, l 11 a rh ilcclu rn biza n
tină tipu l in cru ce g reacă cu lrc i navl' dc vc ni l ulterio r lipul ce l m::i i ră sp l n
dil 111 zona de i nflu c n\ ă a nrhilccl urii bi za nlinc . 

la bis ricile Attik ş i K alenderhanc C.a mi din Cons tanti
nopol vor r ezulta în.că o pe r eh de col~te rale. în aşa 
f 1 încît, î n. plan, ac s te monum ntc dau unpres1a Wl.or 
basilici cruciforme cu cupola cu cinci nave. Premizele cris
talizării tipului în cruc greacă înscri ă er au constitui te. 

S consideră în g n ral că cea m a i veche m anifes
tare a tipu lui î n. cruce greacă înscrisă , ca prod us cons
t antinopolitan corespunzător arhitectu rii bizantin m e
di i (843- 1204), este reprezen ta tă de Nea Ekklesi~ con
strui tă de către Vasil al II-lca în incinta Ma rel ui Pala t 
constuntinopolitan , cunoscută pe bază d d scrie ri. Tot
oda tă, există prezumţia că pa tru din cele cinci cul?_ol 
e rau uşezate deasupra braţelor crucii, . monu_mentul . ţun~ 
deriva t, de fapt, cl in tipul Apos tole10nului v r rnu lui 

30 . T i IESSA LO IK E(. A LON IC). G rec ia , Pl' rioa da bi za ntin ii lirz ie. 
B isc r icu S f. l":c n LC'Î· i11 u (>l'C. X iii ). 

29 bis , ,,;:.:;Ef,~:•, , ;~}:~,~":;~ 
o 5 

fo Clll'sul pe1·ioade l hi zantlnc ti rz ii evo lu!in lipului lu cruce 111·eacă 
lu ·cri s11 se des li'işo 1m1 ln sensul reducerii dimens iunilor, 111inil1111ri z1'1ril 
fo1·mclor, 11 1'is lril unui echllihru al compoz l pe i de pinu, s pa pu ş i \'Olume 
printr-o s tabilizare a s ilt1e1c i rezullal.e din cv idc111ie1·ca dina111 ic1'1 a vo lu· 
mulni spa!inlul lu crnce 11 rea c1'1 l 11scrl s1'1 ş i , lu al.'c l aşl 11mp, 11riu 11·ccc1·ea 
cupolelor din collurile dinlrc hra1.clc cruc ii in ca11e te lc a mbulacrului. 

Iustiniun, cons tituind în raport cu bi erica Sa n. Marco 
din Vene ţia o verigă intermed iară . 

