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METEREZELE BI SERICILOR CAM P U LU NGENE 

Trecutul monumental al C âmpulungului ne 
apare astăzi foarte ştirbit. Din vechile monumente, 
şi nu din cele mai puţin însemnate, unele au dis
părut cu desăvârşire : « cloaşterul )}, bisericile Bra
dului, Sfânta Vineri, Valea , Sfânta Troiţă. 

Altele, dărâmate şi ridicate din nou, chiar şi 
de câte două ori, nu mai amintesc deloc formele 
monumentelor din vechime : bisericile Mănăstirii, 
Domnească, FIăm.ânda . 

In  sfârşit celelalte au suferit în decursul vre
murilor atâtea transformări şi adaosuri, în c ât numai 
cu truda unei atente examinări mai putem să ne 
dăm seama de înfăţişările succesive pe care le-au 
avut În trecut, la diferite epoci. Cercetându-le în 
deaproapt', descoperim particularităţi c�re le leagă 
de anumite evenimente istorice şi l ângă ele putem 
retrăi cu intensit�te unele crâmpee di� viaţa lor 
trecută. 

'*' '*' '*' 
Astfel, privită din afară, clopotniţa, înaltă ŞI 

pătrată, a vechii biserici din Scheiul Câmpulun
gului muşcelean, nu prezintă nimic deosebit, căci 
tencuiala ne ascunde structura zidurilor ei netede. 
Numai dacă ne urcăm în turn putem constata că 
arcadele, deschise pentru sunetul clopotelor, au 
suferit, la o dată care rămâne de precizat, o mică 
dar caracteristică modificare. In partea lor infe
rioară, pe o înălţime de circa 60 cm şi pe întreaga 
lor grosime de 70 cm, au fost închise cu un zid 
de umplutură, formând parapet de apărare. Câte 
un meterez dreptunghiular de circa 1 5  X 30 cm a 
fost ·prevăzut în mijlocul para petelor, dar numai 
pe laturile Sud, Vest şi Nord. Spre Est, unde lun
gimea bisericii împiedică tragerea cu arma, para
petul este plin. Meterezul dinspre Apus este ori
entat puţin spre Nord-Vest, anume pentru a bate 
în lungul drumului din apropiere ce coboară de 

pe Grui (fig. 1-4) . 

Meterezele se pot vedea foarte bine, căci au fost 
astupate în mod superficial şi numai spre exterior ; 
cu mare uşurinţă s'ar putea deschide din nou, 
punându-se astfel în evidenţă, cum le-am desenat 
pe fotografia ce publicăm, această neîndoioasă lu
crare d::fensivă (fig. 5). 

Din faptul că zidăria de umplutură a parape
telor e construită din cărămizi mai groase decât 
cele - amestecate cu piatră neregulată - din zi
durile mai vechi ale turnului, deducem că mete
rezele nu au fost făcute numai puţină vreme după 
ridicarea clopotniţei. Nevoia de apărare nu s'a simţit 
decât mai t ârziu, poate că numai după ce se 
adăogase bisericii o turlă deasupra naosului 1) , 
împiedecând şi mai mult tragerea în această di
recţie, unde, - am arătat mai sus, - dispozitivul 
nu a prevăzut meterez. 

Căci, la început, după un plan răspândit în re
giune, biserica nu avea abside laterale şi nici turlă 
deasupra naosului. Dacă le-a căpătat numai la 
1 838, nu ştim 2 . In tot cazul, pentru a ajunge la  
dezvoltarea pe  care o are astăzi, a suferit mai multe 
transformări succesive. 

Astfel semnalăm că şi scara clopotniţei, care 
acum urcă dreaptă Între doi pereţi, a fost altădată 
În spirală, după cum dovedesc urmele dispărutelor 
trepte de lemn, care se mai cunosc în peretele nord 
al actualei scări. Treptele pe care ne urcăm azi 
sunt făcute din pietre de mormânt şi din vechile 
cadre ale ferestrelor. Este păcat că în timpul ulti
melor lucrări de restaurare, care s'au executat 
fără ştirea Comisiunii, nu s'au scos dela scară, 
pentru a fi aşezate la locul lor, aceste pietre cioplite 
care, în jurul ferestrelor, ar fi constituit pentru bise-

