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RESPECT FATĂ DE- MONUMEN TELE ISTORICE 

de acad. P. CONSTANTINESCU-IAŞI 

P
ăstrarea şi repararea monumentelor istorice şi artistice - mărturii vorbitoare despre 

tezaurul cultural al oricărui popor - este o lege obligatorie pentru orice regim 
legat de popor. Monumentele cultul'ii - cum li se mai spune documentelor mate

riale păstrate prin vitregia vremmilor pînă azi - fac parte din patrimoniul naţional şi 
neglijarea lor aduce un prejudiciu oricărei naţiuni. De aceea, atenţia faţă de cultura tre
cut.ului şi semnele ei materiale este unul din obiectivele de bază ale conducerii, oriunde 
s-a instamat regimul de tip nou, socialist. Peste tot., În U.R.S.S. şi în ţările de democraţie 
populară sînt organizate instituţii speciale, comitete sau comisii, cu largi puteri şi fonduri 
suficiente pentru asigurarea păstră,rii monumentelor istorice şi comorilor muzeistice, 
într-un spirit mult mai larg ca în alte ţări. 

Există muzee multe şi vechi, ca şi comisii pentru conservarea monumentelor istorice 
în ţările cu regim capitalist, în ţări de veche cultmă. DaI' în ţările socialiste această sarcină 
culturală prezintă aspecte noi, superioare. Ea se bucmă de un sprijin mult mai mare din 
partea conducerii de stat, care nu precupeţeşte fondurile neceSaI'e bugeta,re ; monumentele 
artistice nu fac obiectul tranzacţiilor particula,re; toate aceste comori aparţin poporului, 
care este educat să le proteguiască el însuşi; pentru' cultivarea sa se organizează păstrarea 
şi prezentarea monumentelor istorice şi artistice. 

J;>rin această atenţie a regimurilor 'populare faţă de mmele trecutului istoric s-a 
spulberat de mult una din minciunile "clasice" ale duşmanilor socialismului. înnoitorii, 
întemeietorii unei noi vieţi materiale şi spirituale, au cel mai mare respect pentru comorile 
trecutului, confo.rm principiului că în tradiţie se pot găsi izvoare măreţe de inspiraţie 
pentru mult ce este nou. Noul nu exclude legătura cu trecutul şi formele sale expresive; 
n oul se bazează pe tot ce a fost progresist de-a lungul veacurilor. 

Lenin a spus: "Frumosul trebuie să fie păstrat ca model, luat ca un punct de 
plecaI'e, chiar dacă e «vechi». De ce să ne întoaI'cem de la ceea ce este cu adevărat frumos, 
să renunţăm la el ca punct de plecaI'e pentru dezvoltaI'ea ulterioară numai pentru că e 
«vechi»" � 

în respectul său faţă de monumentele culturale din trecut, Lenin îi spunea. lui 
Lunacearski, comisar al poporului pentru cultură: "Noi trebuie să ne străduim în primul 
rînd să împiedicăm să se devasteze muzeele, care păstrează atîtea comori" � muzee şi 
monumente de artă distruse în furia războiului civil de hoardele albilor reacţionari. Şi 
gîndul lui Lenin se precizează încă mai mult, cu ocazia constituirii Comsomolului, cînd 
declară: "Fără înţelegerea clară că numai prin cunoaşterea culturii trecutului, întemeiată 
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pe întreaga dezvoltare a omenirii şi prin prelucrarea ei se poate construi cultma proletară, 
fără această înţelegere nu se pot admite ţelmile noastre". 

La 5 octombrie 1918, Prezidiul Consiliului Comisarilor dă un decret "Despre îme
gistrarea, luarea în primire şi păstrarea monumentelor artistice şi arheologice aflătoare 
în Rusia". Şi curînd se numeşte, pe lîngă Comisariatul Cultluii, un Comitet pentru muzee 
şi păstrarea monumentelor de artă şi arheologie. 

Printr-o serie de decrete date în anii 1921, 1923 şi 1924 S6 prevăd cele mai bune 
măsuri pentru păstrarea monumentelor istorice, a mOllllIDentelor de ordin religios, a 
cetăţilor şi locmilor întărite etc. Pe lîngă mijloacele de protecţie şi pază ce se recomandă, 
se atrage atenţia şi asupra pedepselor prevăzute în Codul penal sovietic (a;rt. 92, 101, 107) 
împotriva acelora care ar încerca să distrugă astfel de monumente sau să le aducă vreo 
vătă.mare, chiar numai prin neglijenţă. 

Una dintre grijile imediate ale guvernului sovietic după terminarea Marelui Ră,zboi 
pentru Apărarea Patriei, în cadrul refacerii ţării în urma îngrozitoarelor elistrugeri aduse 
de hitleriştii o cupanţi, a fost şi restaurarea monumentelor istorice şi artistice, devastate 
vandalic: muzee, palate, biserici, statui etc. în călătoria pe care am făcut-o în toamna 
anului 1955 în U.R.S.S., vizitînd cele mai importante oraşe, nu rareori am remarcat· această 
muncă de reconstrucţie. Peste tot a.m văzut semne distincte (plăci cu indicaţia Comisiunii 
monumentelor istorice) fixa,te pe clădiri sau alte rămăşiţe istorice - trecute a,stfel sub 

protecţia statului. 
Anul trecut s-a terminat restaurarea etllioscutului" monument, aflat pe fundalul 

Pieţii Roşii de la Kremlin, biserica sf. Vasile Blajenîi, redîndu-i-se înfăţişarea multicoloră 
exterioară întocmai cum a fost la ridicarea ei în secolul al XVI-lea. Şi una din cele mai inte
resante restaluări, operă de cîţiva ani, terminată şi ea recent, este acoperirea cu aur în 
întregime a cupolelor celor patru biserici şi a faimosului turn Ivan Veliki din interiorul 
Kremlinului, ce strălucesc întocmai ca în epoca ţarilor ce le-au constl'lut, acum patru 
veacuri şi mai bine- spre gloria Kremlinului Sovietelor de data aceasta. Aceeaşi restau
rare de cupole aurite este în ClUS şi la sf. Sofia din Kiev, cel mai vechi monument bisericesc 
din întreaga Rusie. 

Numai această preocupare constantă a Uniunii Sovietice pentru comorile trecutullu 
a făcut posibil gestul prietenesc al guvernului sovietic din vara anului 1956, prin care 
s-a restituit ţării noastre tezaurul de obiecte istorice şi artistice, evacuat la Moscova în 1916 
şi rămas intact patru decenii, cu toată atitudinea duşmănoasă faţă de Soviete din partea 
guvernanţilor de odinioară ai ţării noastre. 

* 

în ţara noastră s-au păstrat suficiente monumente istorice, mărturii ale unui trecut 
bogat în fapte, pentru a justifica o preocupare atentă şi asigurată din partea celor îndatoraţi 
cu sarcina respectivă: mcepînd cu bogate staţiuni "preistorice" - un repertoriu arheo
logic, întocmit prin grija unui colectiv al subsecţiei de ştiinţe istorice a Academiei R.P.R., 
numără aproape 6 000 de aşezări cunoscute - trecînd apoi de-a lungul epocilor medievală 
şi modernă, considerînd şi monumentele istorice contemporane pe care istoriografia bm
gheză le ignora. Acest material neîngrijit se distruge zilnic, aş putea spune, şi reclamă 
marea noastră atenţie. 

La noi, din păcate, nu există o arheologie medievală organizată; iar monumentele 
legate de mişcările maselor şi lupta poporului pentru drepturi şi libertate, abia de puţini 
ani încep să fie considerate. 
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Tradiţia în această ordine de idei nu ne-a lipsit. Ea a fost întîmplătoare mai de 
mult; mai organizată apare o dată cu crearea statului modern. 

în vechime, administraţia domnească din ţările romîne nu s-a arătat preocupată 
decît uneori de întreţinerea şi restaurarea monumentelor. Domnii rezideau biserici ştergîn
du-le trecutul şi puneau pisanii ca şi cum ar fi fost ei ctitori. în această lumină apare şi 
hrisovul din 1617 al lui Radu Mihnea privitor la Galata: " . .. văzînd şi căutînd pentru 
rîndul Sf. monastiri ce să numeşte Galata . .. , care este nouă zidire şi facere de răposatul 
Petru VV, cum au căzut întru mare slăbăciune şi la risipă din toate una, căci ce au fost 
făcute din nou zidiri împrejurul acestei sf. monastiI'i, trapeză,ri şi chilii şi altele, s-au răsipit 
şi au căzut .. . ". 

Domnul acuză călugării de neglijenţe grave ce au dus la risipirea clădirilor şi hotă
răşte să închine mănăstirea Sf. mormînt pentru ca Patriarhia din Ierusalim să-I pome
nească pe el şi întreaga lui familie la un mare praznic anuall• 

Vasile Lupu îşi arată însă respectul faţă de monumentele trecutului. Poruncindu-i 
logofătului Cehan Racoviţă să caute piatră pentru o zidire nouă, acesta îi propune să scoată 
piatra de la vechile curţi domneşti din Vaslui. La care Vasile Vodă răspunde :"Scrii dum
neata cum să luom piiatră de la Curtea din Vasluiu; ce acest lucru nu să cade să facem 
că nu iastă cu cinste, ce de iaurea să cauţi, unde să va afla" 2. 

Merite mai mari şi-a atras Grigoi'e Matei Ghica, după cum se vede din documentul 
următor: "La vlet 7241 sept., singur, dentru sini îndemnat, domnul nostru luminat Gligore 
Ghica Vodă, ca să vază scaonul bătrîn al domnilor, unde este cetate Sucevii, mai mult 
pentru sfintele mă,nă,stiri, cetind măria sa hronograful ţării şi auzind că sînt la aceste părţi 
de sus, purcis-au cu toată curtea mării sale, între carii era şi boeri mari, Costandin Costachi 
vei logofăt, Ion Niculce veI vornic, Sandul Sturza hetman şi au mersu la Roman, la Niamţu 
şi la citate în Bae, la Slatina mănăstiri. Şi luni, sept. 4, au mas la mini, în Horodniceni . .. 
ci au purces în Dragomirna şi în Suciava di au văzut citate şi alte toate. Si cu cheltuiala 
mării sale m-au pus pitrop să copăr bisărica gospod ce este în mijlocul tîrgului, în numi1e 
sfîntului mari mucenic Dimitrie. Serban Cant(acuzino) veI med(e1nicer)" 3. 

Grigore Matei Ghica este acel,ce a reclădit Curtea din Iaşi cu turnul de la intrare, 
curţile domneşti de la Galata cu zidul de incintă; el a mai reparat Golia şi a zidit Fru
moasa de lîngă Iaşi. A zidit în Bucureşti biserica Pantelimon. 