Cel m ui vechi monument bizantin păstra t în c ruce 
greacă înscrisă es te biserica mănăstirii, ctitoria lu i Kon
s tantinos Lips (908), cunoscută sub numele de F erra ri Isa 
Ca mi. Monumentel în cruce g r acă înscrisă apa r evi
dent ca o d rivaţie din basilicile cruciforme cu cupolă 
cu cinci nave al e tapei a nt rioar d dezvolta r . D ose
bi r a constă în r n unţa r a la dimen iunil m ari al spa
ţiilor , exclud rea m atron elor şi înlocuirea suporţilor m a
sivi ai cupolei prin s tîlpi de secţiune redusă sau co
loa n . Cu cît va excepţii , m onument le car e aparţin ti
pului cons tantinopolitun î n. cruce greacă în scrisă au cinci 
n av , cele două nave extr m fiind transform ate ulte
r ior î n gale rii de ·chisc. Acoperirea încăp rilor din col ţ 
se r eal iz ază cu bolţi cilindrice, în cruc sau cupole 
supraînă lţa te cîteod ată de turle. Ace t tip de m onument, 
în cruce greacă înscrisă, poate fi lua t ca model a tît p n
tru a naliza tradiţiei constan tinopolitan e cî t ş i p en tru cer
c tarea arhitecturii r use din secol le X- XII und apa r 
bisc r-ici uri aşe ca re d păşesc prin dim nsiuni şi masivi
ta te gra ţioasele s tructuri cons ta ntin opolitan cu pa tru 
coloa ne şi cinci cupole, păstrînd însă aceeaşi formulă 
spa ţială. Tipul în cruc gr acă constantinopolitan cu t r i 
nave reprez nta t d b iserica Myr laion (Budr um Cami) 
d in anii 920- 9-14 va el ev ni în · himb tipul cel mai răs
pîndit a tî t în a rhitectura popoar lor b alcanice cî t şi în 
arhitectura rusă din secol~l X III-XV. În lumina cer
c tărilor noast r sur ·ele şi filiaţ iile acestui tip în Bal
can i tr bui reconsiderate . În ce a cc priveşte arhi t "c
tu ra din. România, tipu l în cruce greacă , întotdeaun 'i cu 
tr i nav , debutează la m ij locu l - olu lui al XIV-lca cu 
biserica Sf. Nicolae Domnesc d la Curtea de Arg 'Ş 
fiind r luat în cur u l secolelor XIV- XVI la Hîrtcş ti , 
Biserica Mi tropol i i şi Bis rica Domnească din. Tîrgo
vis t s i biser ica Sf. Dumitru din Craiova . In ceea ce pri
veste b is rica Sf. Nicolae Domn SC d la Curt a de Ar
g Ş, deos biril sale importante faţă d modelul cons l'm
t inopolita n pretind a i se căuta sur ele în alte zone ale 
lumii b iza ntine. Investigaţia noastră privind tipul în cruc 
0rcacă în · crisă p rin int rm cdiul mod elului al s se opreş
te aic i. 

In. cc, a cc privcşt tudierca unor proc s evolu tive 
în vederea r cons titui rii u nor filiaţii , unor procese de 
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31. DAP IINT, Grecia, per ioada h iznnlinii med ic. I<atolikonul miinii s
tir.ii Dnphni (1080). Naosul acoperit c u o c upolii spri jiniltl pc opt rc nzC111L'. 

tipologizare e pot lua ca model alte procese evolutiv 
perfect lucid ate ş i cunoscute. Astfel, de pild ă , proc . ul 
trecerii de la basilică, la basilica cruciformă cu cupolă 
şi la biserica în cruce gr acă înscrisă şi , în final , la bi
serica-sală cu cupolă, pus în evid nţă de evoluţia arh i
tecturii armeneşti din secolul al VII-lea, poate fi Juat 
ca model pentru studierea altor procese volutiv simi
lare. Un asem nea proces es te ilustrat de monum entele 
me ·semvrite unde se pot decela cu precizie tipu ei le de 
basilică cruciformă cu cupolă, de bi serica în cruce greacă 
înscrisă şi de biserica-sală cu cupolă. Acelaşi mod el evo
lutiv poate fi aplica t la studierea şcolii morave a arh itec
turii sîrbeşti atît de importante pentru elucidarea sur
selor grupului de monumente olteneşti Vodiţa II - Tis
mana - Cozia. Prezenţa unor monumente cu nao ·ul în 
cruce g reacă înscrisă cu braţele la terale continuate prin 
abside cl ecroşa te , preceda t, cîteodată, ele un pronaos so
luţionat, şi aces ta, în cruce greacă în crisă (tip întîh1it în 
Armenia la Talin , în secolul al VH-lea, şi în România ln 
Snagov, în secolul al XVI-1 a)· ilustrat prin biser ica d in 
Ljubostinja (1378- 1388) sau Manasia (1407-1418) cît şi 
prez nţa unor monumente de plan trilobat cu cupola r idi
ca tă pc patru pilaştr i , i lustrat de biserica Lazarica cli n 
Krusevac (1374- 1378) sugerează un proces s imila r cu 
cel petrecut în arhitectura Arm ni ei, de apropiere şi ali
pire a stîlpilor liberi, susţinători ai cupolei, la zid ur ile 
la terale. 

