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The fact that Moldova is in the contact area of 
the Byzantine architecture with the gothic one led to 
the decrease of the diameter of the Byzantine origin 
steeples turning into a more elegant structure called 
"Moldovan arch". 

The constructive crystallization of the Moldovan 
arch was made after a period of experimentation, ou-
tlasting the buildings in the optimal variant, known 
after the series of ecclesiastical masterpieces from 
the time of Stephen the Great. The article describes 
the hypothesis of the Armenian source of the Moldo-
van arch, in favor of the natural constructive evoluti-
on of the architecture phenomenon, with the indirect 
infl uence of Moorish architecture.

Keywords: arches, large arches, Mauritanian ar-
chitecture, Moldavian vault, Byzantine vault, cupola-
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Rezumat: Afl area Moldovei în aria de contact a 
arhitecturii bizantine cu cea gotică, a condus la mic-
şorarea diametrului turlei de origine bizantină a bi-
sericilor de aici într-o structură mai elegantă, numită 
„bolta moldovenească”. 

Cristalizarea constructivă a bolţii moldoveneşti 
s-a făcut în urma unei perioade de experimentări, 
supravieţuind clădirile în varianta optimă, cunos-
cute după şirul de capodopere ecleziastice din tim-
pul lui Ştefan cel Mare. În articol este combătută 
ipoteza originii armeneşti a bolţii moldoveneşti, în 
favoarea evoluţiei constructive fi reşti a fenomenului 
de arhitectură, cu infl uenţa indirectă a arhitecturii 
maure, care este, de fapt, şi la baza soluţiei boltei 
armeneşti. 

Cuvinte-cheie: arce, boltă, console, cupolă, ma-
ură, pandantivi, piloni, proporţii.

Elementul constructiv distinct al arhitecturii 
ecleziastice din arealul ortodox este turla – cupola 
ridicată pe un tambur cilindric sau octogonal – do-
minantă verticală care serveşte şi pentru orientare în 
spaţiu şi, concomitent, drept identifi care spiritual-
religioasă. Sunt soluţii constructive, apărute în ar-
hitectura formată pe teritoriul Imperiului Bizantin, 
înzestrate ulterior cu conţinut semantic simbolizând 
pentru credincioşii, afl aţi în interiorul bisericii, bol-
ta cerească. În Moldova, turla reprezintă o variantă 
inedită de structură boltită, mult mai elegantă decât 
soluţiile similare din restul lumii ortodoxe. Deveni-
tă tradiţională, aceasta a obţinut denumirea de „bol-
tă moldovenească”– caz mai rar întâlnit în istoria 
arhitecturii, când o construcţie poartă denumirea 
etniei unde a apărut. 

Deşi bolta moldovenească este recunoscută 
drept una din realizările originale ale arhitecturii 
ecleziastice medievale moldoveneşti, geneza ei este 
disputată până în prezent. Istoricii arhitecturii uni-
versale – A.Choisy, J. Strzygowski, precum şi cerce-
tătorii arhitecturii naţionale Gh. Balş, V. Vătăşianu, 
Gr. Ionescu, M.V. Dordea, Gh. Curinschi-Vorona, 
Cr. Moisescu, au remarcat similitudini constructive 
între confi guraţia acesteia şi soluţia de reducere a 
diametrului turlelor din alte arii geografi ce. În cen-
trul atenţiei lor s-a afl at detectarea sursei de inspira-
ţie, fără a se căuta cauzele care au condus la apariţia 
acestui sistem unic de boltire, provenienţa lui ridi-
când, la o atentă analiză, o seamă de întrebări:

care-  este rolul constructiv al componentelor 
bolţii moldoveneşti? Bolta moldovenească este des-

Turlă pe bolta moldovenească, biserica 
Sf. Procopie, s. Pătrăuţi, a. 1487
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crisă prescurtat şi incomplet, cu repetarea aceloraşi 
surse arhitecturale de posibilă infl uenţă, prezentând 
un indiciu al colapsului interesului faţă de bolta 
moldovenească;  

când - a apărut acest sistem constructiv în Ţara 
Moldovei? Prin aserţiunea că invenţia le aparţi-
ne meşterilor lui Ştefan cel Mare, fi indcă cea mai 
timpurie boltă moldovenească se afl ă în biserica Sf. 
Procopie din s. Pătrăuţi (a. 1487), s-au negat în ar-
hitectura anterioară acesteia posibilele soluţii con-
structive ce au condus la constituirea bolţii moldo-
veneşti; 

de ce - această soluţie constructivă a apărut 
anume în Moldova? Este mult mai complexă decât 
bolta bizantină, genială prin claritatea arhitectonicii 
sale, utilizată până în prezent în toate ţările cu spi-

ritualitate creştin-ortodoxă şi chiar în unele ţări ca-
tolice. Afi rmaţia că sistemul de boltire moldovenesc 
ar fi  fost inventat pentru a conferi supleţe şi eleganţă 
turlei se loveşte de întrebarea, de ce această proble-
mă nu a fost sesizată în alte arii, afl ate sub infl uenţa 
arhitecturii bizantine.

cum - s-au format ipotezele cu privire la gene-
za boltei moldoveneşti? În continuare vom încerca 
să răspundem la aceste întrbări. 