Sfîrşitului regimului în tÎlnpul descompunerii orînduirii feudale este o epocă de 
delăsare a trecutului istoric al ţărilor romîne, care va provoca strigătul de jale al poetului 
Cîrlova pentru Ruinile elin Tîrgovişte, evocarea lui Gr. Alexandrescu în Adio la Tîrgovişte 
şi cunoscuta scrisoare către Alecsandri a lui Alecu Russo referitoare la CetăţUia de la Iaşi. 
"Amice - spune Russo - îţi scriu dintr-o ruină care odinioară a fost palat domnesc; 
de pe înălţimea unde odinioară veghiau cete de ostaşi vitezi, ţintind ochii în calea 
tătarilor . . . " 4. 

Poeţii sînt acei care, exaltînd sentimentul naţional pentru scuturarea jugului 
otoman, au trezit şi interesul pent�u trecutul ţărilor romîne şi pentru monumentele lor. 
Asaki, poet şi cărturar, face la 1835 o excursie informativă în Moldova în suita lui Mihai 

1 Uricarul, VII , p. 12 1 şi unu. 
2 Scrisoare in ms. la "Biblioteca Acad. R.P.R.\, 

folosită de Alex. Lăpedatu, cronică in "Buletinul 
Comisiei monumentelor istorice"', 1908 , p. 48 . 

3 Ms. rom. 86, Biblioteca Acad.  R.P.R., utilizat 

de Iorga, "Buletinul Comisiei monumentelor istorice", 

1926, p. 143. 

4 Scrisoare pub licată tn "Columna lui TraIan", 

1874, nr. 1. 
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Sturza, iar o altă explorare la 1838; în timpul acestor cercetări, Gh_ Asaki şi fiul său 
Alexandru desenează un număr de monumente, schiţele fiind însoţite de note de călătorie 
(Cetatea Neamţului, vedere şi plan, mănăstirile Neamţ, Bistriţa, Rangu, Mira, Bogdana)_ 
întreg acest material de studii, cu amănunte asupra întemeierii şi trecutului monumen
telor, a fost publicat în "Calendarul pentru romîni pe 1871" şi în "Almanahul de învăţătură 
şi de petrecere din" 1872. 

Regulamentul Organic care dă ţărilor o aşezare mai în concordanţă cu situaţia 
creată după victoriile armatelor ruse atinge, în urma unei inventarieri, şi chestilmea res
taurărilor clădirilor mănăstireşti neînchinate. Regulamentul pentru �ftmtenia, la capitolul 
VIII, anexul 1, art. 10 prescrie următoarele: 

"La mănăstirile ale cărora zidiri se vor afla întru dărăpănare sau vor avea trebuinţă 
de dregere, mitropolitul să va înţelege cu logofătul Treburilor Bisericeşti ca să trimită 
un cinovnic împreună şi cu arhitectonul ca să ia toate în băgare de seamă, să rădice plan, 
chibzuind zidirile ce au a se face; cu arătare de cătă,ţimea şi mărimea fie căreia filurimi 
de materialuri, de preţuirea lor şi de toată cheltuiala pînă în sfîrşit. Să VDr supune acestea 
mitropolitului şi logofătului Treburilor bisericeşti, şi după chibzuirea ce să va face, hotă
rînduse o dată planul zidirilor ce au a să clădi, să va începe lucrarea, făcîndusă mai 
întîiu dregerea care să va cunoaşte mai de neapărată trebuinţă; şi aşa treptelniceşte şi 
fă,ră precurmare pînă să ia săvîrşire tot lucru într-o marginie de ani hotărîţi. 

Cheltuiala trebuincioasă întru aceasta să va întîmpina din SlUna ecstraordinad 
botă,rîtă pe tot anul pentru fiecare mănăstire. 

La întînlplare cînd acele zidiri trebuincioase vor fi însenmătoare, să, vn, eere botă,
rîrea domnului prin log. Trebmilor bisericeşti". 

Acest început de organizare, care îşi găseşte ecoul şi în preocupările istoricilor 
(N. Bălcescu, M. Kogălniceanu), ocazionează un număr de restamări destul de deplorabile' 
pe la mijlocul secolului trecut, cu o seamă de arhitecţi cunoscuţi ai timpului nespecializaţi 
în astfel de lucrări. Aşa Turnul Chindiei de la Tîrgovişte este restamat în mod fantezist 
sub Bibescu 1. Asemenea încercări nici nu puteau să izbutească din lipsa unor studii ştiin
ţifice sistematice referitoare la trecutul arhitectmii în ţările romÎne. Astfel de studii au fost 
întreprinse tot de unii scriitori şi artişti diletanţi" în materie ca Macedonski, Odobescu 
şi pictorul ieşan Petru Verusii, acesta din mmă cercetînd cu o pricepere neaşteptată Trei 
Ierarhii din Iaşi şi biserica episcopală din Argeş, două monumente care fuseseră atinse în 
specificul lor primitiv prin restamările lui Lecomte du NouY. Pe de altă parte, Macedonski 
capătă la 1882 misiunea oficială de a cerceta monumentele istorice; rapoartele sale sînt 
publicate în "Literatorul", III. 

încă la 1880 se înfiinţează, sub conducerea lui Alexandru Odobescu, Comisia 
arheologică, în sînul căreia au.lucrat Petru Gîrboviceanu şi alţii. Această comisie a de
terminat o campanie de restamări ce au culminat cu lucrările lui Lecomte du Nouy; 
acestea au stîrnit în vremea lor un val de proteste în mare parte îndreptăţite. 

Ea se transformă la 1892 în Comisia monumentelor istorice, care face să apară 
lucrări importante în organul său "Buletinul Comisiei monumentelor istorice", cu începere 
din 1908. Conducerea, al cărui suflet a fost N. Iorga, îşi asigură concursul a doi arhitecţi 
ce s-au specializat în istorie, Gh. Balş şi N. Ghika-Budeşti. Publicaţia "Buletinului Comisiei 

1 Arhitectul Schlatter restaurează Intre 1 840 şi 

1870 biserica Curtea Veche din Bucureşti, mănăstirea 

Tismana, biserica D omnească din Clmpulung-MusceJ. 

mănăstirea Bistriţa-Vilcea, biserica mănăstirii Mărcuţa 
din Bucureşti, Turnul Chindiei etc_ 
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momunentelor istorice", cu toate lipsurile sale prin preocupările prea unilaterale, se edita 
.în cele mai blme condiţii tehnice şi colecţia sa, în 40 de ani de apariţie, formează lm mate
rial foarte preţios pentru specialişti şi azi. 

Tot în această epocă, apar o serie de lucrări de specialitate, datorite unui grup 
de istorici şi arhitecţi grupaţi la Comisia Monumentelor Istorice ca V. Drăghiceanu, 
N. N. Socolescu, Al. Lăpedatu, Sp. Cegăneanu, N. Gabrielescu, 1. Traianescu. Acum apar 
lucrările lui O. Tafrali, profesor de arheologie şi istoria artelor de la Universitatea din Iaşi, 
Coriolan Petran, P. Constantinescu-Iaşi, T. Burada, St. Emilian, G. Mandre a, Al. Şte
fulescu, V. Vătă,şianu şi alţii. 

* 

După marea cotitură de la 23 August 1944 vechea Comisie a mOlllllllentelor istorice 
a mai trăit 3 -4 ani, fiind desfiinţată sub forma ei veche. Rămăsese lm hiatus în acest 
domeniu, tocmai în epoca revoluţiei culturale inaugumtă după 1948. Lipsa a fost înlplinită 
printr-un decret al Prezidiului l\farii Adunări Naţionale din 15 martie 1951, care 
la art. 1 spune: 

"Pentru a asigura organizarea ştiinţifică a muzeelor şi conservarea monumentelor 
istorice şi artistice din ţara noastră, în scopul de a fi puse în slujba educării maselor popu
lare, se în:fiinţează pe lîngă Academia R.P .R. «Comisia ştiinţifică a muzeelor, monumentelor 
istorice şi artistice»". 

Comisia avea un preşedinte numit prin Hotărîrea Consiliului de miniştri şi era 
alcătuită din reprezent;:mţi ai Academiei R.P.R., ai Ministerului Învăţămîntului Public 
şi l\finisterului Construcţiilor, ai Comitetului pentru Artă şi Comitetului pentru aşezămintele 
culturale; mai tîrziu se modifică prin completarea cu delegaţi ai Ministerului Culturii, 
ai Ministerului Cultelor şi Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii. 

Comisia porneşte pe un drum nou, lărgit, mai ştiinţific. În ce priveşte monumentele 
de cultură, ea face să pătrundă în cercetările sale edificiile din Transilvania, atît de neglijate 
de vechea Comisie, care îşi au specificul lor. Şi nu se concentrează numai pe clădirile biseri
ceşti, desigur foarte însemnate, ci îşi întinde studiul la monumentele de arhitectură civilă 
de tot felul, întrucît şi ele sînt o expresie a străduinţei artistice a poporului nostru în trecut, 
o atestare a realizărilor, datorite meşterilor populari din diferite veacuri. Pentru întîia 
oară se introduce preocuparea pentru monumentele istorice legate de lupta poporului 
pentru libertate, urmărindu-se Clmoaşterea şi conservarea acelor edificii modeste în strînsă 
legătură cu mişcarea muncitorească, tendenţios uitate de oamenii vechiului regim. 

Prin Hotărîrea Consiliului de miniştri de la 29 iunie 1955 se întăreşte un Regulament 
de funcţionare a acestei comisii, care se reorganizează într-o componenţă mai adecvată la 
finele anului 1955. 

Comisia a efectuat în anii 1951-1956 o serie de lucrări de o deosebită importanţă. 
În cursul anului 1953-1954 s-a efectuat una din cele mai însemnate lucrări: inven

tarierea monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R., cu concursul a llllllleroase auto
rităţi locale. 

Cu acest prilej s-au înregistrat 11 453 de mOlllllllente, din care 4 360 au fost decla
rate monumente de cultură. O dată cu aceste liste s-a Întocmit şi un regulament privind 
p�otejarea, restaurarea şi folosirea mOlllllllentelor de cultură, definitivat prin H.C.M. 
din 23 iunie 1955. . 

. �-a tipărit lista monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R., într-o lucrare 
cuprrnzatoare, distribuită diverselor organe de stat interesate. Ea cuprinde un număr 

2. - c. 1999 
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de 115 monumente de arheologie, 3 359 de monumente de arhitectură, 405 monumente de 
artă plastică şi 466 de monumente istorice. 

S-au elaborat normele ştiinţifice privind organizarea ştiinţifică a muzeelor şi con
servarea monumentelor. 