În felul acesta, entuziasmul m a nifes tat de noi cu pri
lejul unor lucrări de început cînd am fi dorit de a gă i 
pe t eritoriul României o . evolu ţi e i ncl epc:ndentă şi con
tinuă de la tipul treflat al bisericii de la Niculiţel la 
biserica mănăstiri i Cozia, de la t ipul „r edus" în cruce 
gr acă înscrisă ele la Dinogetia la tipul complex de la 
Curtea de Argeş şi a detecta toate e tapele intermedia re 
ale unor asemen ea evoluţii ced ează tendinţei de a accepta 
o int rpr tare conform căreia fi eca re dintre aceste mo
n umente a pa rţin unor tipologii utilizate în cursul anti
chităţi i tîrzii ~i al evului m diu tim pu riu în cadrul arhi~ 
tecturii romano-bizantine (bizantine timpurii) şi bizan
tine medii , înscriindu-se în felul acesta pe l ini i fi lia
tive care se desfăşoară pe o arie mult mai largă decît 
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î n Clll'Sul liCl'loaile l blzanlinc meclii s t- p1·01lncll u11 i'e11omc11 c:ll'e se 
poale def ini , în haza acoluia~ I 1110111l l al s 11a1.111iul l u cl'uce !l•·ea <·:'\ il1s1·r i să, 
prin <lcdublm·ca <•clor 1rn1t·n 1·eazcurn ş i ali11h·ea lor la conlurnl z icllll'ilor 
naosului 1'Cz11il.i 11d opt reazeme in chip 1le pila ş tri sau coloane :ulosal e, de 
la care, pr in i11l crnlll1ll11I unor trompe de col! , se tt·ccc la cupola , de o bicei 
mai l:u·!I:'\ dccit i n eaznl biseri c ilor i 11 m·ucc !Jre:ll' :"t i nse1·isti. Cyl'il l\faU!JO 
cons ide1·t1 1·1'\ l11 s 1'\ ş l scopul utilizăr i i trom11clor a Ios l. ohp11e1·ea unor des
chideri urni m a r i. Tre bui e remarca t t.o todal:'\ 1•:'\ deş i Jll'Ol'l'Snl 1t·cc1•rii de 
la s11:1!iul in ('l'llCe !Jl'ea 1·:'\ i 11scJ'i s:l la spat.iul ho ltll. cn o 1· u11o l ă l'i11icah'\ 
pe un oclO!JOll (es te vol'ha de diSJlOzlpu celor opl. reazeme) 1i:11·e 11c 1leplin 
01·11 :111i că, 1.o ln ~ i exis l:l o le111lin!:"1 a cc1·ce lJ1riim· mai 1·ecenl c de a al1·llm i 
a ceas l.:l fol'mul:l i11fln1m! e i lipului clabor:il i n al'hil ec1.111·a armcan:l ~ I !1cor
!lian:l la bi se1·i ea JJ.l v:1ri din j\[chc la la 5!10 - GIM· ş i la hi. eri ca llr ipsime 
din Ecmia dz iu la 1;111. î n ic lul a ces t.a se realizeaz:l trecerna el e la naosul 
i ucă „ tl'Onsoua l" ele ce le pa lrn coloane la 1111 s 11alf11 uni c. 
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33. ZENOB IA (Z IN/\ B) , Oric ns. Syl'i a. l n ler iol'ul p!'ac lo ri ul u i (sec. 
al V l-lcn) incl ude o sll'u c lur:l ccnll'::t l tt de lipul u nl' i cru c i g l' CCt'Ş li i11scrisl'. 