1 Nu vorbi� de actuala turlă de zid, ci de_turla mai 
veche, de paiantă pe care a ' înlocuit-o aceasta. 

2 Preot Ioan Răuţescu, · Câmpulung-Muscel. � Monografie 

iştorică. Câmpulung, J 943, p . 293 .  
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METEREZELE BISERICILOR CÂMPULUNGENE 85 

rică O podoabă mai nobilă şi mai interesantă decât 
stucaturile cărora li s'a dat preferinţă, nu atât din 
lipsa de mijloace, cât din lipsă de gust şi de price
pere. Ar fi fost totuşi uşor să se urmeze exemplul 

celor care, mai de mult, au transformat zidurile 

• 

alta. S'ar putea să se găsească în pietrele între
buinţate la trepte. 

In ceea ce priveşte meterezele, în lipsă de date 
precise, rămâne stabilit că ne aflăm în prezenţa 
unei lucrări defensive, adăugată ulterior unui mo-

Fig. 2. - Biserica Schei din 
C âmpulung. Planul c1opot

niţei la nivelul metereze lor. 

I 

Fig. 1 .  - Biserica Schei din C âmpulung. Secţie prin clopotniţă, 
spre Vest. 

Fig .  3 .  - Biserica Schei 
din C âmpulung. Ferea
stra dela scara c1opctniţei . 

scam : 1ll dreptul 'ei au făcut o fereastră îngustă, 
utilizând, pentru părţile verticale, pietre din vechile 
ferestre cari păstrează vechiul profil şi chiar ur
mele gratiilor lor de fier (fig 5). Numai forma linto
ului nu se cunoaşte şi nu se poate deduce, de oarece 
ea se frânge în mod deosebit dela o . bişerică la 

nument maivechi şi vom vedea mai departe că această 
modificare poate fi pusă în legătură cu alte bise
rici întărite, chiar din aceeaşi localitate. 

'*' '*' 
Tot astupate erau, p ână în anul .trecut, şi mete-

rezele bisericii vecine a Sfintei Muceniţe Marina. 
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86 HORtA TEODORU 

Şi acestui monument, căruia i se atribue o mare 
vechime, a suferit mai multe modificări, dar în 
cazul de faţă, apariţia meterezelor e datată în mod 
neîndoios de frumoasa inscripţie ce se află dea
supra uşel (fig. 6), permiţându-ne să precizăm 

se vede »,  adică precum nu se mai poate vedea 
decât în mâna ctitorului, în zugrăveala care, din 
fericire, ni s'a păstrat la locul ei. Fresca e pe alocuri 
stricată şi ar trebui consolidată şi restaurată cu 
toată grija şi pentru interesul pe care îl prezintă 

Fig .  4. - Biserica Schei din C âmpulung. Drumul Gruiului blltut de meterezul 
Vest al c1opotniţei. 

epoca de turburări care a justificat transformarea 
locaşului de închinare în turn de apărare. 

Aci meterezele au fost prevăzute chiar dela 
început. « Robul lui Dumnezeu Barbul »,  care în 
anul 1 697, « în zilele luminatului Domn 10 Cons
tandin Voivod », a « înoit sfânta şi Dumnezeiesca 
biserică » ,  a făcut « şi clopotniţa den temelie, precum 

Clişeul autorului. 

chipurile ctitorilor cu fizionomii atât de bine pre
cizate. De şi executate cu oarecare stângăcie, zu
gravul a ştiut să fixeze cu pătrundere trăsaturile 
individuale ale acestor portrete ce par a fi prinse 
după natură. 

După cum se vede în fotografia de detaliu ce 
publicăm (fig. 7), clopotniţa bisericii ne este înfă-
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METEREZELE BISERICILOR CÂMPULUNGENE 87 

ţişată într'o formă originală. Sunetul clopotelor 
esă prin opt deschideri în formă, puţin obişnuită, 
de cruce şi zugravul a accentuat proporţia lor. Le 
regăsim totuşi la biserica din Preajba Doljului 1 -

clopotniţă care, judecând după tencuelile înoite, 
se crede a fi refăcută în secolul al XIX-lea 1, dar 
care, · chiar dacă nu mai păstrează zidăria originală 
din 1778, ar putea reproduce formele vechi. 