S-a întocmit o listă a monumentelor care au imediată nevoie de intervenţii pentru 
a fi salvate de la ruină, înaintîndu�se Comitetului de Stat al Planificării lista celor ce 
urmează a fi reparate şi restaurate în cursul anului 1957, cu prevederea în bugetul statului 
a sumei de 50 500 000 lei. 

S-a începuţ lucrarea ştiinţifică Întocmirea 'j°epmio'j'iului monumentelor de cult'/u'ă 
medievale, modmone şi contempomne şi publicarea unui "Buletin" periodic. 

în afara acestor lucrări, comisia intervine mereu pentJ.'u apărarea de devastare a 
multor monumente, deseori din vina organelor locale, de o indiferenţă uneori mult con
damnabilă. Totuşi, comisia prezintă multe lipsuri. 

Regimul de democraţie populară acordă atenţie problemei monumentelor istorice 
şi artistice, fie prin susţinerea sfaturilor populare în crearea şi îmbogăţirea muzeelor, fie 
prin înscrierea în bugetul statului a sumelor necesare, investiţii de reparaţie a monumen
telor culturii materiale. Să dau un exemplu vorbitor : 

Cînd am preluat Ministerul Cultelor, fondul pentru reparaţii de biserici - monu
mente istorice era doar de 200 000 lei ; în anul 1954 el creşte la 2 milioane, apoi la 3 milioane, 
iar în 1957 la aproape 9 milioane ; pentJ.'1.1 anul bugetar 1957 fusese înscrisă cifra de 18 mili
oane. Dintre monumentele civile amintesc că numai pentru reparaţia castelului Huniazilor 
de la Hunedoara s-a acordat suma de 3,5 milioane, ill'mînd a se continua în anul urmă.tor 
lucrările cu o acoperire bănească şi mai mare. 

Din iniţiativa subsecţiei de ştiinţe istorice a Academiei, cu prilejul sărbătoririi a 
500 de ani de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare, s-a propus Ministerelor Culturii şi  
Cultelor întreprinderea de mari lucrări de restaurare a tuturor monumentelor rămase de la 
marele ctitor moldovan. 

Neajunsurile în rezolvarea fericită a problemei conservării şi restaurării monumen
telor istorice sînt încă numeroase. în primul rînd nu există încă suficientă atenţie din 
partea organelor locale, în sarcina cărora cade îngrijirea acestor monumente ; publicul 
nostru nu este încă educat în spiritul respectului faţă de acest patrimoniu cultural naţional ; 
comisia centrală pe care o reprezentăm nu este un organism destul de operativ, nu se 
bucură de fondurile necesare şi este lipsită de cea mai elementară schemă de lucru efectiv ; 
nu există un trust de construcţie corespunzător specificului deosebit pe care-l prezintă 
opere ce necesită lucrători şi tehnicieni specialişti, retribuiţi conform. 

Sîntem de fapt la început. El trţbuie desăvîrşit astfel ca să poată coresplmde bunelor 
intenţii ale cîrmuirii noastre democrat-populare cu privire la bunurile culturale din trecut, 
la atenţia ce-o reclamă monumentele istorice. 

YBA)I\E H I1 E  K I1CTOPl14ECKl1M nAM5ITH I1 KAM 

(KPATKOE CO)l.EP)KAHI1E) 

B H H M a H H e  K KynbType n porunoro ,  coxpaHeHHe H BOCCTa HOBneHHe H a H60nee BHnHWX 
n a MHTHHKOB nora n porunoro HBJl H IOTCH OnHH M H  H3 OCHOBHbIX 3 a 6oT COlI.HaJlHCTHlIeCKoro 
CTpOH .  B CCCP, H a ll H H a H  C 1 9 1 8  rona H nYTeM pHna neKpeToB 1 92 1 ,  1 923, 1 924 ronOB, 
6blJlH n pHHHTbI caMble H anne)l{all.l,He Mepbl nnH coxpaHeHHH 'xyno)l{ecTBeHHblx H HCTOPli-

1 8  
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RESPEC'T FATA DE MONUMENTELE ISTOlUCE 

lJe CKHX naWITHHKOB, a O,EtHOH H3 CPOlJHblX Mep, npHH HTblX COBeTCKHM npaBHTeJIbCTBOM 
nOCJIe OKO H Q aHHH B eJIHKOH OTelJeCTBeHHOH BOHHbl ,  6bl JIO BOCCTaHOBJI e HHe n a M HTH H KOB 
KYJIbTypbl, pa3pYilleHHbl X  BO BpeMH HeMeUKOH oKKyn a UHH. 

B P H P  MO)!(HO npoqle.aHTb Tpa.aHUH IO coxpa HeHHH n a M HTH HKOB HCKYCCTBa .ao<ţleo
.aaJIbHOH 3 nOXH, HO ee npOHBJIeHHH 60JIee HJI H  MeHee CJIYQ aHHbl H B H HX n peo6JIa.aaeT B 
60JIbillH H CTBe CJIYlJaeB CTpeMJIeHHe rocno.aapeH, BOCCTaHaBJIHBalOLUHX uepKBH HJIH MO
H aCTblpH,  npe.aCTaBHTb ce6H HX KTHTopaMH ;  3 noxa KOHua <ţleo.aaJIbHOrO CTpOH xapaKTepH-
3yeTcH nOJIHbl M  6e3pa3JIHlJHeM K n pO illJIOMY CTp a H bl .  

nepBoe HalJaJIO no opraHH3aUHH BOCCTaHOBJIeHHH H CTOpHlJeCKHX n a M HTHHKOB 6blJIO 
nOJIO)!(eHO OpraHHlJeCKHM PerJIaMeHTOM, o.aHaKO pe3YJIbTaTbI 6bIJIH nJIaqeBHbl M H  H3-3a 
OTCYTCTBHH no.arOTOBKH apXHTeKTopOB B 3TOH 0 6JI aCTH. OTCYTCTBHe YBa)!(eHHH K npOillJIOMY 
xapaKTepHO TaK)!(e .aJI H pa60T, n pOH3Be.aeHHbI X  ApXeOJIOrHlJeCKOH KOMHCCHeH,  OCHOBaHHOH 
B 1 880 ro.ay, KOTopble 6bIJIH 3 a Be plIleHbl BOCCTa HOBJIeHHHMH,  c.aeJI a H H bIMH JI eKoHToM 
.ae HYH. 

n OJIO)!(eHHe BeLUeH MeH HeTCH C C03.aaHHeM KOMHCCHH HCTOpHlJeCKHX naMHTHHKOB, 
KOTopaH HalJ H H a H  C 1 908 ro.aa ony6JI H KOBblBaeT 60raTbIH M aTepH aJI B CBoeM opraHe 
« B eCTHHK KOMHCCHH H CTOpHlJeCKHX n a M HTHH KOB » ;  3TOT ueHH bl H  )!(ypHaJI BbIXO.aHJI B CBeT B 
TeqeHHe 40 JIeT C YlJaCTHeM ueJIOH nJIeH.abI CneUHaJIHCTOB;  e ro B03 rJI a BJI HJIH H. 110pra, 
apxHTeKTop r. E aJI ill , apxHTeKTop H .  rHKa- Ey.aeillTh H .ap. 

B CKOpOM BpeMeHH, nOCJIe 23 aBrycTa 1 944 ro.aa , KOMHCCHH H CTOpHlJeCKHX n aMHT
H H KOB npeKpaLUaeT CBoe CYLUe CTBOBaHHe, a 1 5  M apTa 1 95 1  ro.aa YlJ pe)!(.aaeTcH npH AKa
.aeMH H  PH P «H aYlJHaH KOMHCCHH MY3eeB, H CTOpHlJeCKHX H xy.aO)!(eCTBeHH blx n a M51THH KOB». 
HOBaH KOMHCCHH, C 60JIee H aYlJ H blM H illHpOKHM Kpyr030poM, npoH3Bo.aHT p5111. Ba)!(HbIX 
pa60T B 1 95 1 -- 1 956 ro.aax. 

B 3 a KJIlOlJeHHe a BTop no.alJ epKH BaeT 3a6oTY H a po.aHo-.aeMoKpanIlJeCKOrO CTpOH no 
OTliOille H H lO K Bonpocy naMHTHHKOB KYJI bTYPbl, YKa3 blBaH CYMMbl ,  npe.aycMoTpe H H ble C 
:)TOrl u.eJI b lO B 6 10.a)!(eTaX nOC.f1e.aHHX JIeT. 

LE RESPECT DES MONUMENTS HISTORI QUE S 

(R ESUME) 

Le respect de la cu1tUl'e du passe, la conservation et l'entretien des monuments 
les plus representatifs, constituent l'une des preoccupations fondamentales des regimes 
socialistes. 

Des mesures appropriees furent prises en U.R.S.S.  des 1918, suivies par une serie 
de- decrets des annees 1921, 1923 et 1924, concernant la conservation des monuments 
historiques et aJ.'tistiques. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'un des premiers 
soins du gouvernement sovietique fut d'entreprendre sans delai la restauration des monu
ments devastes pendant l'occupation allemande. 

Chez nous, la tradition de la conservation des monuments d'art se retrouve jusqu'a 
l'epoque feodale. Ses manifestations denotent toutefois un caractere pluMt sporadique 
et trahissent le plus souvent, chez les princes restaurateUl's d'eglises ou de monasteres, 
la preoccupation de se poser eux-memes en fondateurs. Sur son declin, le regime feodal 
fait montre d'une indifference totale pour le passe du pays. 

Les premiers rudiments d'organisation dans le domaine de la restauration des monu
ments historiques se font jour dans le Reglement Ot·ganique. Mais, faute d'architectes 
competents en la matiere, les resultats s'avererent generalement deplorables. Le manque 
de respect pour le pas se caracterise aussi la Commission .Ât·cheologique, creee en 1880 et 
dont les restaurations confiees a l'architecte frangais Lecomte du N ouy marquent le point 
culminant. 

Avec la creation de la Cmnmission des Monuments Histm'iques, les choses commen
cent it prendre meilleure tournure. Cettc derniere fait paraître en ] 908 un "Bulletin" de 
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haute valeur scientifique, dont la publication se poursuit pendant quarante annees, avec 
le concours d'une pleIade de spe�ialistes ayant a leur tete l'historien N. Iorga, les archi
tectes G. Balş, N. Ghika-Budeşti et d'autres. 

Au lendemain du 23 Aout 1944, date de la liberation, la Commission des Jv[onuments 
Histo1'iques cesse d'exister. Elle est remplacee par la CO'Ynmiss'ion Scientifique des Musees 
et des Monuments Histm'iques, creee le 15 mars 1951 pres I'Academie de la Republique 
Populaire Roumaine. Cette nouvelle commission, qui differe de l'ancienne notammem 
par un esprit plus large et plus scientifique, a reali se, de 1951 a 1956, toute une serie d'im-
portants travaux. 