34 . SERGIO! OL IS (l{UŞĂFĂ) , 01' ie ns , J\lleso po la111 ia , J111 pc1·iul 
Homano-Bizanlin. Bas il ica cxlra muros (569 - 586), bă nui lft a Ji Josl o 
sa l ă de nudicn\.c, p nr c s:"t -ş i da l orczc solu \ia sa de l ip cc nlnil dr l' iVii l'ii 
d in tipolog ia Lcmplcl or irnn ienc inchin a lc Jocu l ui. Monumcnlu l se s it11-
cazii printre ce i m a i f ide l i prccu1·sori ni Lipu l ui in cru ce g !'c acă î n sc ri să . 

35. EL A DEHlN, O!'icns , yria , Imper iul Homano-B izanlin. B i
ser ica cru c iformii (se . al VI-l ea) repl'CZ i nlă un Lip ln Cl'UCC g reacă în
scr i să ne clcsăvî rş il datorilă al ipirii di 1·rdc a prcsbylcriului l a spa \.iul 
acoperit cu cupol ă. 
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Deş i succes l1111 011 c1·onolo!f ic1i a I rci I I 11111·i funtlamental o - basi I ica 
cu c1111oh'i , has ili ca c1·nclformi1 cu c1111ol:'i. bi sc1·i ca î111·ruce !freac:'i înscri s:'i -
pare s:i li ros t perfocl. demo11s trnti1 din 111111c l11l d.c vedere al deriv:ll'li 
dlnlr-1111111 inlr-allul , lrebnie lnahl în cons idtll'Hl'll o scam:l de [iliapi 1rnra
lcl e cele i. bizanline: cca m·iental:'i, (iraniami, s i1·ia11i"1 , armcucasc:'i) ş i cca 
9rcccascii-egeea111'i care se s il.111'azt1 in as1•en1le1qa procesului analizat. 

teritor iul ţă ri i ·a u chia r r egiunile învecina te d la nor
dul ş i sud ul Dunării . 

Dom niul inve · tiga ţ i i p t'in metodologia modelări i 
ste n li mita t1o. Obiect al modelăr ii pot deven i s tructu ri 

Arhitec tura armenea ·c;I din 
ecole lc V - VJI ilus treaz:i un 

pro1•es de tipolo!flzarc c:irc, 11l c
c l11d de la lipul bas ili cal, s:'iriml 
c ta11a has ili c ll cu cnpol;'i conduce 
la conslitnlrea has ili cii cm ciîor
me cn c1111ol:i care dcpne t.oal.c 
carac tcri s li c ilc ti11nlui in crncc 
!Jrea c:1 î nsm·is:i co11h1111llnd11-sc cu 
aces ta. l'arnl el :irc loc ci·is lali
znrea t11111l11i tic bism·i c:i-sal:"1 cn 
cupol:'i r1•znllat 1l din alipirea 1·c11 -
zemclor lihcrc :ti c basili c ii crnci
form c cn 1·11110Hi ln ziduril e late
rale. 

3G. 1. A "" l'A HAK, sec. a l V- lea. 
2. E HE H ll(, sec. ni V-lea . 3. 
TE KO L{, l3as il icu lu i Sa rchi z, 
sec. IV -V. 4. ODZU ( UZUN
LAR), sec. V J- VII. 5. MRE , 
639- 640. 6. EC MIADZ I , b ise
rica Gay n nc, 6:JO. 7. TA L IN, 

sec. Vl f. 8 .PTGN T, sec. Vl. 

1 

5 

li I' 
!: !! 

= f.') = o!t:: 

!I ii 
= t>: ::.::: =°?,'"" 
:: ,, li 

- !}=::(:)::: 
:: !: 
:: :: 

2 

10 o 10 20 

32. A RTA, Gr ec ia , peri oa da b i za nli n ă ti r zic B iser ica P ari •ori lissa 
(. f. sec. nl X lll-1 •a ). Ce le opt colon ne a dosa te z iduri lor se r • pc lă supra
p use pc Lre i reg istru. 