Rolul constructiv al componentelor boltei 
moldoveneşti

Bolta moldovenească este o intervenţie creati-
vă în structura bolţii bizantine (fi g.1.1), preluând 
din aceasta arcele mari cu pandantive între ele, mai 
jos şi mai sus de care încep componentele specifi ce 
moldoveneşti. Mai sus se afl ă sistemul de arce, cu-
noscut în două variante: arce piezişe şi arce interca-
late. În bolta pe arce piezişe, într-un tambur scund, 
sunt înscrise patru arce cilindrice, formând între ele 
un pătrat, în care este înscrisă baza circulară a tur-
lei, completat la colţuri cu pandantive mici. Arcele 
piezişe din acest registru, orientate sub 45° în raport 
cu axa clădirii, numite şi arce oblice sau diagona-
le, se sprijină pe console, axate pe cheile de boltă 
ale arcelor mari. Astfel (fi g. 1.2), are loc reducerea 
diametrului bolţii bisericilor moldoveneşti, în pro-
porţia formată între latura şi diagonala pătratului (în 
expresie matematică 2 x1 sau 0,7071 din diame-
trul bolţii bizantine). Cea mai timpurie boltă mol-
dovenească pe arce piezişe cunoscută [1]  se afl ă la 
baza turlei bisericii Sf. Cruce din Pătrăuţi (1487).

Soluţia de reducere a diametrului turlei a fost fo-
losită şi la acoperirea compartimentelor fără deschi-
dere verticală prin turle, aşa-numitele „bolţi oarbe”. 
Prima boltă moldovenească „oarbă” pe arce piezişe 
a fost aplicată pe biserica din Cotnari (1491) [2], 
unde scopul iniţial – de a spori eleganţa turlei – îşi 
pierduse sensul, cupola fi ind ascunsă sub acoperişul 
în pante al bisericii. 

A doua variantă a bolţii moldoveneşti este bolta 
pe arce intercalate sau bolta stelată. Particularitatea 
constructivă a acesteia constă în plasarea pe intra-
dosul cupolei, diametrul căreia corespunde turlei 
bizantine, a opt arce intercalate. Arcele sunt ase-
mănătoare nervurilor gotice, dar în plin cintru care 
susţin pe zenitul lor baza circulară a cupolei sau a 
turlei, cu acelaşi coefi cient de 0,707 (√2/2) al re-
ducerii diametrului. În această variantă aspectul ar-
tistic domină partea constructivă, deoarece dublarea 
numărului arcelor, în loc de patru fi ind utilizate opt 
arce, era inutilă din punct de vedere constructiv şi 
dimensional. Cea mai timpurie realizare cunoscută 
a bolţii pe arce intercalate este în pronaosul biseri-

Fig. 1. Boltiri ale naosului bisericilor ortodoxe

1.1. Boltă bizantină. Biserica Xesariani, sec. XI 
1.2. Boltă moldovenească pe arce piezişe. Biserica 

Sf. Cruce, s. Pătrăuţi, 1487

1          2
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Boltă moldovenească. Biserica Mănăstirii Bistriţa, 
vedere din interior, mijl. sec. XVI

cii Sf. Gheorghe din Hârlău (1492), reprezentând, 
de fapt, singurul caz cunoscut de utilizare a acestei 
variante de bolţi în timpul lui Ştefan cel Mare. Nu 
este exclus ca această variantă de boltire, din cauza 
cunoaşterii lacunare a şirului bisericilor din perioa-
da respectivă, să fi  fost utilizată anterior la bisericile 
care au dispărut. A fost folosită mai des în timpul lui 
Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu. A fost atesta-
tă la baza turlei bisericii Mănăstirii Dragomirna în 
1609. Calităţile decorative ale bolţii moldoveneşti 
sunt un semn sigur că aceasta era percepută deja ca 
o tradiţie locală, cu valenţe atât constructive, cât şi 
artistice, devenind forma cea mai răspândită de bol-
tire a compartimentelor bisericilor moldoveneşti, 
meritându-şi pe deplin denumirea. 

O altă modifi care moldovenească a bolţii bizan-
tine, după cum s-a menţionat, s-a produs mai jos de 
arcele mari, care nu se sprijină pe piloni, ci pe con-
sole de piatră. Suportul sub formă de console era cu-
noscut mai cu seamă în arhitectura occidentală, fă-
cându-şi apariţia, posibil, în arhitectura de apărare, 
la consolidarea maşiculelor turnurilor şi curtinelor. 
Sunt cunoscute şi în arhitectura ţărilor care făceau 
parte din zona de contact dintre Europa şi Asia, sau 
dintre arhitectura occidentală şi cea orientală, pre-
cum Bulgaria, Serbia, Ţara Românească, Ţara Mol-
dovei. În arhitectura orientală consolele sunt foarte 
rare, arcele pornind direct din zidărie, cum ar fi  în 
bolţile false, construite prin avansarea treptată a asi-
zelor care închid un spaţiu boltit. 

Turla bisericilor moldoveneşti, ca şi a celor bi-
zantine, este ridicată pe un piedestal, care cu timpul 
se modifi că, trecând de la volumul prismatic pătrat 
în plan – prezent la bisericile din satele Pătrăuţi, 
Milisăuţi, Sf. Ilie – la unul poligonal în plan, ajus-
tat formei tamburului turlei şi divizat prin retragere 
succesivă în trepte, numite baze. Piedestalurile bi-
sericilor devin din ce în ce mai diverse, combinate 
din poligoane stelate cu opt colţuri, uneori pe baze 
prismatice. Elansarea verticală a arhitecturii moldo-
veneşti de la sfârşitul secolului al XV-lea, sub înrâu-
rirea goticului, a infl uenţat şi tipurile piedestalurilor 
turlelor, ajungându-se la trei baze stelate. Reprezen-
tarea în plan a bazei stelate a turlei, complimenta-
ră proiecţiei în plan a bolţii pe arce intercalate din 
interiorul ei, a fost interpretată drept o infl uenţă a 
arhitecturii populare în lemn. Într-adevăr, aranja-
mentul laturilor poligoanelor stelate cu opt colţuri 
ne sugerează bârnele aşezate în două careuri ce se 
intersectează, unul întors sub 45° în raport cu axa 
longitudinală. Cea mai timpurie bază stelată a fost 
realizată la biserica domnească din Bacău (1491), 
deci, este anterioară bolţii pe arce intercalate de la 

biserica din Hârlău construită, după cum s-a indi-
cat, în 1492. Această discrepanţă în timp poate fi  
explicată doar admiţând că bolta pe arce înlănţuite 
a fost implementată mai întâi la o altă clădire, care 
nu s-a păstrat, întrucât, fi ind cunoscută iniţial ca o 
boltă „oarbă”, nu putea să infl uenţeze forma stelată 
a bazei unei turle ridicată anterior, diametrul căreia 
a fost redus prin arce piezişe.