Dans la conclusion de son article, l'auteur met en lumiere la sollicitude du regime 
pour le probleme des monuments culturels et cite les sommes inscrites a cet effet aux 
blldgets des dernieres annees. 
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HISTRIA ROMANO-BIZANTINĂ ÎN LUMINA 
ULTIMELOR SĂPĂTURI 

de acad. EM. OONDURAOH I 

C
crcetările efectuate la Histria timp de patru decenii au dus la o cunoaştere mai precisă 

a unora din capitolele cele mai însemnate ale istoriei acestei străvechi colonii gre
ceşti. ffitimele şase campanii executate după un plan mai sistematic şi mai amplu 

au făcut totodată posibile unele precizări de natură arheologică, la capătul cărora se pot 
trage, fie ele şi parţiale, unele concluzii de ordin general istoric. Ounoaştem astăzi, mai bine 
ca acum zece ani, atît epoca arhaică şi elenistică, cît şi epoca cuceririi romane tîrzii. S-au 
putut preciza o serie de nivele arheologice datate cu oarecare precizie, s-a îmbogăţit capitolul 
informaţiilor epigrafice, atît pentru epoca elenistică, cît şi pentru cea romană propriu-zisă. 
în paginile care urmează vom încerca să recapitulăm cîteva din rezultatele obţinute cu 
privire la faza finală a istoriei cetăţii, şi anume a perioadei care îmbrăţişează veacurile 
IV -VI e.n. 

Oum era şi firesc, această perioadă, reprezentată de monumentele ultimului strat 
arheologic, a fost documentată printr-o serie întreagă de urme arheologice cercetate încă 
din 1914 încoace. Oetatea însăşi, în forma sa actuală, nu este decît expresia acestei faze 
finale a oraşului Histria. Din nefericire, pentru cercetările mai vechi nu ni s-au păstrat 
toate însemnările zilnice ale săpăturii şi, cu o singură excepţie, nu au fost publicate rapoarte, 
fie ele şi rezumative, asupra rezultatelor obţinute între 1914 şi 1943. Atît cît era posibil 
?i judecînd după starea actuală a monumentelor scoase la lumină, această lacună a fost 
în parte acoperită în volumul Hist1'ia, I,  Bucureşti, 1954. Tocmai pentru a putea valorifica 
rezultatele săpăturilor anterioare s-au executat atît cercetări de suprafaţă, cît şi o serie 
de sondaje, atît înlăuntru cît şi în afara zidurilor cetăţii, ajungîndu-se astfel la o imagine 
ceva mai completă a vieţii istorice a oraşului Histria între veacurile al IV -lea şi al VI -lea e.n. 

Oeea ce a însemnat Histria în epoca romană anterioară ( secolele I - III e.n. ) con
stituie încă o mare lacună în cunoştinţele noastre, deoarece cercetările efectuate, atît în 
prima parte a săpăturilor, cît şi în ultimii ani, nu au Plltut atinge în condiţii optime acest 
nivel. Deocamdată ne mulţumim cu unele rezultate obţinute prin cercetarea materialuhu 
epigrafic şi arheologic reutilizat în zidurile de incintă şi în clădirile ridicate în epoca finală 1 .  
Această fază finală a fost precedată de atacul deosebit de puternic al goţilor, atac pe care 
majoritatea istoricilor îl datează în anul 248 e.n.2• 

1 S.  L ambrino, Hislria romaine (1 la lllmicre des 

louilles, in REL, I X  ( I U3!),  p. 77 - 83. 

2 S. L3U1brino, La deslrue/ioll d'lIislria el sa rccQ/lS-

lrucliO/1 au J I Je s. (((1. J. Cii. ,  in REL, X I  ( l U33), 

p. 457 - 463. 
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Fig. 1. - Planul general al săpăturilor de la Histria (191 4 - 1 916 ;  1921 - 1943 ; 1949 - 1956). 
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C artterul de sud �I vest 
il I oraşuluI (sec Y - Y1I ) 

( latura de vest ) 

Va lul I 
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' ' ' ' 1 1 1  

Cartierul de vest a l  oraju/ul . i'n arara 
Zidurilor (sec JIL - J!ll ) 

o 10 20 JO In 
'-' --',-_ ..... , ---', 

Fig. 2. - Cartierele vestic şi sud-vestic ale oraşului în epoca Imperiului tirziu. S ăpături 
din 1922 - 1 943 ; 1943 - 1956. 
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Fig. 3. - J) Poarta de in trare a orB şlll ui (zidul de vest) ; 2) intrarea in marele turn al incintei ; 
3) li n bastion al i ncinlei ; 4) poarta de i ntrare in cartierul sud-vestic al oraşului. 
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EAL CONDURACHI 

Deza. trul a fost, fără îndoială, mare. Peste tot, la nivelul mijlocului veacului al 
IV-lea al e.n.,  se constată în săpături urme puternice de arsură, semn al incendiilor puter

nice care au cuprins cetatea în momentul atacului. Faptul a impresionat probabil şi pe con

temporani ; numai aşa ne putem explica informaţia, evident mult mai tîrzie, redată 

tle SHA : "sub his ( M  axi1no et Balbino) pttgnatu1n est a Om'pis contm M oesos ; fuit et Scythic'i 
belli p1'incipitt1n; fttit et H ist1"iae excidiu1n eo tempo1'e" 1 . , 

Cînd a fost posibilă refacerea cetăţii după acest dezastru � D upă unii, asemenea 
a.cti,itate de reconstrucţie poate fi atribuită epocii domniei lui Gallienus 2. împrej urările 
generale ale istoriei romane par a indica mai curînd epoca lui Probus, a cărui activitate în 
acea.stă regiune este mai bine cunoscută. Limesul dlillărean, ca şi drumurile Dobrogei, sînt 
refăcute. Primele monede găsite în interiorul cetăţii după dezastru îi poartă numele 3.  

Oercetările recente asupra zidului de incintă, care înconj oară cetatea romano-bizan
tină, pal' însă a împinge încă şi mai tîrziu, în epoca lui Oonstantin, această reclădire a ora
ş ului şi a mijloacelor sale defensive 4. Faptul nu pare deloc improbabil, dacă ne gîndim că, 
în general, în întreaga Dobroge, epoca lui Oonstantin cel Mare s-a făcut remarcată printr-o 
activitate constructivă, civilă şi militară, atît în interior cît şi la frontieră. începuturile 
acestei activităţi pot fi totuşi datate la sfîrşitul veacului al III-lea e.n. ; lill zid de incintă, 
la sud de cel astăzi complet degaj at, a fost descoperit în cercetările din anii 1951 -1952 5• 

într-lill fel sau altul lill lucru este sigur : la începutul veacului al IV-lea oraşul 
Histria trăieşte din nou o perioadă de refacere, aşa cum desigur se întîmplase de mai multe 
ori în trecutul îndepărtat, înainte de cucerirea romană. Ca peste 't ot în imperiul roman 
tîrziu, zidurile de incintă restrîng foarte mult aria apărată a oraşului chiar dacă, profitînd 
de unele momente de răgaz, se construiesc şi în afara zidUlilor clădiri mai mult sau mai 
puţin importante. 

în raport cu ceea ce însemna suprafaţa locuită a oraşului în epoca elenistică, cînd, 
în afară de acropolea oraşului, numeroase cartiere periferice dovedeau o permanentă 
creştere a numărullu populaţiei, noua cetate ocupă cel mult o treime. Este adevărat şi 
luCTul trebuie subliniat de la început, că toate urmele arheologice din această perioadă 
finală dovedesc o extremă îngră mădire a populaţiei pe lill spaţiu restrîns. Cu excepţia 
cîtorva pieţ,e, nu există, cel puţin pînă acum, nici o clădire care să aibă în faţă o curte sepa
rată propriu-zisă. Eelificiile publice sau private s-au clădit strîns lipite lillele de altele, 
economisind cît mai mult puţinul spaţiu pe care-l mai aveau la îndemînă. 

Cercetările întreprinse pînă acum au studiat această fază finală din istoria Histriei 
în cinci sectoare : primul dintre ele, cartierul edificiilor publice şi private elin zona de 
vest, imediat lîngă zidul de incintă, dezgropat de cercetările din 1914 - 1927 .  Oelelalte 
patru sectoare, unul la sud, altul la est, altul la nord-est şi unul în afara zidurilor, la vest, 
au fost milloscute în cercetările din urmă, între 1949 şi 1957 .  împrelillă cu zidul de incintă, 
ele ne oferă cîteva puncte de sprij in pentru precizarea fazelor care s-au succedat între 
,'eacurile IV - VI I  e.n.  în oraşu l Histria, dîndu-ne astfel o imagine relativ bogată a vieţii 
care s-a desfăşurat înlăuntrul şi în afara zidurilor în această perioadă de mare iml10rtanţă 
pentru istoria veche a regiunilor de la Dunărea ele jos.  

:ll'Iai întîi de toate, zidul de incintă însu.;;i. Aşa cum a fost el descoperit încă din 
anul 1914, cu puternice ba tioane şi tlumui, în special în partea de vest, cu numeroase 

1 SI-IA, XXI,  1 6, 3, 

t R, V u lpe, lIistairc ollc;elllle de ta }Javro.ulju, 
Bucureşti, 1 938, p. 44 .  

3 11 istria, r ,  1 95·1, p.  5S.  
'J G r .  Florcscu, I I I  lIistriu, 1 ,  l U:;·J , j I .  !lil. 
fi Ibidem, p.  311. 
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materiale arhitectonice şi epigrafice mai vechi, această incintă lăsa impresia - ş i  o lasă 
încă - a unei construcţii grăbite, dar totuşi îngriji te, sub imperiul recentei catastrofe. 
Cercetările recente au dovedit însă două lucruri de o importanţă deosebită pentru istoria 
acestui monument şi a cetăţii însăşi în faza sa finală.  în primul rînd, cea mai veche incintă 
construită după catastrofă Ul'mează un traseu care acoperă o zonă mai restrînsă în partea 
U.e sud a cetăţii şi, într-o mică măsmă, o zonă puţin mai largă în partea de vest a cetăţii. 
Deşi foarte prost păstrat, lID zid de incintă anterior zidului mare a fost descoperit în cerce-

.. 

Fig. '1 . - Planul general al cartierului sud-vestic al oraşului (secolul V-VI). Săpături din 1 949- 1951. 

tările noastre în sectorul de sud-vest al cetăţii, cu direcţia sud-est - nord-vest, în spatele 
thermelor romane din veacul al III-lea. 