u rbane de diverse tipuri, orice program de arhitectură, 
orice sistem con tructiv , orice procedeu el compoziţi 
111 ' rgînel de la compun r -a uno r ansambluri pînă la ele
mento de morfologie şi vocabular arhitectural. In toate 
cazur ile m o lelar a permite decantar a legităţilo r t ipu
l ui ce rceta t , ·urp ri nele rea tructu rii sale de bază. Eviel n
ţi ·rea aces tor constante face pos i bilă în acelaşi t imp des
p rind rea unor dif renţ ieri purtătoare ale specificului 
şi originalită ţii . Cpmpar area unor -tape cron ologice ale 
dezvoltă rii arhit d ural cu a jutornl unui model p rm ite 
o recons titui re mai r iguroa ·ă a proce ului evolutiv el 
t ipologiza r . Î n felul ac s ta, compa ratismul îşi aduc con
tribuţia la alcă tuirea is toriei arhitecturii naţionale şi 
un iversale. 

1 JJAL~ , ; „ B iseri c ile lui ŞLda 11 cel l\ ln re, 111 „Uul c li1tu l Co mis iuni i 
:\ lo11u111e nLe lor Js lor icc" . X VJ 1l / t 925; B ise r ic il e ş i 111fi 11 ils li ri lc 111ol clo
w 11 cş l i cl in veflcul a l x v r- Jea, î n „B ulclin ul Com isiun ii lonumenlcl or 
ls loricc '', lfl / l.928. 

2 VĂTĂŞ l /\ N , \' ., Is tor ia ar te i feu da le 111 \il ril e ro n1 il nc, vol. I 
lJ 11 c ureş li , 1959. 

3 .lll KA-B UI EŞT I. N. Evolu ~ i a a rh itec turii în Mun te ni a ş i Olt -
nin, l - IV ln „ l:l ulc li 11ul Com isiunii Monume nte lor Istor ice ", 192? , 1930, 
10:12 . 19:36 . 

~ BA LŞ, G., O v i z i tă l a c ilcva bi seric i cli n orb ia, Bueurcş li , 1912 . 
5 J\t .I LLET. G., Cozia ul lcs cg liscs ser bcs ele la Mornva , în „JVIclan-

g"s ol'l'e rls :\ N. Iorga ", Par is, 1933 . 
G VATĂŞ !ANU, V. , op . c it. , p . 194 . 
7 LAZĂHESC U, E„ Da la zidirii Coz iei ln „S. C. I.A .," IX, 19G2. 
s Te ma nn ~ Lc rii ş i cvolu\.ie i lipului in cr uce gre acă î nscr is[t cu toate 

i rnplica~ iil c ge nelicc ~ i evolutive es te pc l ar g lra ln lă î n : CUH LNSCHI 
\'OHO A, G l lliOHG tlE, Is to ri a univers al ă a nrlt ilcclurii , v oi. Ill a fl a t 
sub Lipnr . 

9 Allc slucl ii ele cnz s inl a borclalc p rin inlcr mcd iul iluslra \ iil or ş i 

le gendelor lor . 
Jo Autorul preze ntului mnlcri a l n recurs cu pr ilejul cursului ele ARHJ-

3 4 

8 

6 
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o 10 .._____, 

Analiza con11rnratis l:1 a co.ns tltuil'ii ş i tlczvolt:'irii tipului de ca: tcl 
ln s lilnl llenaştel'ii din Trnns ll vanla (sec. XVI-XV11) se 1·enlizcaz:I în 
mod eficient in haza invcs ti!J:i!.ic i rncutc cu ajutoml unui mo1lel-schemr1 
reprezenUIHI pairu corplll'i de clădire tli spusc 11erimetral în jnrnl unei Clll'ţi 
interioare avifl(] căire exterior ln co l!ul'i tm·mu·i 1leîormt1 păi ram , c irculară 
·au 1lc 1i:ui;I. Co ns iderarea unui a:emenea model 11er111itc s tahilirna dei·i· 
vării ace tuia din cas tele !ll'CI'e1rn ccntistc ·au renascenlis le 1.im1111rii , 
născute sponlau sau dezvollal.c u1 cl:111e (ca . telele ile la l~:'inăra ş ş i Gherla), 