Este difi cil de a găsi răspuns la aceste întrebări 
la etapa actuală a cunoştinţelor noastre despre sur-
sele arhitecturii moldoveneşti, exegeza în secţiune 
diacronică fi ind incompletă, dat fi ind faptul că mai 
multe biserici au fost refăcute şi li s-au modifi cat 
soluţiile constructive, concluziile noastre fi ind re-
lative. În pofi da pierderii unor importante repere, 
este evidentă perseverenţa în optimizarea soluţiilor 
tehnice şi a efectului artistic produs, datorită căro-
ra arhitectura moldovenească a rămas în matricea 
aceleiaşi paradigme constructive autohtone, situaţie 
doar fi xată în monumentele păstrate, începând cu 
ultimele decenii ale secolului al XV-lea. 

Din istoria boltei moldoveneşti 
Bolta moldovenească nu se rezumă doar la in-

troducerea registrului cu arce piezişe, după cum se 
relevă în majoritatea studiilor, ci include şi alte mo-
difi cări constructive, care, trebuie de presupus, nu 
s-au produs momentan, ci s-au derulat în timp pe 
parcursul unor etape. În prima etapă a arhitecturii 
de piatră, care începe în a doua jumătate a secolu-
lui al XIV-lea, a avut loc implementarea tipului de 
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biserică trilobat bizantino-balcanic, compartimen-
tele căruia sunt acoperite cu bolţi. Toate bisericile 
din această perioadă sunt cunoscute sub formă de 
vestigii: biserica Mănăstirii Vatra Moldoviţei, bise-
ricile Sf. Nicolae din Suceava, Sf. Nicolae din Ba-
cău şi din satul Nemirceni. Naosul acestor biserici 
şi pronaosul primei biserici a Mănăstirii Humor, 
sunt pătrate în plan, cu piloni la colţurile interioa-
re. Luând în consideraţie tehnica lor de construcţie 
bizantină, putem conchide că pilonii erau construiţi 
pentru sprijinirea arcelor mari cu pandantive de sub 
cupolă. Dacă însă ne orientăm după aspectul acestui 
tip de biserici din arealul limitrof Moldovei, unde 
cupola de mult timp era ridicată pe tambur, nu este 
exclus ca bisericile să fi  avut şi turlă pe naos.

Începând cu sfârşitul secolului al XIV-lea, nao-
sul bisericilor din Moldova se alungeşte sub infl u-
enţa arhitecturii sârbe, cupola ridicată pe pilonii ca-
reului de sprijin rămânând pe axa absidelor laterale, 
acoperind partea centrală a compartimentului, aşa 
cum reiese din vestigiile primei biserici a Mănăsti-
rii Humorului şi a primei biserici a satului Volovăţ, 
situaţie întipărită şi în planul din prima etapă de edi-
fi care a bisericii Sf. Treime din Siret.  

Primele biserici ale mănăstirilor Probota, Bistri-
ţa, Căpriana şi ale satelor Tulova-Vornicenii Mari, 
n-au avut piloni, nici în naos, şi nici în pronaos. Toa-
te aceste biserici sunt în stare de vestigii, ruinarea 
lor având loc la scurt timp după edifi care: biserica 
Mănăstirii Bistriţa va fi  reclădită peste cca 120 de 
ani, Căpriana – peste cca 70 de ani, Probota – cca 
30 sau 60 ani ş.a. Acest interval de timp este incom-
parabil mai scurt decât durata de rezistenţă a bise-
ricilor din ultima perioadă a domniei lui Ştefan cel 
Mare, deşi chiar şi atunci au fost biserici care s-au 
ruinat creându-se breşe în acest şir de capodopere. 
Perioada ruinării bisericilor până la domnia lui Şte-
fan cel Mare poate fi  interpretată drept una de cău-
tare a soluţiilor constructive optime, chiar dacă au 
fost găsite şi soluţii inoportune, rezistând doar câ-
teva biserici [3] compartimentele cărora erau boltite 
cilindric, cu excepţia bisericii Sf. Treime din Siret, 
naosul ei fi ind acoperit cu o cupolă. 

Planul bisericilor ruinate, fără piloni interiori, au 
similitudini planimetrice şi dimensionale cu biseri-
cile de mai târziu, unde elansarea verticală a naosu-
lui a fost soluţionată prin bolta moldovenească pe 
console. Astfel, putem conchide că deja avuseseră 
loc experienţe de perfecţionare constructivă, pilonii 
fi ind înlocuiţi prin consolele ce au preluat greutatea 
de la turla cu diametrul redus. 