în al doilea rînd, incinta cea mare care se păstrează pînă astăzi, construită probabil 
la începutul veacului al IV-lea, a avut trei faze constructive principale. Cărămizile cu stam
p ila împăratului Anastasiu, descoperite mai de mult în săpătmile de la Histria, indică 
lIDa din aceste faze constructive. Incinta a avut, pare-se, cel puţin un şanţ de apărare. 
În cercetările efectuate cu prilejul descoperirii fragmentului anterior de incintă s-au putut 
constata, în profilul secţiunii, traseul bermei. E ste adevărat, pe de altă parte, că întreg 
platoul din faţa marelui zid de incintă a fost în mai multe rîndmi răscolit, pentru a adăugi 
mijloacele defensive, tot mai necesare pe măsmă ce presiunea tribmilor în migraţie devenea 
tot mai puternică. Astfel s-a ajuns, în decmsul secolelor IV -VII , la construirea a trei 
,altui de pămînt, ultimul dintre ele datînd, aşa cum o dovedeşte o monedă de la împăratul 
Focas, de la începutul secolului al VII-lea e.n. Cu prilejul acestor remanieri s-a înălţat şi 
nivelul bermei primului şanţ de apărare, el însuşi mmat de un al doilea val, mai scmt, 
apărînd mai mult partea centrală a incintei. 

în legătmă cu ultima refacere a zidului de incintă, trebuie puse şi descoperirile 
recente în sectorul de sud-vest al cetăţii, acolo unde oraşul s-a lărgit în afara zidului cetăţii 
şi unde se vărsau apele din therme. Pe SCUl't, rezultatele noastre în acest domeniu sînt mmă
toarele : un întreg cartier a fost construit în această zonă între veacul al IV-lea ş( primcle 
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deccnii ale veacului al VII -lea, cînd întreaga cetate este părăsită. Viaţa accsLui sccLor 

cunoaşte în chip limpede trei faze : 
Faza întîi durează pînă spre sfîTşitul veacului al V-lea. Faza a doua începe probabil 

cu veacul al VI-lea şi ţine pînă pe la 580 e.n. Este faza cea mai amplă care s-a desfăşurat 

atît în acest sector, cît şi în celelalte. Deşi construite elin fragmente de şist verde, legate cu 

pămînt, clădirile elin această fază s-au păstrat destul de bine şi în ele s-au găsit, de cele 

mai multe ori in sit�t, obiecte de tot felul, lmeori vase de proporţii destul de mari (dolia) . 

Fig. 5 . '- Vedere generală a alltrepozitelor (magazinelor) din cartierul sud-vestic (secolul V I). în fund 
thermele romane. Săpături din 1 951.  

II 
Camerele sînt grupate într-un gen de insulae, separate de două străzi perpendiculare pc 
zidul de sud al incintei. O stradă largă cu cliTecţie est-vest, pavată cu lespezi mari de piatră 
în partea sa de vest, duce la o mică poartă deschisă pe latura de vest a incintei. Pavajul 
acesta, care acoperă :canalele de sClU'gere ale fostelor therme, aparţine primei faze. în sfîrşit, 
faza a treia poate fi datată în ultimele decenii ale veacului al VI-lea şi primele decenii ale 
veacului al VII-lea. Dacă într-adevăr poate fi vorba de decadenţă, această fază finală o 
dovedeşte pe deplin. Zidurile sînt de-a dreptul improvizate şi deosebit de greu de surprins 
în săpătură. Inventarul locuinţelor e cantitativ foarte redus şi de proastă calitate. Postc
rioare acestei faze sînt cele două bordeie, descoperite în acest sector şi constituind - ca şi 
altele similare din partea de est a cetăţii - singurele urme de viaţă mizeră de după abanclo
narea oraşului. 

în ceea ce priveşte caracterul acestui sector, încă de la început l-am denumit sectorul 
economic. Şi fără, îndoială că acesta este caracterul lui, dacă ţinem seama de descoperiTile 
făcute. Mai întîi, aproape în fiecare cameră din clădirile descoperite s-au găsit cîte trei 
pînă la şapte chiupuri ma,ri. Desigur acestea nu sînt proviziile normale ale tmei familii 
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Fig. 6. - Yedere genel'aW a carticrului comercial, situat la est de lhermele romane (secolul V I) .  

Cercetări din 1 953 - 1 954. 

Fig. 7.  - Intcriorul ullci caSC si lualc tn cartierul comercial (secolul VI). Săpături din 1953. 
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care ar fi locuit în cIă,dire, căci dacă toate încăperile conţineau astfel de chiupuri, n-ar mai 

fi avut unde locui, ci sînt adevărate depozite. Şi în clădirile din interiorul cetăţii vechi 

se găsesc chiupuri în cîte o încă,pere. Ele sînt însă întotdeauna cîte unul, cel mult două -

nu cîte şapte , ca în sectorul nostru. E ste evidentrt deci deosebirea, încît dacă chiupurile din 

cetatea veche serveau pentru păstrarea proviziilor casnice, cele din sectorul economic 

serveau ca depozite de marfă pentru vînzare. Această mulţime de vase mai înseamnă 

încă o schimbare li ocupaţia histrienilor. Desigur că dintre cei bogaţi se ocupau acum cu 

agricultura şi deveniseră mari latifundiari. în al doilea rînd, am văzut că în acest sector 
s-au găsit şi urme de ateliere. Cantitatea mare de zgură găsită de-a lungul străzii este un 
indiciu de prezenţa în acest loc a unui atelier de fierărie. El nu a putut fi identificat 
din cauza elistrugerilor, fie prin atacurile dinafară, ·fie, după aceea, prin nivelări şi răsco
lirea terenului prin săparea şanţurilor pentru noile fundaţii. 

în clădirea IV totuşi s-a putut determina prezenţa unui cuptor, poate al unei bru
t ării, iar în cea săpată în 1952, lm depozit de olane ; foarte probabil în sala cea mare erau 
şi atelierul şi cuptorul, distruse însă prin intrusiunea bordeiului tîrziu. Aşadar, putem 
splme că acest sector şi-a meritat numele de "economic " care i-a fost dat încă din prima 
campanie de săpături. 

Pornind de la observaţiile făcute cu prilejul dezveliTii acestui cartier, am putut 
adînci lmele precizări cu privire la monumentele - mult mai numeroase şi mult mai 
ample - descoperite în cartierul de vest al cetăţii, în imediata vecinătate a zidului de 
incintă, cartier dezvelit înainte de 1943, pentru care, cu o singură excepţie, ne lipsesc 
însemnările zilnice ale arheologilor şi rapoartele preliminare atît de necesare. Vom aminti 
cîteva din observaţiile şi constatările noastre preliminare atît a upra raportului în care se 
găsesc edificiile acestui cartier mai vechi, cu importante urme monumentale, cît şi acele 
elemente de ordin stratigrafic şi tehnic, care ne îngăduie să urmărim evoluţia acestui 
important sector al cetăţii. 

Un prim nivel în succesiunea stratigrafică şi ultimul în timp îl constituie urmele 
arheologice, despre care am vorbit puţin mai sus. Aceste ziduri construite din bucăţi informe 
de şist verde, legate cu pămînt, delimitează încăperi de foarte mici proporţii şi de forme 
neregulate. Săpăturile noastre, efectuate în ultimele campanii în alte sectoare ale oraşului, 
ne-au dus la concluzia, pe de o parte, că acest nivel cuprinde el însuşi trei faze, pe de 
altă parte, că urmele arheologice care aparţin acestui nivel pot fi datate între anii 
580 şi 620 e.n. Prima şi a doua dintre aceste trei faze pot fi precizate stratigrafic şi cro
nologic în funcţie de stratul imediat anterior, care se termină la această dată. Ele corespund 
cu epoca deosebit de grea a atacurilor triburilor în migraţie, al căror punct culminant 
îl constituie ultimele două decenii ale sec.olului al VI-lea şi primul deceniu al se
colului al VII-lea. 

Un mic tezaur de monede de la Mauriciu-Tiberiu (582 - 602), descoperit în ultimul 
strat de deasupra templului grec din sectorul nord-est, ca şi o monedă de la Focas (602 -610), 
descoperită în valul al III-lea al cetăţii, confumă această precizare cronologică. Descoperi
rile din aceste două prime faze ale ultimului nivel nu pot fi surprinse totdeauna cu uşurinţă. 
în orice caz este clar că primele ziduri legate cu pămînt, care apar în această vreme, sînt 
totuşi mai regulate decît altele, net inferioare, descoperite alături sau chiar deasupra lor. 
O a treia şi ultimă fază, datînd în primii ani de după anul 610 e.n. ,  reprezentată, de lmele 
bordeie, ca de pildă cele descoperite în sectorul central al cetăţii, ne la ă să, întrevedem 
măcar cîte ceva din felul de viaţă, mai mult sărac, al ultimilor supravieţuitori a,i Histriei, 
după pă,răsirea ei de către majoritatea populaţiei. 
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Nivelul anterior - cel de-al�doilea în periodizarea relativă - datează din veacu
rile IV -VI e.n. şi corespunde epocii de construire şi refacere a incintei mari a cetăţii. 
Reprezentat în cartierul de vest, în special prin unele edificii publice de caracter monu

m ental, el a fost precizat în săpăturile noastre recente şi în alte cartiere. Amintim cartierul 
de sud-vest şi cartierul central al oraşului, în care au apărut alte ateliere, magazine cît şi 
locuinţe particulare, caracteristice atît prin tehnica, cît şi prin economia construcţiei lor, 
pentru arhitectura histriană din veacul al VI-lea e.n. Oonstruite din blocuri mai mult sau 
mai puţin regulate de şist verde şi calcar, utilizînd din plin material de construcţie luat din 
eilificiile anterioare, aceste edificii au fost în mai multe rîndUl'i consolidate sau remaniate, 
total sau parţial. De aceea şi stabilirea unor faze anterioare ale acestui nivel este adeseori 
destul de anevoioasă. Oert este totuşi că, în decursul acestei activităţi constructive, se pot 
distinge în acest al doilea nivel, cel puţin două faze : prima, de la începutul veacului al 
IV-lea pînă la mijlocul celui de al V-lea e.n., a doua, de la mijlocul veacului al V-lea pînă 
la a doua jumătate a veacului al VI-lea, mai precis, pînă la 580 e.n. Dintre aceste două 
faze, fără îndoială, cea de-a doua dovedeşte un spor îndeajuns de sensibil în activitatea 
constructivă. în special între anii 480 şi 580 e.n.,  la Histria s-au construit numeroase şi 
ample edificii publice şi private. Amintim în special cele trei basilici monumentale, precum 
şi prăvăliile - taberna� - construite în vecinătatea zidului de vest al incintei. în cartiere 
recent adăugate ariei oraşului, ca, de pildă, acela de sud-vest, s-au ridicat numeroase clădiri 
destinate în special lillor necesităţi economice sporite. Lucrul acesta e fără îndoială remar
cabil şi el trebuie să modifice, cel puţin într-o anumită măsură, prezentarea istoriei Histriei 
în veacul al VI-lea e.n. Deşi în descomplillere, sclavagismul roman, întÎl'ziat cu cîteva 
veacuri în partea de răsărit a imperiului, a îngăduit proprietarilor şi negustorilor histrieni 
un răgaz economic şi politic, care se reflectă limpede în această activitate con
structivă' uneori de-a dreptul ' intensă şi de care nu ne putem întotdealilla da seama la 
prima vedere. 