TECTU HA COMPA R AT A, p rc claL l a ln sliL11Lul de A rhilccLuri'i, 'ln apli 
carea rn ·Loclolo gil' i rnoclcl il rii pcn lru c larifi cn rrn sa u cv iclcn\ierea unor 
aspcc le ::t'l c is Loric i nrhilcc Lurii clin Ro1m1ni:i lc«nlc ele: ra .porluril · ge ne
tice ş i •voluli\'C lnlrc nrhiLCc L11ra locui1q c i pop ul a re ş i a rJ1iLrcL 11r:i ele 
locuin(.c bo i c rrş Li ş i dornneşLi ; analiza nrhilcc lurii locuin~ei nob ili:irc clin 
Ţnrn Rom~ncascii, în baza mocir le lor ofcriLc de pnl a LeJe hrincove 11c~ li , 
plnă l n epoca c'l as icis nrnlui ; a11aliza evolu\.ic i nrhilcclurii nob iliare în 
stilul Hcnnşlcr ii clin Trn ns il vnnja prin recur gerea Ja o succesiune ele 1110-

38 

88 

cris talizarea ti1mlul clns ic semnalat rc1nezcnlat tlc cas telele de la A!Jhircş, 
j\fo1licşul Aul'ÎI, Iernut ş i 1•ehi tlcri val.e, î:1r:1 cmte interioar:I, 1le la Cetatea 
de llalt:I, Sinmiclăuş şi Deva (J\C:l!Jil:l Cm·ia). 

37, 38. 1. FAGARA~ (sec. XIV - XVI). 2 . .ClEl'tLA (1540 - 154 1) . 
3. iVTED'IE~V AUH IT (d 11pft 16:ltJ) . 4. JEHN UT (1651). 5. CETATEA 
DE BALTA .( 161 5- 1624) . 6. SÎNM lCLĂ UŞ (1663 - 1673). 

dele r cprezenLa lc de pro gramele cc Lil \il or de 111unlc , cns lclclor-cc lnlc şi 
casLc le lor-vi ll ii ; nrn1li za nrhilccllll'ii eclcs iaslicc clin Tam Homflnea că 
şi Moldova prin r a porlnrca la modele din nrhilcc lura allor \ări ş i au lol1-
Lonc ; n11 nl izn cvolu~i e i Lipol ogic i urbane clin l om,i nin, prin n1por larca 
ln c ilcva modele l'undamenlalc . 

b g uril c grafi ce cxpli calc prin lege ne! ·le 8, 9, 10, 11, 3G sin t pre
luate din lu crarea: A . V. KUZNECOV, T cktonika ş i J;ons trukcija ccn
Lriccskill zclnnij, Moskvn , 1951. 

I 
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HESU:UE 

A cote des r clations gcncUq 11 cs, Jcs rclalions cvolulivcs, rcco11sliluant 
Jcs fii iations, constituent l ' 11 n des themcs fonda mcnlnux du comparatisme. 
L 'cvolution ele l 'archikcturc rcpresenle un processus dialccliquc de la 

' dcmarchc typologiquc, d'clnboration des types, la nolion ele typc clanl 
«omprisc dans l 'ncccption cl'un cxcmpla irc represc ntatif d'unc classe ou 
d 'une categoric (cl'une familie) d 'objcts. Au processus recl , objcctif de l a 
dcmarche typologiquc corrcspond dans l 'hisloirc ele l 'architccturc, compte 
t enu de son statut d ',,hisloirc sccondairc", unc demnrchc me1l1odologiquc 
de decantn gc des fnils lypologiqucs ct de cIMinilion des l ypcs . Les cules 
objcctifs et subjcelifs ele l a clcmnrchc typologiquc sonl detcrmincs par 
! 'impact des conditions cx lcricurcs el p ar Jcs lois fondamcntalcs du ph e
nomcnc cl'architecturc lui-mcmc. 