Optimizarea soluţiilor tehnice a avut loc, proba-
bil, la începutul secolului al XV-lea. La vechea bise-

rică a Mănăstirii Moldoviţa au fost utilizate ambele 
sisteme de sprijin al cupolei: şi pe piloni, şi pe con-
sole. Arcele mari reveneau pe piloni prin interme-
diul consolelor, fapt care reducea din diametrul lor, 
soluţie considerată de Cr. Moisescu că „anticipează 
boltirea specifi c moldovenească”, deşi consideră că 
biserica nu avea turlă, deoarece „lipsesc contrafor-
turile” [4]. Este greu de acceptat explicaţia, întru-
cât în arhitectura bizantină bisericile cu turle nu au 
contraforturi, iar bolţile toate sunt surmontate pe 
tambure. 

Astfel, putem afi rma că în cea de-a doua eta-
pă a evoluţiei bolţii moldoveneşti au fost suprimaţi 
pilonii interiori, aceştia fi ind înlocuiţi cu console. 
Transformarea sistemului bizantin de boltire în cel 
moldovenesc a avut drept consecinţă lărgirea spa-
ţiului interior şi nu invers. Ipoteza, potrivit căreia 
tentaţia de a extinde suprafaţa pe dinăuntru ar fi  
condus la suprimarea pilonilor, este eronată.

Scopul reducerii diametrului turlei 
Geneza bisericii trilobate poate fi  dedusă din 

tipul cruce greacă înscrisă, de la care, prin supri-
marea colateralelor, a rămas nava centrală. Trilobul 
bizantino-balcanic este cunoscut în trei variante: cu 
păstrarea pilonilor careului de susţinere a turlei, cu 
piloni adosaţi pereţilor longitudinali şi cu pilonii 
suprimaţi. De aceste transformări structurale a fost 
afectată silueta inconfundabilă a bisericii bizantine 
care, percepută vizual, era proporţionată între dia-
metrul turlei şi lăţimea exterioară a bisericii. Aceas-
tă proporţie are o expresie matematică precisă: ca-
reul pilonilor de susţinere a turlei, circumscris bazei 
ei circulare, formează 1/3 sau 0,333... din lăţimea 
exterioară a bisericii [5], iar diametrul exterior al 
turlei, în raport cu lăţimea exterioară, este de 0,47 

[6]. Când are loc suprimarea navelor laterale, iar 
boltirea este construită după principiul tradiţional 
bizantin, raportul dintre diametrul turlei şi lăţimea 
exterioară a bisericii formează o proporţie dizgra-
ţioasă, apropiată de 1x1, astfel că turla pare a fi  
aşezată direct pe pereţii exteriori, având un aspect 
deosebit de masiv, cum este, de exemplu, biserica 
Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Că-
priana, reparată în spiritul bisericii ruse. Reducerea 
diametrului turlei a fost experimentată pentru prima 
dată în arhitectura bisericilor trilobate din Serbia. 
La aceste biserici, lăţimea navei între pilonii păstraţi 
ce susţin turla, adosaţi pereţilor longitudinali, este 
egală cu jumătate din lăţimea exterioară (expresia 
matematică 1/2x1). Dar diametrul turlei a mai fost 
redus şi prin arce adăugătoare, ce conturau proiec-
ţia careului de sprijin al turlei, fi ind ridicate pe mici 

Arhitectură



Akademos

114 - nr. 3 (30), septembrie 2013  

console în pereţii săi interiori. În acest caz, raportul 
dintre diametrul exterior al turlei şi lăţimea exteri-
oară a bisericii se apropie de cca 0,47. Cu alte cu-
vinte, în arhitectura ecleziastică sârbă este evidentă 
tendinţa de păstrare a siluetei devenită tradiţională a 
bisericilor bizantine. 

În Ţara Românească, reducerea diametrului tur-
lei a fost implementat în varianta sârbă la biserica 
Mănăstirii Cozia, dar la care s-a renunţat mai târziu, 
utilizându-se piloni interiori şi făcându-se o nesem-
nifi cativă reducere a turlei prin arcele adăugătoare 
sprijinite pe consolele, ce revin pe piloni. 

În Bulgaria, problema masivităţii turlei biseri-
cilor nu a fost sesizată, cum este, de exemplu, bi-
serica din satul Gherman, de tipul cruce înscrisă, în 
care cupola se sprijină de pilonii din colţurile navei. 

Acest exemplu este o ilustrare a necesităţii reducerii 
diametrului turlei, problemă rezolvată de meşterii 
din Ţara Moldovei prin inventarea bolţii omonime. 

Micşorarea diametrului turlei nu a avut loc nea-
părat prin arce piezişe, fi ind posibile console în inte-
riorul turlei, ca în bisericile sârbeşti (Kruševak, ca-
pela regală din Studeniţa) şi a celor din Ţara Româ-
nească (biserica Mănăstirii Cozia), care au însuşit 
sistemul sârb. Faptul, că nicio biserică nu s-a păstrat 
anterior perioadei lui Ştefan cel Mare, este o măr-
turie a eşecurilor de calcul, reducerea diametrului 
turlei fi ind căutată prin mai multe variante, dintre 
care doar cea cu arce piezişe s-a dovedit a fi  viabilă 
şi constructiv, şi ca expresie arhitecturală.

După cum s-a relevat, diametrul cupolei bise-
ricilor moldoveneşti este calculat în raport cu lăţi-
mea exterioară după anumite formule. În perioada 
anterioară şi în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, 
în acest scop cel mai des se utiliza secţiunea de aur 
(0,618...). Astfel, diametrul redus al turlei în interior 
era de 0,436 [7], iar în exterior, luându-se în consi-
deraţie grosimea pereţilor turlei, se ridică la 0,48, 
toate în raport cu lăţimea exterioară a bisericii. 