Fig. 5 .  - Biserica Schei din Câmpulung. S'au desenat meterezele cJopotnitei , 
actualmente astupate. 

paraclis al caselor Jienilor 2 - uI1de grupate c âte 
trei, alternează cu lungi deschideri înguste, la o 

1 Buletinul C. M. 1 .  XXIX ( 1 936) , fig .  2 1 5 -228.  
• Virgiliu N. Drăghiceanu, Monumentele Istorice din OL

tenia, Buletinul C. M. 1. XXIV ( 1 936), p. I l Z .  

Clişeul autorului . 

In frescă nu sunt reprez�ntate decât aceste des
chideri. Dar cercetând în interiorul clopotniţei 
structura zidurilor, pe laturile care nu au suferit, după 

1 N. Ghi ka-Budeşti, E�oltlţiq arhitectul'ii în lV1lt1ltenia şi 

Oltenia, Buletinul C, M, 1, XXIX ( 1 93 1 ) , p. 62.  
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88 BeRIA TEOr:;ORU 

cum vom vedea mal JOS, radicale transformări, 
s'a găsit şi câte un meterez rotund, cu un dia
metru de circa 30 em (fig. 8 şi 9). Ctitorul păstra 
fără îndoială, încă vie amintirea jafurilor . făcute 
de « curuţii )} lui Tăkăli numai cu şapte ani mai îna
inte şi prevedeau incursiunile ce aveau să pustiască 
periodic Câmpulungul în cursul secolului al X\ I I I
lea când, acest oraş destul de apropiat de graniţă 
devenise ţinta vrăşmăşilor . De aceea clopotniţa 

epocei decât colonetele de la colţuri 1) Fără această 
apropriere cu un monument aproape contem
poran - Schitul din pădurile Tismanii a fost fundat 
în 1 7 1 5 - am fi putut presupune că aceste colo
ne te care nu figurează în zugrăveala ctitorilor, 
ar fi fost o împodobire adăogată mai târziu. 

Pe lângă meterezele şi deschiderile în formă de 
cruce ale clopotniţei, ne surprinde lipsa straşinei la 
acoperişul bisericii, după tipul învelitorilor de ţiglă 

I 
I 

i 
i i , 
I 

Fig. 6. - Biserica Muceniţa Marina din C âmpulung. Pisania. " 

ridicată într'o epocă de turburări, p ărăseşte for
mele tradiţionale pentru a lua pe cele ale unui 
turn de apărare (fig . 10 şi I I ) .  

Contopind măsurătorile �făcute la faţa locului 
cu "datele culese din fotografiile mai vechi ale mo
numentului ,  reuşim si căpătăm o imagine destul 
de exactă a bisericii, aşa cum se înfăţişa după 
restaurarea de la sfârşitul secolului al XVII· lea 
(fig. 1 2 .) 

In forma simplă pe care o are, această turlă se 
poate pune alături de turla Pantocratorului din 
mita biserică a Schitului Cioclovina de Jos, căci 
amândouă - n'au păstrat din profilele curente ale 

Clişeul autorului. 

al bisericilor de zid din Transilvania, şi straşina 
extrem de importantă (de mai bine de 1 ,50 m) care 
apără, ca la bisericile bucovinene, latura dinspre 
apus, sub clopotniţă, unde se află intrarea. 

Constatăm cu această oC2zie cât de îndoelnice şi 
lipsite de interes pot fi uneori restaurările pe care 
încercăm să le facem bazându-ne numai pe de
ducţii. Pe ce cale - dacă ne-ar lipsi documentul 
fotografic, am fi putut reconstitui această dispo
ziţie originală a straşinei ? Presupunând că s'ar fi 
păstrat pe tencuelile patului turlei urmele exacte 

1 Buletinul C. M. I. , X XIX, fig. 267 şi 269-272. 
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METEREZELE BISERICILOR CÂMPULUNGENE 89 
ale pantelor acoperişurilor, şi văzându-se că, în mod 
neobişnuit, căpriorii, cărora li s'ar fi dat panta şi 
locul urmelor păstrate pe latura orientală a patului 
turlei, lovesc în cornişă, să admitem că s'ar fi putut 
stabili că biserica nu avea straşină. Dar în faţada 

însă cu zidărie uşoară de umplutură, pe celelalte 
laturi ale octogonului. Din felul cum se prezintă 
zidăria deducem că aceste deschideri mari nu datează 
de la fundarea clopotniţei. Nu avem nici un motiv 
să ne îndoim de veracitatea picturei ctitorilor, 

Fig. 7. - Biserica Muceniţa Marina din C âmpulung zugrăvită În m âna ctito
rilor. 

principală, din cele două soluţii ce s'ar fi impus pe 
cale deductivă (fig. 13 ) ,  nici una n'ar fi redat monu
mentului înfăţişarea lui originală. 