în sfîrşit, dedesubtul acestui al doilea nivel, au apărut atît în acest cartier, cît şi 
în cele săpate recent, vestigiile unui nivel anterior - primul în periodizarea noastră rela
t ivă - existînd la mijlocul veacului al III-lea e. n., atlillci cînd a fost surprins de atacul din 
248, şi prelungit într-o a doua fază a sa, pînă, la sfîrşitul acestui veac, sau mai exact 
începutul celui următor, 

în acesti cartier, care începe din vasta piată pavată cu lespezi mari de piatră din 
spatele porţii principale de intrare şi duce pînă l� fostele therme romane, s-au descoperit 
nu mai puţin de trei basilici de caracter public, un bazar şi o piaţă cu portic. Oonstruite 
după sistemul basilicilor romane cu două rînduri de coloane sau pilaştri, ale căror dimen
siuni pot duce uşor la presupunerea unui etaj , aceste edificii nu prezintă nici o urmă de 
cult creştin, spre deosebiTe de alte două basilici, de astădată creştine, descoperite în 
cartierul de SE şi imediat la E de piaţa cea mare din faţa porţii principale. 

Toate aceste monumente, a căror existenţă continuă în orice caz în secolul al 
VI-lea, cînd sînt consolidate şi uneori amplificate, impun concluzia unei vieţi urbane 
încă puternice, ce se desfăşoară într-o epocă totuşi atît de tulbure. Dealtminteri, aceeaşi 
impresie o lasă şi numeroasele străzi canalizate ce străbat oraşul pe axa E-V şi N-s' 
Impresia este încă şi mai puternică atunci cînd este vorba de marile edificii publice şi 
private, construite în cursul secolelor V -VI în cartierul cel mai frumos şi desigur cel mai 
elegant al oraşului, cartierul de est, pe înălţimea care domina, atunci ca şi astăzi, apele 
lacului Sinoe, fostul golf al Histriei cîteva veacuri mai înainte. Sînt de remarcat în special 
două edificii recent dezvelite în acest cartier, care ne dau o idee aproximativă despre 
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ceea ce însemna pentru mijlocul secolului al VI-lea viaţa opulentă a marilor la tifundiari 
histrieni . 

Primul dintre aceste edificii, scos la iveală în campaniile anilor 1951 -1952, reprezintă 
fără îndoială o vastă locuinţă particulară cu opt camere, di puse în jmul unei cmţi cen
trale, împodobită cu coloane �i pavată cu imense lespezi de piatră. 

O scară de piatră, din care s-au păstrat doar trei trepte, a putut fi continuată 
de o scară de lemn, ce ducea. la etajul superior. Atît caracterul monumental al edificiului, 

Fig. D. - Latura estică a unei case mari particulare situate in carlierul esţic (secolul \" 1). Cercetări 
din 1 95 1 - 1952. 

cît şi podoabele sale arhitect onice, .ne duc la concluzia că avem de-a face cu locuinţa 
unuia din marii latifundiari histrieni. Opt monede descoperite în cmsul cercetărilor şi 
datînd din epoca lui Justin I, Ju stinian, Justin şi Sofia, şi Tiberiu II Constantin con
firmă, în ceea ce priveşte epoca de funcţionare a acestui edificiu, celelalte informaţii de 
natlll'ă arheologică, ce ne-au impus ca dată secolul al VI -lea e.n. Elemente de datare simi
lare ne oferă şi cel de-al doilea mare edificiu, situat în faţa celui dintîi, cercetat" în 
campaniile 1953 -1956. Complexul monumental pe care-l prezintă acest edificiu, prevăzut 
în partea sa de NE cu o sală terminată cu o absidă, face însă incertă destinaţia pentru 
care el a fost clădit. Dealminteri, avem unele lll'me relativ sigme că edificiul, fără 
îndoială de caracter public, a avut o viaţă destul de lungă - dacă nu chiar din seco
lul al IV-lea, în orice caz din secolul al V-lea înainte. De mari proporţii, numai faţada 
spre stradă are o lungime de 24 m, acest edificiu, încă incomplet cercetat, plIDe o serie 
de probleme, pentru rezolvarea cărora sînt necesare noi cercetări. Oricare ar fi însă 
concluzia finală - edificiu de caracter judecătoresc, cu sală de judecată terminată printr-o 
absidă, edificiu de caracter religios cu o capelă interioară etc. - un lucru este Siglll' : 
la sfîrşitul secolului al V-lea şi primele trei sfertmi ale secolului al VI-lea, Histria clIDoaşte 
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în limitele sale desigur restrînse, un nou avînt pe care îl confirmă din plin şi celelalte 

urme arheologice recent descoperite. Mă refer în chip special, fără a intra în amănunte 

care nu-şi au locul aici, la calitatea unor produse meşteşugă,reşti. Amintim numeroase 

forme de vase, de dimensiuni şi forme variate. 

Mai mult însă decît alte dovezi, această concluzie este întărită de faptul existenţei 

unui întreg cartier care se dezvoltă în afara zidului de incintă şi care poate fi urmărit 

din secolul al IV-lea pînă în ultimul sfert al veacului al VI-lea. 
într-adevăr, din acest plmct de vedere, săpăturile efectuate în ultimele două cam

panii ( 1 954 -1955) în zona celui de-al III-lea val al cetăţii, ne-au oferit surpriza unei zone 
intens locuite, cu toate că în epoca respectivă Histria a suferit, fără îndoială, vicisitu
dinele întregii regiuni de la D lmărea de .Jos, punct de sprijin al trupelor imperiale, 
dar şi vad de trecere totodată al triburilor în migraţie. Prezenţa unui complex ar heologic 
datînd din veacurile VI-VII e.n.,  situat la circa 100 m în afara zidului cel mare de incintă, 
cu urme de viaţă părînd a sublinia desfăşurarea istorică a cetăţii din ultimele sale decenii, 
con ,tituia, din acest punct de vedere, un sector cu totul nou, în raport cu celelalte sec
toare contemporane din cetate. Aşa' cum se vede în raportul de săpături din campania 
a,nului 1955, acest complex arheologic prezintă imaginea surprinzătoare a unui cartier 
abandonat brusc. E xplicaţia ne-o poate oferi singură istoria ultimelor vea:curi a cetăţii 
H istria, atlmci cînd, sub presiunea atacluilor ultimelor tribUI'Î în migraţie, se constituia 
în grabă ultimul dintre cele trei valuri de pămînt în veacmile VI-VII e.n. 

Această sumară prezentare a unora elin cercetările efectuate în nivelele ultimulni 
strat arheologic de la Histria, ne obligă la concluzii de ordin istoric, care interesează nu , 
numai istoria milenarei colonii milesiene, dar - într-lm sens mai larg - şi istoria Scyth i ei 
l\i inor din această perioa.dă a.tît de tulbure şi de frămîntată totodată. 

* 

Situaţia generală a Dobrogei în cursul veacurilor I V-V, ilustrată încă de la început 
de importantele construcţii consta,ntiniene ale cetăţilor de pe limesul dunărean, ca şi ale 
oraşelor din exterior, explică de ce, la adăpostul acestor ziduri, viaţa urbană a Histriei 
şi-a reluat încetul cu încetul cursul său oarecum normal. Normal cel puţin în sensul că 
avem de-a face cu un oraş de la periferia imperiului roman de răsă,rit, în a cărui structUl':1. 
social-economică au dăinuit mai multă vreme decît în partea de apus formele caracteristice 
descomplmerii sclavagismului greco-roman. în epoca constantiniană, nu numai incinta 
dar şi unele monumente publice din interiorul oraşului par a fi refăcute sau construite 
din nou. Astfel, refacerea lmor compartimente din edificiul thermelor pare a indica repu
nm'ea lor în fLmcţilme în ace stă vreme. 

în oraşul apărat de acestă nouă incintă se petrece un fenomen caracteristic anti
(}li t ăt i i  in faza descomplmerii sale : o aglomerare neobişnuită de populaţie, care se îngră
mădeşte în spatele zidurilor ce păreau inexpugnabile. Printr-o contradicţie pe care clasa 
conducătoare nu o putea evita, ea introducea însă în dosul zidurilor pe cei care consti
tuiau marea primejdie a existenţei sale, pe cei care, în momentul de criză militară şi 
politică, puteau da mîna cu atacatorii din afară. Această aglomerare care se constată 
in chip vizibil în ultimele veacuri explică şi prezenţa unor locuinţe mai mult decît 
modeste aparţinînd sărăcimii oraşului, aşezate uneori chiar în afara incintei. 

Oraşul avea deci nevoie de spaţiu mai mare, în special pentru unele nevoi economice, 
legate de îngrămădirea populaţiei. Aşa se explică lărgirea zonei locuite a oraşului, în 
partea sa de sud-vest. Zidul dinspre sud, el însuşi restaUJ'at în mai multe rînduri în 
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Fig. 1 0. - 1 - 2) Detaliile casei particulare din secolul al VI-lea ; curtea interioar{l şi peristilul (cercetări din 195 1 - 1952) ; 3) Thermelc romane 
din Histria (prima jumătate a secolului al I I I-lea) ; 1) Marea basili că a cartierului de vest (secolul V I). 
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cursul veacului al V-lea şi al VI-lea, apără acest nou sector, în care s-au construit in 
ultima fază istorică a oraşului o serie de clădiri a căror funcţiune, în special economică, 
este prezentată pe larg în capitolul respectiv al lucrării "Histria 1". în orice caz, deşi 
de factură mai modestă, activitatea constructivă a oraşului în această perioadă a apărut 
evidentă în ultimele cercetări. Există cartiere întregi care denotă suficiente preocupări . 
urbanistice. în sectorul de vest, unele monumente publice, în special două basilici de 
mari proporţii şi un edificiu de caracter comercial, au fost reconstruite şi amplificate 
în această perioadă. Secţiunea est-vest, executată în cursul campaniei anului 1950 a 
cuprins o parte din cartierele centrale ale oraşului. Străzi bine pavate, cu pietriş bine 
bătut, canale cu tuburi sau plăci bine închegate, locuinţe de mari proporţii - ca de 
pildă aceea săpată în întregime în cursul ultimelor campanii - prevăzute cu ferestre de 
sticlă groasă, aparţin unui cartier bogat privind înspre apele albastre ale lacului Sinoe. 
La periferie, unemi chiar şi în afara zidurilor, numeroase lU'me de clădu'i modeste, constru
ite din piatră nefasonată, legate cu pămînt, aparţineau săracimii. Două sisteme de con
strucţie, care nu constituie tot.deauna straturi succesive, reflectă procesul de diferenţiere 
economică şi socială, care se adîncea pe măsură ce ne apropiem de ultimele timpuri ale 
sclavagismului roman de la Histria. 