Deci, prin calculele efectuate putem afi rma că 
diminuarea masivităţii turlei a avut drept scop reve-
nirea la raportul caracteristic bisericilor de tip cruce 
greacă înscrisă, pentru a se păstra proporţia siluetei 
bisericilor bizantine. De reţinut că bolta moldove-
nească, iniţial, în exclusivitate, era proprie biserici-
lor încununate cu turlă, ceea ce trebuia inevitabil să 
ducă la micşorarea diametrului ei.

Comentarii pe marginea opiniilor
După cum s-a relatat mai sus, primii cercetători 

s-au pronunţat pentru originea armeană a bolţii mol-
doveneşti, opinie împărtăşită până astăzi. Explicaţia 
nu a fost indubitabil argumentată. Mai curând s-a 
dovedit a fi  tributară părerii formate în domeniul 

istoriei arhitecturii universale, în momentul în care  
aportul armenilor la formarea arhitecturii bizantine, 
sârbe, ruse, a ţărilor române şi, în general, a Euro-
pei de Est a fost puternic exagerat în studiile pub-
licate la începutul secolului XX de către A.Choisy 

[8] şi J. Strzygowski [9]. Acestea erau atrăgătoare 
prin noutatea metodei de abordare analitică a istori-
ei arhitecturii, în care se pune accentul pe derivarea 
formei arhitecturale din proprietăţile materialului 
utilizat şi tehnica de construcţie. La începutul seco-
lului XX s-a produs o largă mediatizare a abilităţilor 
constructorilor armeni, admiraţia faţă de arta şi ar-
hitectura armeană crescând odată cu răspândirea re-
zultatelor cercetării vestigiilor armeneşti din oraşele 
Ani şi Ecimiadzin. Infl uenţate de arhitectura armea-
nă a fost considerat decorul sculptat în piatră al bi-
sericilor din Rusia şi bazinul Dunării de Jos (Serbia, 
Valahia, Moldova) [10], acoperişurile piramidale 
ale bisericilor romanice din Germania etc. Evident 
că aceste păreri, ce dominau mediul istoricilor arhi-
tecturii universale, au infl uenţat şi opinia ştiinţifi -
că românească. Prins în mrejele acestor consacraţi 
istorici a fost şi Gh. Balş, inginer cu pregătire în 
Zürih, cercetător al arhitecturii religioase moldove-
neşti, autorul monumentalelor volume cu descrierea 
şi fi xarea grafi că detaliată a bisericilor din Moldova, 
pentru care a obţinut, în 1925, titlul de academician 
al Academiei Române. Gh. Balş s-a pronunţat, ini-
ţial, prudent, considerând că „armenii au fost inter-
mediari ai unei soluţii venite din Iran” [11], prototi-
pul căreia nu s-a păstrat. Apoi cercetătorul a aderat 
la opinia categorică a aportului direct al emigran-
ţilor armeni, printre care ar fi  fost şi constructori: 
„Acest neam de arhitecţi, de constructori meşteri în 
artele pietrei, a emigrat în mai multe rânduri în urma 
pustiirilor ţării lor. Se ştie cum s-au stabilit în mare 
număr în Galiţia şi în Moldova şi în alte regiuni ve-
cine, încă în zorii istoriei noastre naţionale. O înrâu-
rire a lor asupra artei noastre constructive ar fi , deci, 
foarte fi rească. ... Şi aici credem, în primul rând, că 
lor trebuie să li se atribuie introducerea acestor arce 
piezişe ale cupolei naosului, care au devenit o ca-
racteristică a stilului moldovenesc” [12]. Gh. Balş 
nu indică niciun monument concret din Europa 
unde ar fi  fost folosite soluţii asemănătoare bolţii 
moldoveneşti, nici care ar fi , într-un fel sau altul, 
contribuţia constructivă a armenilor. Dimpotrivă, 
acolo unde au fost semnalate construcţii armeneşti 
în Europa lipsesc utilizările acestui procedeu, iar în 
Moldova recunoaşte că „în lipsa de dovezi evidente 
– pare foarte plauzibil de a vedea în bolţile caracte-
ristice ale bisericilor moldoveneşti o infl uenţă irani-
ană transmisă de către armeni”. Chiar şi în ultimele 
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sale lucrări Gh. Balş a susţinut această opinie, fără 
a-şi schimba caracterul argumentărilor [13]. 

Replicile că arhitectura armenească a suportat 
„infl uenţe eline şi siriene, fi ind mai puţin originală” 

[14], şi că „prin aşezarea geografi că Armenia în-
treţinea relaţii cu Siria, Persia, ... trăgea învăţături 
folositoare de la aceste ţări” [15] nu au avut niciun 
efect asupra autorului ipotezei originii armeneşti, la 
care a aderat şi Nicolae Iorga, susţinând că „de la ar-
meni vine elegantul turnuleţ de pe naosul bisericilor 
lui Ştefan cel Mare” [16]. Este cazul să remarcăm 
că principiul constructiv al bolţii moldoveneşti de 
reducere a diametrului, cu unele similitudini găsite 
la bolta armenească, nu era folosit în acelaşi scop la 
turla bisericilor armeneşti, aspectul elegant al tur-
lelor armeneşti datorându-se structurii bazilicale a 
bisericilor, dar nu micşorării diametrului turlei, ca 
în cazul bisericilor moldoveneşti [17].