La crcalion architectura le occupe une posilion inlcrm cdiairc c ntrc
la crcation artistiquc , ou prcdomine ln composanlc subj ec lin~, e l ln crcn
tion scicntifique, ou c'cst la composantc objectivc qt1i pr(:domine. 

Un typc arch itec tural unc fois constitue sous l 'cfl'cl de l 'ncc11111 ul nlion 
des Lrails specH iques, cux-mcmcs l 'aboulissc 111cnt d ' unc scrie cl'invcntion s 
trcllniqu cs el d 'innovntions nrt istiqucs, ii se clevcl oppc suivnnt ses prn
prcs loi s, qui resultcnt de l a slru cturc (forme , cn ractcrc, aspect) des rc la
tions cntrc l a fonction , ln solution constru clivr e l ce lle arlistiquc , slruc
turc qui dCfinit Ic type Jui-mcmc. Le t ypc rl'prescnlc la struclure de l 'ob
jet ct l 'evolution typologiqu c conslilu c un processus conlinu de rcs truc
turation. Pour Jcs bcsoins de l a rcch crch c, la demnrclw typolo giqu c pcut 
Ctre prise cn considerntion scparcmcnt clnns le cn drc des lroi s compos:rn
tcs du phenomcnc , qui rcprcsc ntc nl cl les-m crnes des structurcs, c n lanl 
qu e l'cxpress ion ele !curs proprcs l ois. Cepcndanl , ln mnnil\ re ln plu s co r
rcete d 'abordcr Ies problemcs de chiLc-rm i na li 011 Lypol ogiqu c cla ns Ic el o ma i ne 
de l'architecture est celle consista nt }\ cxn 111i11cr h: proccssus ele developpe
mcnt en tant qu'unite au nivcn u de ln synlh esc fonci ere e nlrc Ies troi s 
composantes . En nrchilccturc commc cn lillcrnl11rc, ·1c genera l , r cprcsc nle 
dans le cas \)rcscnt pnr la n nlurc des fon ction s et des modalites tcchniqncs 
ele realisation , trouvc son cxprcss ion da ns des ocu vrc profondemcnt diffc
rcntcs sous Ic r a pport de l 'cxpress ion plastiquc. 

Les dem:nchcs typolo giqu cs ct Ies typcs d 'a rch ilecturc pcuvcnl clrc 
etudics nu moycn de la methodolo gic appropricc nux rcch crch cs d 'a rchi
t ec turc comparee . Le modele peut Clrc un objet ou un processus reci , ou 
bicn unc irna gc theorique de ceu x-c i (clcscriplion , schemn , represc ntation) , 
r clativcmcnt isomorph c , par l 'inlerm6clia irc dcsq ucls 011 pcut eluclicr des 
objcts ct clc s processu s si 111 iln ires. A u cas ou l 'o bjct es t un edifice cncorc 

dans sa ph asc ele conccplion. le modl'lc est rc•.prcse11tc par le projcl (picccs 
•' rnphiqn cs, 111aq11ettc), sur la basc cluqul'l onest. a mtlmc d 'eluclicr lous 
Ies nspcc ls !ies:\ la renlisntion de l 'objl't l't it son compor tc mc11l ulleric1.1r . 