Din centrul comercial şi meşteşugăresc, legat de comerţul pe mare şi pe uscat, 
Histria este legată tot mai mult în această -vreme, de agricultură şi de un comerţ restrîns 
cu populaţia dobrogeană. Dealminteri, nu este o întîmplare că, chiar înainte de catastrofa 
de la mijlocul veacului al III-lea, apăruseră tot mai frecvente inscripţiile în legătură 
cu satele şi ţăranii din teritoriul aparţinînd oraşului Histria. Oentrul de greutate al 
vieţii economice a oraşului se mutase de multă vreme de pe ţărmmile golfului, devenit 
bcul Sinoe, înspre uscat, de la comerţ la agricultmă. Unele inscripţii dovedesc că chiar 
unii dintre magistraţii oraşului trăiau mai mult la ţară în vilele lor suburbane, în mijlocul 
latifundiilor cultivate de coloni1• Şi aici, ca şi în altă parte, începuse procesul de ruralizare 

al Dobrogei. Veniturile mult mai modeste, pe care le explică rentabilitatea redusă a agri
culturii de pe aceste latifundii şi tranziţia de la relaţiile de producţie sclavagiste la .cele 
prefeudale, se reflectă în formele minore, uneori de-a dreptul priInitive, ale produselor 
artistice din această perioadă. Toate aceste împrejurări au grăbit şi în interiorul Histriei 
procesul de descompunere al orînduirii sclavagiste. El va fi agravat prin presiunea dinafară 
care iniţiase dealtminteri, prin distl11gerea cetăţii, pe la mijlocul veacului al III-lea, o 
nouă fază în istoria Histriei. 

în faţa acestei presiuni sporite, Imperiul roman de răsărit încearcă să consolideze 
n,părarea Dobrogei. în epoca lui Anastasiu, pare a se constata şi la Histria, ca şi în 
alte oraşe dobrogene, o activitate constructivă mai intensă. în epoca lui Justinian, În 
,'pecial, vechile fortificaţii ruinate sau distruse au fost reconstruite şi repuse în funcţiune2• 

Histrienii işi sporesc şi ei, la rîndul lor, măsurile defensive. Zidul cel mare al cetăţii 
este precedat de o serie nouă de obstacole, puse în faţa atacatorilor. Trei valuri de pămînt 
constl11ite în secolul al VI-lea, la vest de incinta oraşului, peste ruinele din epoca imperială, 
au avut această funcţiune defensivă, care reflectă îngrij orări tot mai mari în faţa. 
atacmilor. La cu'ca 370 m spre vest de zidul cel mare, un zid mai vechi este refăcut şi 
repus în funcţiune. Oonstruit din blocuri mici de piatră, cu două părţi întărite de bastioaue, 
a.cest zid, construit într-o epocă anterioară, dezvelit şi cercetat în chip amănunţit 1n 

1 v. Pârvun, Cela lea Ulmelum, I, In "Anal. Acad 

Rom.", Mem. Secţ. Ist . ,  XXXIV, 1 9 1 2, p. 34-35: 
, Ibidem, I I ,  2, p. 373. 
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ultimele campanii, nu constituie în această vreme propriu-zis o incintă nouă, ci un zid 
care apără porţiunea dintre ţărmul de nord al lacului Sinoe şi regiunea j oasă, probabil mlăş
tinoasă, dinspre sud. El reprezintă, probabil, un gen de parapet, în dosul căruia se puteau 
adăposti, în momentele de primejdie, colonii din împrejurimi, cu familiile şi mai ales cu 
turmele lor. Cu toate aceste eforturi sporite, nesiguranţa economică şi politică a Dobro-

Fig. 1 1 .  - Camera cu absidă a ullui mare edificiu public, situat in cartierul de est (secolul V I). Ccrceti\ri 
din 1953 - 1 956. 

gci în ultimele decenii ale stăpînirii romane, se reflectă în formele tot mai mai modeste 
ale construcţiilor şi reparaţiilor sale. 

în anul 587, întreaga Dobroge a fost trecută prin focul invaziei avarilor. Eforturile 
disperate ale împăratului Mauriciu (582 -602) n-au putut împiedica nici continu�rea 
atacurilor, nici tulburările interne, care întovărăşesc încep utm'ile veacului al VII-lea. 
La Histria, ultimele monede aparţinînd lui Maul'iciu şi succesorului său, Focas , dovedesc 
că oraşul scăpase poate de ultimul atac al avarilor, care în anul 599 asediau oraşul Tomis1. 

Toţi istoricii au pus sfîrşitul oraşului Histria pe seama avarilor, ale căror atacuri 
se înteţesc după domnia lui Mauriciu Tiberiu. Nu s-a ţinut seama de faptul că, după pacea 
din anul 600, centrul de greutate al presiunii avarilor se mută de la Dunărea de Jos 
la Dunărea de Mijloc, în fosta Moesie superior2• La Dunărea de j os, rolul cel mai important 
îl joacă, la această dată, nu avarii, ci trib urile slave ale anţilor şi sclavinilor, a căror pre
zenţă cu mult mai veche este menţionată în chip limpede atît de Iordanes, cît şi de Pro
copiu. în orice caz, este un fapt constatat arheologic că după primele decenii din veacul 

1 Cf. R. Vulpe, op. cii., p. 378. 

2 eL L .  Hauptmann, Les rapporls des Byzaulins 

36 

auee les Slaues pendanl la seconde moilit! du V le siecle, 
În "Byzantion", IV (1 927 - 1928), p. 1 6 1 .  
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al VII-lea, Histria a suferit atacuri în faţa cărora oraşul nu poate opune DlCl o rezistenţă 

serioasă. Nici o informaţie nu ne vorbeşte pînă acum despre prezenţa vl'eunui detaşament 

mai important de trupe imperiale, în acest sector dobl'ogean. Probabil că şi la Histria 

ca şi în alte ora.şe din această Vl'eme, exista o miliţie urbană, l'ecr�tată din mijlocul popu

latiei locale a cărei capacitate defensivă ·era cu totul redusă. Nu era vorba deci de trupe 
, , 

regulate, încadrate mai mult sau mai puţin de comandanţi încercaţi în mînuirea armelor. 
Cum şi cînd a avut loc ultima cuceriTe este greu de precizat în condiţiile informaţiilor 

noastre, încă atît de sărace. Sigur este totuşi că, după primul deceniu al veacului al 
VII-lea e.n. , oraşul nu pare a mai fi locuit decît în chip cu totul sporadic. Mizere şi ra.re 
urme de locuinţe, de fapt bordeie, aparţin acestei ultime faze. De fapt, oraşul nu mai 
corespundea hmcţiunii sale economice. Orînduil'ea sclavagistă, depăşită nu numai În 
Dobrogea, dar şi în întreg Imperiul roman de răsărit, ai fost înlocuită de o nouă orîn
duil'e social-economică, determinată şi grăbită de stabiliTea în regiunea balcano-dunărean�i 
a triburilor slave, al căror rol în procesul de feudali zare al Imperiului bizantin a fost 
imens. în Dobrogea, alături de formele sclavagiste de exploatare şi organizare socială, 
existau în sînul populaţiei indigene numeroase rămăşiţe de organizare gentilico-tribală 
care s-au putut adapta mult mai uşor noilor condiţii de viaţă. O descoperire recentă, făcută 
la 4 km vest de cetate, ne-a adus în orizontul nostru istoric prezenţa unei aşezări şi a 
unui cimitiT de caracter proto-bulgar, primul identificat pînă acum în regiunea Dunării 
de jos.  Poate fi pusă oare pe seama acestor noi veniţi de pe meleagurile Volgă,i ultima 
distrugere a oraşului � Nu credem că se poate afuma deocamdată aşa ceva. Răspunsul 
va veni de la cercetările viitoare. 

Spre deosebiTe de alte centre greceşti de pe ţărmul Mării Negre, Histria nu a mai 
fost locuită. Populaţia ei, cîtă mai rămăsese, se va fi împrăştiat prin satele din jur, ames
tecîndu-se cu populaţia slavă, ca,re acoperise, la această dată întreaga Peninsulă Balcanică. 
Informaţiile noastre despre viaţa acestei populaţii în cursul veacurilor VII-X sînt deocam
dată aproape inexistente. Ele vor trebui însă căutate prin noi cercetări arheologice, numai 
cu ajutorul cărora va putea fi umplută această imensă laC1mă, care acoperă tocmai epoca 
de formare a poporului nostru. Urme arheologice de acest fel, dovedind convieţuirea 
populaţiei locale şi a triburilor slave, au fost descoperite în numeroase puncte arheologice 
din Dobrogea, încît ele nu pot lipsi nici din regiunea în care a apărut, s-a dezvoltat şi apoi 
s-a stins viaţa străvechii colonii milesiene de la Histria. 

P HMCKO-B H3AHTI-1 YfC KA5I HCTPH5I B CBETE I10CJIE,lJ.H HX PACK0I10K 

(KPATKOE CO,LI.EP>KAHHE) 

B nepBoH lJ aCTH CTaTbH n OMerueHa CBO)1,Ka pe3YJIbTaTOB apXeOJIOnflJeCKHX HCCJIe)1,O 
SaI-l HH K a K  nep HO)1,a 1 9 1 4- 1 943 1'O)1,OB, T a K  H H e)1,aBHHX, OTHOCSlruHXCSI K nOCJIe)1,HeMY 
nepHO)1,Y HCTOPHH HCTPHH, TO eCTb OT pa3pyrneHH5I KpenocTH rOTaMH B 248 ro)1,Y H .  3. 
npH6JIH3HTeJIbHO )1,0 BToporo )1,eC5ITHJIeTH5I VI I BeKa, K01')1,a OHa 6blJIa OKOHlJaTeJIbHO nOKHHYTa _  

TaK, H a npHMep, YTOlJH 5IeTCSI p a cnOJIO)KeHHe O KpY)Ka lOrueii: KpenocTHoii: CTeH bl ,  a T a K)Ke 
rJI a BHWe n epao)1,W ee CTpOHTeJIbCTBa.  

YKa3blBaeTCH 3aTeM, B CBeTe nOCJIe)1,HHX OTKpbITH M ,  KaK,  B IOrO -3 a na)1,HOI1 4 aCTH 
cBoeii:,  ropo)1, p a cnpoCTpa HHJlCH 3 a  KpenoCTHYIO cTeHY H Bbl HBJI SI IOTCH ,na n bl pa3BHTHH 11 
3 KOHOMHlJeCK�A xapaKTep HOBWX KBapTaJIOB. 