Preluarea opiniei cu privire la originea arme-
nească a bolţii moldoveneşti de către istoricul artei 
Alexandru Busuiuceanu, cu indicarea unor monu-
mente din Armenia istorică în care era utilizat pro-
cedeul de micşorare a acoperirii unor spaţii prin 
bârne sup rapuse, aşezate în careuri orizontale, cu 
reducerea succesivă a perimetrului [18], a întărit şi 
mai mult ipoteza infl uenţei armene. Din descrierea 
adusă însă, este evident scopul similar al procedeu-
lui, dar nu realizarea identică cu soluţia constructivă 
moldovenească, ce se aseamănă cu metoda folosită 
la acoperirea casei armeneşti prin bârne suprapuse 
prin micşorarea progresivă a lungimilor. Acest pro-
cedeu străvechi era utilizat în Urartu, Persia, păs-
trându-se până astăzi în arhitectura populară din 
Caucaz, dar cu denumiri locale: în Armenia – gal-
hatun, Georgia – darbazi, Azerbaidjan – caradam, 
în Asia Centrală – khun [19] etc. Deci, nu putem 
considera acoperirea prin reducerea consecutivă a 
bârnelor sau prin arce a golului un procedeu tipic şi 
propriu doar arhitecturii populare armene. 

Ca o reacţie la teoria infl uenţelor străine apa-
re opinia tânărului istoric al artei Virgil Vătăşianu, 
care a pus accentul pe unicitatea sistemului de bol-
tire moldovenesc, considerând că geneza sa este 
locală, proprie arhitecturii populare în lemn. El a 
urmat principiul formulat de J. Strzygowski, care 
remarcase sistemul de boltire moldovenesc, susţi-
nând că procedeul constructiv de reducere a diamet-
rului evocă o soluţie veche în lemn ce s-a păstrat în 
arhitectura bisericilor ucrainene [20]. Susţinând pri-
mordialitatea arhitecturii lemnului în raport cu cea a 
pietrei, V. Vătăşianu a observat că „arcele piezişe cu 
pandantivi sunt o soluţie de boltire caracteristică lo-
cală şi provenind din arhitectura de lemn: principiul 

restrângerii treptate a spaţiului prin bârne paralele 
sau prin bârne intercalate şi suprapuse” [21], deve-
nind celebră fraza „arcul a preluat funcţia grinzii” 

[22]. Respingerea insistentă a ipotezei infl uenţelor 
străine şi promovarea perseverentă a „derivării bol-
ţii moldoveneşti din arhitectura de lemn locală” [23] 
V. Vătăşianu a considerat-o drept unul din meritele 
sale ştiinţifi ce. 

Reacţia la ipoteza infl uenţei arhitecturii lemnu-
lui asupra formării bolţii moldoveneşti nu s-a lăsat 
mult aşteptată, Gheorghe Balş venind cu argumente 
de ordin tehnico-constructiv, invocând deosebirile 
dintre o „construcţie gândită în lemn sau o construc-
ţie gândită în piatră, [dacă] formele constructive nu 
se potrivesc cu însuşirile materialului [...], ci ale 
altora, vom bănui că ne găsim în faţa unei imita-
ţii” [24]. Explicaţia, privită din punctul de vedere al 
genezei formelor arhitectonice, astăzi nu mai este 
convingătoare, fi ind cunoscută imitarea în materia-
lul dur, cum este piatra, a unor forme, geneza cărora 
trebuie căutată în materialul mai uşor de prelucrat, 
cum sunt argila, fi brele vegetale şi lemnul. Acest 
lucru l-a remarcat mai târziu Gh. Curinschi-Vorona 

[25], dar atunci replica lui Gheorghe Balş a oprit 
pentru mult timp dezbaterile la această temă. 

Infl uenţa armeană asupra bolţii moldoveneşti 
a fost susţinută, la început cu unele rezerve, apoi 
mergând pe aceeaşi cale a recunoaşterii aportului 
emigranţilor armeni, şi de Grigore Ionescu: „Infl u-
enţele armeneşti sunt venite în Moldova direct prin 
intermediul emigranţilor armeni şi cărora li se dato-
resc, la început, probabil, acel sistem de arce piezişe 
care strâmtează spaţiul ce urmează a se acoperi cu 
o cupolă” [26]. 

Gr. Ionescu aduce drept argumente soluţiile de 
acoperire prin două perechi de arce, intersectate per-
pendicular, astfel că în partea superioară se formează 
un orifi ciu pătrat, în care se înscrie baza cupolei, cu 
diametrul puternic redus în comparaţie cu mărimea 
încăperii acoperite. Soluţiile erau utilizate doar la o 
categorie de clădiri civile armeneşti – gavit (sau ja-
matun), construite ca pridvoare la bisericile ridicate 
anterior, foarte mici din considerente antiseismice. 
Trebuie să remarcăm că aceste clădiri, menţionate 
des de adepţii aportului armenesc, îşi fac apariţia în 
arhitectura Armeniei în secolul al XII-lea, odată cu 
ele apărând şi o nouă soluţie de reducere a acoperirii 
spaţiului interior. Această soluţie însă era cunoscută 
în Orient încă din secolul X.

Este fi resc, după cum am menţionat mai sus, că 
arhitectura armeană, având contacte cu Persia, Si-
ria, în general cu lumea arabo-musulmană, care se 
afl a la un nivel mai înalt de civilizaţie şi dezvolta-
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re economică, a suportat infl uenţe benefi ce dinspre 
această arie culturală. Astfel, au apărut noi tipuri de 
clădiri civile, noi tehnici de construcţie, decoruri 
cu noi motive ornamentale geometrice de tipul ara-
bescurilor, răspândite în Halifatul Arab de la Mecca 
până în Cordoba. 

Prin studiile sale de arhitectură comparată, de 
răspândirea sistemului de boltire pe arce piezişe s-a 
ocupat Gheorghe Curinschi-Vorona, oferind credi-
bilitate transpunerii formelor apărute într-un ma-
terial, prin imitarea lor în altul. Autorul ajunge la 
concluzia că transpunerea formelor din lemn în piat-
ră este un procedeu obişnuit şi fi resc în procesul de 
evoluţie a culturii constructive, dar totuşi sunt rare 
cazurile când se ajunge la aceeaşi soluţie, fără a fi  
infl uenţe reciproce şi fără a se utiliza împrumuturi 

[27]. Gh. Curinschi-Vorona indică drept sursă de in-
fl uenţă şi cea maură. 