O fotografie din anul 1 868 ne arată acelaş mo
nument după mai bine de o sută şapte-zeci de ani 
(fig. 1 4) ' Vremurile se linişti seră şi aspeetul - prea 
închis al vechii cIopotniţe a fost modificat. Pe laturile 
orientate spre cele patru puncte cardinale, lungi des
chideri arcuite au înlocuit ' micile deschideri în 
formă de cruce care ni s'au mai păstrat, astupate 

Clişeu! autorului . 

unde nu ne sunt arătate, iar dacă acestea ar fi 
existat dela început, ar fi avut o proporţie mai 
îngustă, în ·felul celor de la turnul bisericii din 
Preajba. 

O altă fotografie mai recentă, din I Ş93 1, ne 
arată biserica după o nouă - dar nu ultimă 
modificare. După ce s'au astupat cu multă grije 
deschiderile mari de cari am vorbit mai sus, de 

1 In albumele Antoniu .  
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90 HORIA TEODORU 

asupra vechii clopotniţe s'a înălţat un nou turn, 
învelit cu tablă, în care s'au ridicat clopotele. 

In anul 1 897, s'a mai adăugat bisericii o turlă de 
paiantă deasupra naosului şi un pridvor închis cu 
geamuri. Iar în anul trecut, prin stăruinţele ce am 

modestă dela început, comparat cu ceea ce a 
devenit după două secole şi jumătate de adausuri şi 
transformări, nu ne poate da încredere în progre
siva desvoltare a bunului gust şi a simţului de mă
sură. Supraînălţată şi alungită, ca broasca din fabulă, 

.. � -� .  -

Fig. 8. - Biserica Muceniţa din Câmpulung. Peretele ord-Est al clopotniţei văzut 
din interior. 

depus, s'au scos la iveală, în măsura în care s'a putut, 
o parte din meterezele şi vechile deschideri' în formă 
de cruce ale primei clopotniţe (fig. 1 5). 

Interesantul şi pitorescul monument, care ar 
avea atâta farmec dacă ni s'ar fi păstrat în forma lui 

Clişeul autorului.  

biserica cere intervenţia unei operaţii radicale care, 
prin înlăturarea turlelor adăugate şi a verandei din 
faţă, să redea monumentului originalele-i proporţii 
şi spiritualitatea-i reculeasă din trecut. De asemeni 
n'ar fi lipsit de interes să se înlăture pământuI de 
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METEREZELE BISERICILOR CÂMPULUNGENE 91 
umplutură din jurul bisericii ş i  din naos, pentru a 
se ajunge la nivelul original, scoţându-se la iveală 
vechile zugrăveli ale sfinţilor, pe jumătate . îngropaţi 
în pământ, după cum spune tradiţia 1 .  In săpături, 

Şi mai superficial astupate sunt meterezele altei 
biserici câmpulungene, din celălalt capăt al oraşului. 
Şi acestea au trecut ne luate în seamă de cercetătorii 
de p ână acum, căci, aci, sunt cu îndemânare con-

Fig. 9. - Biserica lVluceniţa Marina din C âmpulung. Peretele Nord-Vest al clopotniţei 
văzut din interior. 

s'ar putea de altfel găsi elemente care să permită o 
datare mai exactă a fundărei acestei biserici. 

* * * 

1 Preot Ioan Răuţescu, o. C . ,  p. 285.  

Clişeul autorului. 

topite în liniile arhitectonice ale clopotniţei. Lun
gile deschideri ale turlei bisericii Şubeşti, încadrate 
în obişnuitele arcaturi, se îngustează în partea de 
jos, sub centura de lemn înecată în zidărie la 
1 ,50 m dela bază. Se nasc astfel opt metereze 
înguste de I I  cm, prin care se putea trage cu 
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. 1 
Fig. 10. - Bi erica Muceniţa Marina din C âmpulung. Secţie prin clopotniţă, 

spre Vest. 