Le moclclagc , cn tanl quc dc111nrch c intu'iliH , est prcscnl cl:1ns toul 
traile cl 'histoirc ele l'archilec l1.1rL'. T.c.s rcprcsc nlnnls c'Jnssi([UL' ele l 'histoirc 
dc. l 'nrchi lccture roumaim: - C. Dn l ş, N. Ghikn-Buclc~Li. \' . ViiLăşinnu , 
Gr igore Ioncsc1.1 - onl , r n s1· si lunnl sur unc posilion compnrulislc , 111ais 
non explic il cc lhcoriquc mL·11t. , rnpporlc cliffcrl'nl s t ypcs 011 cvolulions ty
pogiqucs :1 cil's modek s (111on11111e 11L s 011 sche rnns) si tu cs clnn s le chnmp 
cl'nelion des grnnds courn11ls ele l'archil ccturc uni vrrsc llc , ou cla11s l 'n rchi
Lec lurn cl1· s pays voisi ns , 01.1 cucon: da ns Ic ca dre d1• l 'nrchilcc lurc roumainc. 
Le ch oix ou la conslru clion clu modele , dc ma rch c initi alc ele la melhoclo
log ic du moclc'J ngc. L'n ron ction dL•s aspccts qui rc st c nl :1 cc lni rc ir , pc u t 
porter sur 1111 arc il etypc· 011 sur un typ1' cvoluc , i1 moins qu ' il ne reco1.1n:, 
en ronct i011 du cho ix cili 111odc l1•. :) unc rcch crchc axec sur un sens chrono
Jogiqu1· asn•.nclnnl ou' dcscc 11dn11l : 1·11fin. dans k cns ele l 'a nalysc ele 
proc1•ss11 s se clcrouln nt da.ns le te111ps . ,\ 1n1.1lliplcs phasL'S de rcco nslruclion, 
Ic choi x succl'Ss iJ d'un ccrln in 1101r1brc de mode'Jcs pourrn s ' imposc r . Un 
exemp le d 'Cludc de grand inl crl!t us l Ic cns de l a nai ssa ncc d du clcvclop
pcmt:nl du t ypc ele 111om11111·nt :1 rroix grccquc in scrilc. Scs prcm isscs, ap
pnruc.s duranl l n peri oele fin a le dL: I 'antiquitc classiquc , ou d11ra nt l 'an
tiqui tc Lnrdivc da ns Ies a rchil1•cluri' s roma inc (sa lk s cl 'n ucli l:i1cc. templcs) 
ct iranic nne {Ies „t e mplCS ele fc•11'" ). onl e le Sllivi cs ele r(:a]i sa lions parnl
]cJCS sur le plan historiqur ou simJilcmc nl annlogiquc c n Syric, Arrncnie 
e l da ns la zonl' egcomecl ilcrrnncc nnc . avant ln cristnllisa lion du type da ns 
l 'a rch .ilecture !Jyzantiuc. d 'o t1 ii r cssort quc cc l ypc 11 'cs l pns orig inairc 
ele Co nslantinopl e . D'a utrc p art. le t ypc conslantinopo·1itnin a pparnil 
co mmc un produil nalurcl de I '(Jvolution ele l a basi liquc c lassiquc vers Jn 
basi JiC)llC CI' ll Ci forrnc el CO Upolc , Cjlli SC tr:rnsforrne pc u U pcu Cll strncturC a 
croix grccquc inscrile. A !cur l our, l'ecolc constrtnlinopolilninc ct Ies 
autrL'S ccolcs byza nlines onl diffu s(: cc typc dans l cs Ba]lrnns ct c n 
Hussil'. oii ii conn a ilrn des „repliqu es crcatriccs". 

Le do111ninc cl 'applicn lion de ln methodologie du moclclage es t rcprc
scnte p ar Ic proccssus evol11Lif ioul cnlicr ele l 'archilccturc universcllc. 
Le modela gc , cn iantc quc clemarch c comparati ste, pe r mel a l 'arch i Lec
tu1·c comparec ele clechiffrcr lcs lois consl:mtcs ele l 'evolulion l ypologiquc 
ct , t\ parlir de 1'\ , de mellre c n ev iclcncc Ies nspccts ori g inaux, spec ifiqucs 
des rnn nifc slalion s concr etcs . Du memc, ii pcrmet :\ l 'h isloirc de l 'a rch itcc
turc d 'eclaircr et ele rcconslitucr le proccssus de crention t ypologique 
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