În arhitectura maură pot fi  găsite soluţii simi-
lare de reducere a diametrului, cum sunt cupolele 
maksurei moscheii mari din Cordoba, elementele 
de susţinere fi ind opt arce înlănţuite, asemănătoa-
re nervurilor, datând din anii 961-976 [28]. Bolţile 
armeneşti, considerate modele pentru bolta stelată 
din Moldova, reprezintă o simplifi care a acelor din 
Cordoba executate din trei arce înlănţuite, realizate 
în gavitul Mănăstirilor Khoranashat (1251), Maka-
ravank (ante 1207), Arzakan (sec. XIII) şi în turla 
bisericii mănăstirii Khorakert (sec. XIII). Deci, so-
luţia armeană este ulterioară celei maure. Repetarea, 
peste două secole în Armenia şi peste cinci secole 
la biserica Sf. Gheorghe din Hârlău, a cupolelor pe 

arce înlănţuite ale moscheii din Cordoba a fost con-
siderată un paralelism anistoric ce sugerează exis-
tenţa unui strămoş comun al sursei [29] şi acesta 
ar fi , indică autorul, contrar afi rmaţiei anterioare, 
arhitectura armenească [30].

Apariţia la intervale mari de timp şi la mari de-
părtări a aceleiaşi soluţii cere o explicaţie. Istoricii 
arhitecturii armene deduc apariţia arcelor intercalate 
pe pământul Armeniei din arhitectura casei galhatun, 
casă cu acoperişul format prin micşorarea succesivă 
a bârnelor, despre care am relatat mai sus, dar descri-
erea arhitecturii din perioada secolelor VIII-X, când 
Armenia a fost cucerită de arabi, apoi în secolul X 
– de turcii selgiucizi, afl ându-se pentru două secole 
în orbita culturii arabo-musulmane, lipseşte. Într-un 
asemenea colaps informaţional rămâne fără explica-
ţie apariţia caravan-seraiurilor rutiere şi urbane, a bă-
ilor hammam, a decorului geometric nonfi gurativ şi a 
arabescurilor, a portalurilor rectangulare ce caracteri-
zează arhitectura din perioada de înfl orire a Armeniei 
în secolele X-XIII, după emanciparea de dependenţa 
străină. Câteva secole de conexiune la cultura lumii 
musulmane au lăsat amprente semnifi cative asupra 
arhitecturii şi a modului de viaţă armenesc, deşi acest 
fapt este recunoscut cu greu. Inclusă în circuitul ide-
ilor civilizatoare ale lumii arabe, este de aşteptat ca 
realizările din Cordoba – centru cultural şi religios al 
lumii arabo-musulmane – să fi e cunoscute de meşte-
rii constructori armeni, care au împrumutat această 
formulă la acoperirea clădirilor. 

Istoricii arhitecturii armene, la descrierea aces-
tui sistem de boltire, similar în gândirea constructivă 

Moscheea mare din Cordoba. Bolta maxurei. Motivul arcului enterlax. 
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celui de la Cordoba, se limitează doar la constatarea 
soluţiei respective de boltire ca fi ind unică în lume. 
Una din cele mai cu autoritate cercetătoare a arhi-
tecturii orientale, Veronica Voronina, referindu-se 
tranşant la originea cupolei, a celor mai complexe 
arce şi forme speciale de construcţii pe nervuri, sus-
ţine că originea lor s-ar afl a la mauri, pe peninsula 
Pirineică [31]. 

Infl uenţa armeană asupra arcelor înlănţuite de la 
baza boltei moldoveneşti trebuie exclusă, mai ales 
din cauza că a fost atribuită exagerat în detrimentul 
altor arhitecturi naţionale. Această arhitectură era 
mai mult mediatizată decât altele din aceleaşi arii 
culturale, cum ar fi  cea georgiană, selgiucă, irani-
ană. Este sufi cient de amintit că decorul sculptat a 
două capodopere – biserica Trei Ierarhi din Iaşi şi 
biserica Mănăstirii Curtea de Argeş – a fost atribuit 
tot meşterilor armeni, deşi cele mai apropiate analo-
gii sunt în arta selgiucă. 

Infl uenţa armeană îşi găseşte noi adepţi în zilele 
noastre [32], dar se sprijină totalmente pe afi rmaţii-
le lui Gheorghe Balş, opiniile căruia au fost supuse 
mai sus analizei critice.

Nu putem trece peste o versiune nouă, emisă de 
Cristian Moisescu, care găseşte încercări incipiente 
ale soluţiei de reducere a diametrului cupolei, ce ar 
fi  dus la apariţia bolţii moldoveneşti, în arhitectura 
în piatră a bisericilor de tipul cruce greacă înscrisă 
din Galiţia. În localitatea Vasilău de pe malul drept 
al Nistrului, afi rmă autorul, deja în secolul al XIII-
lea „... întâlnim aici, o sugestie utilă pentru concepe-
rea ineditei boltiri moldoveneşti de mai târziu [...]. 
În Moldova, adaptarea în timpul domniei lui Şte-
fan cel Mare a acestor arce la planuri triconc, unde 
cei patru stâlpi centrali ai bisericii de la Vasilău au 
fost suprimaţi, l-a determinat pe constructor să ca-
ute o altă soluţie practică de rezolvare prin plasarea 
oblică, pe console, a arcelor respective, adosate la o 
suprafaţă curbă, rezultând astfel secţiunea lor varia-
bilă. Inovaţia tehnică descrisă a reprezentat o soluţie 
de certă originalitate, care a permis micşorarea dia-
metrului turlei şi, prin aceasta, reducerea masei sale 
de zidărie şi obţinerea unei siluete zvelte, elegante, 
conferind în fi nal întregii biserici un aspect plastic 
remarcabil” [33]. Acea particularitate este prezentă 
şi la biserica Sf. Pantelimon din Galici, elementele 
similare fi ind şi în partea opusă a traveei centrale. 
La ambele edifi cii, afl ate în stare de vestigii, ele-
mentele indicate în planul clădirilor ne amintesc de 
nervurile bisericilor romanice şi gotice, şi nu este 
de mirare, căci Galiţia era un culoar al infl uenţelor 
occidentale spre Rusia. 