Fig. I I .  - Biserica Muceniţa Ma
nna din Câmpulung. Planul clo
potniţei la  n ivelul deschiderilor în 

formă de cruce . 
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Fig. 1 2 . - Biserica Muceniţa Marina din C âmpulung, cum era după J697.  
Fotografie retuşată de autor. 
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94 HORIA TEODORU 

uşurinţă în toafe direcţiile. Şi la Coteneşti, pe 
D âmboviţa, ŞI la Davideşti, pe Argeşel, şi la 

l '  

Şi aCI, structura zidului ne 
meterezele sunt construite odată 

R 

probează că 
cu biserica, 

Fig. 1 3 . - Biserica Muceniţa Marina din C âmpulung. Nesiguranţa restaurărilor, vezi p. 89. 

alte biserici din judeţ, se · mal află acest fel 
de metereze la clopotniţe, arătându-ne că nu 

adică la 1 779, an ce aşează monumentul între răz
boiul din 1 768-1774 ŞI cel din 1 788, în tim-

Fig. 1 4. - Biserica Muceniţa Marina din Câmpu
lung, după o fotografie din 1 868. 

ne aflăm în faţa unUl caz izolat (fig. 1 6, 1 7  
şi 1 8). 

pul căruia se ştie că au fost ciocniri chiar in 
Câmpulung. 
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METEREZELE BISERlcILOR CÂMPULUNGENE 95 
Referitor la această biserică m<:i semnalăm că se 

cunosc acuma, după bucăţile de piatră scoase din 
zidurile bisericii în cursul ultimelor lucrări şi pe care 

nu în totdeauna şi pentru toate detaliile tre
buesc primite fără control indicaţiile acestor re
prezentări. 

Fig. 1 5 .  - Biserica Muceniţa Marina din Câmpulung. Starea actuală. 

le-am strâns din curtea bisericii, unde erau arun
cate, ce formă aveau în trecut cadrele de piatră 
cioplite ale ferestrelor, [Zi mult şi urât lărgite 
(fig. 19 şi 20). Precizăm că în pictura ctito
rilor ferestrele ne sunt arătate cu cadre drep
tunghiulare. Aceasta ne întăreşte convingerea că 

Clişeul autorului . 

Publicăm şi o fotografie de dEtaliu al turlelor 
acestei biserici (fig. 2 1 ), în care se vede, mai ales în 
partea dreaptă, că arcaturile din jurul ferestrelor nu 
sunt cilindrice la intrados şi plane în faţadă, ci aple
cate şi conice, aşa cl!m pot rezulta - după cum am 
arătat în altă parte, - din faptul că, croite jos pe 
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96 HORIA TEooORU 

plan circular, se termină sus pe plan poligonal 1• Din 
această cauză au o plastică atât de atrăgătoare, pă
rându-ne că au fost modelate în spaţiu de mâna 
îndemânatică a unui mester olar. - , 

potniţei mânăstirii din Câmpulung, făcute de logo
fătul Apostol Stoica, pe vremea arhimandritului Ni
codim, egumenul mănăstirii, în anul 1 749, sunt o 
imagine tot atât de vie a vremurilor turbure din 

Fig. 1 6 . - Biserica Şubeşti din C âmpulung. Meterezele clopotniţei. 

* * * 

Inainte de a încheia, mai amintim că impunătoarele 
- şi monumentalele porţi de lemn de stejar ale clo-

1 f3l1letimd C. M. T. XXXV ( 1 942), p. 1 84-1 85' 

Clişeul autorului.  

mijlocul secolului. Fiecare blană, groasă de 5 cm, 
are, la o înălţime de circa 90 cm dela pământ, 
câte o gaură rotundă de 3 cm diametru (fig. 22). 
Din spatele acestor porţi, zece puşcaşi puteau 
trage de o dată, surprinzând pe cei ce ar fi 
încercat să repete atacul în urma căruia toată mă-

http://patrimoniu.gov.ro
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Fig.  1 7 .  - Biserica Şube,ti din C âmpulung. Secţie prin clopotniţă, 
spre Vest. 

D"leli",tI Comisi,,"i ,HoJillll/clilclor Istorice 

Fig. Il) .  - Biserica Şubeşti din 
C âmpulung. Planul clopotni
ţei la nivelul meterezeloL 
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Fig.  1 9 .- Biserica Şubeşti din 
C âmpulung. Cadrele de pia

tră dela ferestre . 
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năstirea fusese prefăcută în cenuşe, cu doisprezece 
ani mai înainte. 

clasicul mijloc de apărare a scării de lemn, care se 
trage în caz de pericol, ca singur mijloc de acces 

Fig. 20.- Biserica Şubeşti din Câm p ulung. Pietre cioplite df'la ferestre. 

Tot aşa şi clopotniţa Bărăţiei, ridicată către 
mij locul aceluiaşi secol, prezintă, ca cele mai vechi 
clopotniţe izolate pe care le mai avem în ţară \ 

1 La început această clopotniţă era izolată. Vezi planu
rile în Buletinul C. M. J. , XXV (r 932), fig. 468 -472, 
unde nu s'au arătat şi meterezele care acum sunt închise 
În zi dărie de umplulul ă .  

Clişeul autorului. 

în catul superior. Apărătorii, închişi în clopotniţă, 
se apără prin meterezele ce se află pe fiecare la
tură (fig. 23).  

*' '*' * 

Dacă treptat cuIele din judeţ dispar : acea din 

http://patrimoniu.gov.ro
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Furnicoşi 1 e dărâmată iar acea din Racoviţa 2 se şi vieaţa lor de zbucium şi de luptă. Desele răz
ruinează pe zi ce trece, ne vor rămâne casele Dom- boaie, cari în cursul secolului al X\ I iI -lea trans-

Fig. 2 1 .  - Biserica Şubeşti din Câmpulung. Arcaturile turlelor circularo
poligon ale . 

nului ca să ne mărturisească nu numai trecuta 
vieaţa spirituală şi artistică a strămoşilor noştri, dar 

1 VirgiJiu N. Drăghiceanu, Câteva monumente din Mun
tenia. Buletinul C. M. 1. XXVI p. 1 3 3 ,  fig . fără număr. 

2 Victor Brătulescu, Cula din Racoviţa-lvluşcel, Bu.

tetil/llt C. M. 1. XXVI (1 933), p .  84, fig. 2 .  

Clişeul autorului . 

formau ţara în câmp de bătaie şi turburările neîn
trerupte cari aveau să culmineze cu nelegiuirile lui 
Pasvan-Oglu se pot ceti desluşit în meterezele bise
ricilor câmpulungene cari, la cele două capete ale 
oraşului, străjuiau , ţinând calea duşmanilor, spre 
vale ŞI spre deal. 

HORIA TEODORU 
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Fig. 22.  - Mănăstirea Negru Vodă din C âmpulung. Poarta clopotniţei. 

R E S U M E  

LES MEURTRIE RES DES EGLISES D E  CÂMPUL U N G  (M USCEL) 

Examinees avec attention, quelques eglises de 
Câmpulung nous laissent voir les meurtrieres dont 
ont ete munis leurs dochers a une epoque assez peu 
reculee . Elles ont ete recemment mises au jour au 
docher de Marina, bâti en 1 697. A l'eglise de Şubeşti 
( 1 779), elles se confondent avec le decor architec
tural, dans la partie basse des longues ouvertures 
du docher. Notons en passant que les deux 
tours de cette eglise, circulaires en bas et octo
gonales a la corn iche, presentent des profils coni

ques aux arcaturţs qui encadrent les ouvertu-

res 1 (fig . 2 1 ) .  A l 'eglise de Schei, les meurtrieres 
ont ete pratiquees dans des murs de remplissage 
ajoutes au parapet des ouvertures du docher, qui 
etait plus ancien . Aux portes en chene, refaites 
en 1 74-9, du monumental docher du Monastere 
Negru Vodă, on a egalement prevu des meurtrieres 
(cinq par vantail) . On en trouve de meme au 
docher, autrefois isole, de l 'eglise catholique de 
Bărăţia, erige vers la meme epoque . 

') Buletinul C. M. 1. X XXV (1 942), p. 1 84-1 85'  
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Fig. 23 .  - CIopotniţa Bărăţiei din CâmpUlung. lVleterezu) din spre Vest. 

Toutes ces meurtrieres attestent les incessantes 
incursions ennemies contre lesqueIles une viIle 

Clişeul autorului .  

situ ee si pres de la frontiere a du se defendre au 
XVII-eme et au XVlII-eme siecle . 
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