A fost expusă şi ipoteza infl uenţei arhitecturii 

gotice, de către istoricii vienezi Josef Hlavka [34] 
şi Joseph Lehner, care considerau că bolta moldo-
venească reprezintă o soluţie gotică de uşurare a 
maselor, aplicată în mod original tradiţiei de con-
strucţie bizantină [35]. Opinia cercetătorilor vienezi 
a trecut neobservată la timpul emiterii, fi ind împăr-
tăşită mai târziu de către Vasile Drăguţ [36] şi Mira 
Voitec Dordea [37]. Arcele piezişe, mai ales acele 
înlănţuite, sunt interpretate de M.V. Dordea drept 
ogive gotice, care în structura bizantină a bolţii mol-
doveneşti, aduc spiritul gotic, exprimat prin elansa-
rea edifi ciului, uşurarea maselor constructive şi la 
întrebuinţarea raţională în economia construcţiei a 
elementului de factură bizantină, după soluţii vizi-
bil inspirate de o familiarizare cu arhitectura gotică 

[38]. 
Recunoaşterea infl uenţei gotice ne permite să 

răspundem la întrebarea de ce această soluţie de 
boltă a apărut în Moldova. Răspunsul se afl ă în am-
plasarea geografi că a Moldovei, între lumea bizanti-
nă şi cea occidentală. În arhitectura moldovenească, 
după cum corect a menţionat Mira V. Dordea, ele-
mentul gotic nu este neapărat importat, ci în multe 
cazuri adaptat, integrat stilului local cu sentimentul 
unei tradiţii proprii. Meşterii pietrari şi construc-
torii bisericilor moldoveneşti erau de pe şantierele 
gotice, elementele constructive şi motivele de ori-
gine gotică făcându-şi apariţia încă de la începutul 

Faţada unei mici moschei din Toledo, anul 999 
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secolului al XV-lea. Elansarea verticală a clădirii a 
luat amploare în timpul lui Ştefan cel Mare şi, odată 
cu apariţia soluţiilor tehnico-constructive optime, 
apare şirul de capodopere arhitecturale. Nu este ex-
clus că după 1236, când moscheea din Cordoba nu 
se mai utiliza ca moschee, iar în mihraburile ei erau 
amenajate capele creştine, cupola centrală a maksu-
rei inevitabil a atras atenţia meşterilor constructori 
pentru soluţia sa artistică. Prezenţa meşterilor străini 
în Moldova, de altfel itineranţi, cu practică la şan-
tierele din oraşele europene, însemna şi răspândirea 
cunoştinţelor despre arhitectura catedralelor gotice, 
dovada experienţei lor anterioare. O mărturie indi-
rectă a erudiţiei meşterilor perioadei gotice este jur-
nalul lui Villard de Honnecourt [39], un compendiu 
cu soluţii constructive ce includea şi desenele cated-
ralelor vizitate în itinerariile sale pe şantierele din 
Europa. Probabil că atunci când a devenit necesară 
reducerea diametrului turlei bisericilor moldove-
neşti a apărut soluţia bolţii stelate. 

O fi  oare aceasta ulterioară variantei cu arcele 
piezişe? Sau cea cu arce piezişe reprezintă simpli-
fi carea bolţii  pe arce înlănţuite din Cordoba? Cert 
este că venirea acestui sistem arhitectonic a fost im-
plementat atunci când a fost necesar. În istoria arhi-
tecturii se cunosc situaţii de circulare a ideilor. Este 
evoluţia fi rească a formelor arhitecturale, ca şi a cu-
polei, care, în forma tehnică ideală, a fost elaborată 
în Bizanţ, fi ind folosită larg. 

În concluzie, se poate afi rma:
- turla, registrul cu arce piezişe sau stelate şi ar-

cele mari pe console sunt elemente indisolubil le-
gate între ele, formând bolta moldovenească după o 
soluţie arhitectural-constructivă unică; 

- reducerea diametrului turlei a fost motivată de 
optimizarea perceperii vizuale, apropiind-o de pro-
porţia obişnuită a arhitecturii bizantine;

- o consecinţă a apariţiei bolţii moldoveneşti a 
fost eliberarea spaţiului interior de piloni;

- bolta moldovenească a fost implementată pe 
etape, începând din secolul al XV-lea, perioadă care 
a coincis cu avântul social, economic şi cultural al 
Ţării Moldovei; 

- bolta moldovenească a însuşit performanţele 
tehnice şi constructive care circulau în mediul con-
structorilor medievali europeni, atunci când a fost 
sesizată necesitatea reducerii diametrului turlei;

- trebuie de renunţat la caracteristicile de „îm-
prumut” sau „paralelism anistoric”, bolta moldo-
venească fi ind o realizare creativă arhitectural-con-
structivă a meşterilor din Moldova. 
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