I1epeXO)1,H K 3 a n a)1,Hoii: lJaCTH 1'OpO)1,a, 60JIee cTapoii:, lJeM n pe)1,bl)1,yrua H ,  HCK.TllOlJ H 
TeJIbHO 60raTOH CJle)1,aMH n a MSlTHHKOB, YCT a H a B.TlHBaeTC H KJl.aCCHcpHKaUHH 3THX nOC,rre)1,HHx 

3 7  
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no TpeM nOCJIe�.?BaTeJIbHbIM apXeOJIOrIfIleCKHM nepHo�aM, a HMeHHO : nepBbIl 1  nepHO�, 
COOTBeTCTBYIOIUHH nOCJIe�HHM �eCSlTHJIeTHSlM CYIUeCTBOBaHHSI KpenocTH (580-620 ) ;  BTOPOH 
nepHo�, 3Ha'IHTeJIbHO 60JIee Ba:>KHbIH, cooTBeTcTBYIOIUHH 3noxe BOCCTaHOBJIeHHSI B IV-VI 
BeKax ; HaKOHeu, nOCJIe�HHH nepHo�, 3 aKJIIO'IaIOIUHH naMSlTHHKH BTOpOH nOJIOBHHbI 1 II BeKa. 
B nOH 'IaCTH ropo�a 6bIJIH H aH�eH bI MHOrO'tlHCJIeHHbIe 06rn.ecTBeHHble 3�aHHSI, HMelOrn.He 
MOHYMeHTaJIbHbIH xapaKTep ; cpe�H H HX 3 P HMCKHX 6a3HJIHKH (�pyrHe 2 6a3HJI HKH, XPH
CTHaHCKHe, H aXO�SlTCSI B IOrD- BOCTO'IHOM KBapTaJIe) , 6a3ap H nJIorn.a�b C nopTHKoM. 

npHBO�SlTCSI no�p06HOCTH OTHOCHTeJlbHO Kpyn Hblx 06rn.ecTBeHHblx H 'IaCTHbIX 3�aHHH 
POCKOllIHOrD BOCTO'IHOrO KBapTaJI a ropo�a, cpe�H KOTOPblX 0611IHpHoe l.J aCTHOe :>K HJI Hrn.e , 
lIe�aBHO paCKpbITOe, YKa3bIBaeT H a  HOBbIH 'paCUBeT HCTPHH B V-VI BeKax. 

H a KoHeu, npHBo�SlTCSI pe3YJIbTaTbI pacKonoK, npoH3Be�eHHbIx BO BpeMSI nOCJIe�HHX 
.ll.BYX apXeOJIOrHlJeCKHX H3blcKaHHH B nOSice TpeTbero KpenocTHoro BaJIa,  r�e 6bIJIa 06H a
PY:>KeHa 30Ha, H aXO�SlIUa SiCSI Ha paccToSlHHH 1 00 M OT KpeI10CTHOH CTeH bI, rycTo 3ace
JIeHHaSi B VI-VI I BeKax. 

Bo BTOpOH 'IaCTH CTaTbH, B CBeTe H3JIO:>KeHHbIX Bblilie apXeOJIOrHlJeCKI1X OTKpbITHH, 
.ll.eJIaIOTCSI HeKoTopble BbIBO�bI, OTHOCSlIUHecSi He TOJIbKO K H CTOpl1H HCTPHH, HO H Boo6rn.e 
K HCTOPHH MaJIOH CKH<pHH B nepHO� IV -VI BeKOB ; 3TO 6bIJI nepl1o� HCKJI IO'IHTeJIbHO 
60raTbIH C06blTHSlMH,  B Te'IeHHe KOToporo BOCCTaHOBJIeHHe KpenocTH, pa3pYllIeHHoH B 
248 ro�y, COBna�aeT C nepeMew.eHHeM ueHTpa TSI:>KeCTH 3 KOHOMH'IeCKOH CHCTeMbi OT 
TOprOBJIH K 3CMJIeJI.eJIHIO ,  o�HoBpeMeHHo C H alJaJIOM pa3JIO:>KeHHSI pa60BJIa�eJIblJeCKOrO 
CTpOSI H, rJIaBHblM 06pa30M,- Bce YBeJIHlJHBalOru:HMcSI H aTHCKOM BapBapcKHx nJieMeH . 
B KOHue V I  BeKa .ll06PY�:>Ka 6blJIa onycTollleHa aBapaMH, 3aTeM CJI aBSlHCKHMH nJieMeHaMH. 
HCTPHSI :>Ke nOCJIe n epBblx �eCSlTHJIeTHH VII BeKa 6blJIa HaCeJIeHa TOJIbKO CnOpa.ll.H'IeCKH, 

OBb�CHEHHE PHCYHKOB 

PHC. 1 .  - 06�HH onaH paCKOOOK B H CTPHH (191 4 - 19 16 ; 192 1-1943 ; 1949 - 1956). 
PHC. 2. - 3anaAHaSi H IOro-aanaAHaSi qaCTH ropoAll BO BpeMeHa noaAHeH HMuepHII. PacKonKII 1 922- 1943 

H 1943-1956 rOAoB. 

PHC. 3. - 1- ropOAcKHe BopoTa (aan!lAH8S1 KpeOOCTHaSI cTeHa); 2- BXOA B rnaBHYIO 6awHIO; 3- 6acTlloH ; 
4 - B0J:0Ta, BeAY�He B IOro-aao!lAH}'lO '!aCTh ropoAa. 

PliC. 4 .  - 06UlHH un8H IOrO-aan8AHOH '!aCTH ropoAa ( V - VI BB.). PnclwoKIf 1 949- 195 1  rOAoB. 
PHC. 5. - BHA cKn8A08 B IOro-aaoMHOH '!aCTH ropoAa (VI B). B rny6HHe TepMhI. PacKooKH 195 1 rOAa. 

Puc. 6. - BHA KOMMep'!eCKoH qaCTH ropoAa, pacnOnO>KeHHon Ha BOCTOK OT TepM ( V I  B.) MccneAoBaHlI5I 
1 953- 1954 rOAoB. 

PHC. 7. - HHTephep AOMa, pacnOnO>KeHHOrO B KOMMepqeCKOH 1faCTD ropoAa (VI B.). PacKooKH 1953 rOAa. 
PHC. 8. - 06�ii onaH 06UleCTBeJlHhlX H 'IaCTBhlX 3AaJlHH B BOCTO'!HOH 'IaCTH ropoAa (VI B.). Mccnc

AOBaHHSI 1951- 1956 rOAOB. 
Poc. 9. - BocTo'!HaSl cTopoHa 60nhworo 'IaCTHOro AO " a, pacoonolKcsHoro B BOCTO'lHOH '1aCTIl ropoAa 

(VI B.). MccneAoBaHHSI 1951 - 1952 rOAoB. 

Puc. 10. - 1 -2-ACTMU '!aCTHoro AOMa (VI B.) ; BHYTP�HHUiî IlBOP H ocpeCTunb (MccnCAOB8HJISI 
1 951- 1952 rOAoB) ; Tep.llh1 B MCTPHH (oe;JBall oonOBHHa III B.) ; rnaBHall 6a30n oKa 3aoaAHoii '!aCTH ropoAa (VI B ). 

PliC. 1 1 . - /{OMHaTa C aoclIAoli · B 60nbwo.\\ 06�ccTBeHHoM alJaHIIII, pacoOnO>KeHHOM B BOCTO'IHOii 'IaCTH 
ropoAa (VI B. ). MccneAOBaHHSI 1953-1954 roAoa. 

HISTRIA, CITE ROMANO-BYZA;NTI� E, .A LA LUNIIERE D-;ES DERN IERES 
FOUILLES ARCHEOLOGI QUES 

(RESUME) 

La premiere partie de l'article passe en revue les resultats des recherches arcMolo
giques consacrees durant la periode de 1914 a 1943, aussi bien que plus recernment, a 
Ia phase finale de l'histoire d'Histria, allant du moment de sa destruction par les Goths, 
en 248 de n6tre ere, il. son abandon definitif, au commencement du VII-e siecle. 
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Ces recherches ont permis notamment de determiner la ligne des murs d'enceinte, 
ainsi que les phases principales de leur construction. . 

Se fondant sur des decouvertes recentes, l'auteur explique comment, dans le secteur 
S-O, la ville s'est etendue au dela de son enceinte ; il indique egalement les phases de cette 
progres sion et le caractere economique propre au nouveau quartier. 

Passant au quartier Ouest de la ville, anterieur au precedent et particulierement 
l'iche en vestiges de monuments, l'auteur repartit ces derniers selon trois niveaux arche
ologiques successifs : le premier correspond a la periode finale de la cite (580 -620) ;le 
second, de beaucoup le plus important, repond a la periode de reconstruction du IVe au 
VIe siecles ; un troisieme niveau, enfin, qui recele des vestiges de la seconde moi tie du 
III" siecle. De nombreux Mifices publics, de caractere monumental, ont ete mis a jour 
dans ce quartier et, notamment, trois basiliques romaines (deux autres, chretiennes, se 
trouvent dans le quartier S-E),  un bazar, ainsi qu'une place publique ornee de portiques. 

L'article apporte encore des precisions sur les grands Mifices publics et prives qui 
s'elevaient dans l'eIegant quartier Est, dont une vaste demeure privee, recemment 
mise au jour, temoigne du renouveau qu'Histria connut aux Ve et VIe siecles. 

L'auteur, enfin, bit connaître les resultats des fouilles effectuees au cours des 
deux dernieres campagnes archeologiques dans la zone du troisieme rempart de la cite, 
ou, iL une centaine de metres de la muraille d'enceinte, les recherches ont mis au jour un 
espace qui, extremement peupIe aux VIe et VIle siecles, fut par la suite brusquement 
abandonne. 

A la lumiere de ces decouvertes archeologiques, l'auteur degage, dans la seconde 
partie de son article, quelques conclusions touchant non seulement a l'histoire 
d'Histria, mais encore a celle de toute la Scythie Mineure, du IVe au VIe siecles, periode 
des plus troubIees, ou la reconstruction de la cite, detruite en 248, coincide avec un depla
cement du centre de graviM du systeme economique, lequel passe du commerce a l'agri
culture, ainsi qu'avec la fin de decomposition du regime esclavagiste et surtout avec 
la pression sans cesse croissante des tribus barbares. Vers la fin du VIe siecle, la Dobrogea 
est devastee par les A vars, puis par les tribus slaves et, a partir des premieres decades 
du VIre siecle, Histria n'est plus habiMe que sporadiquement. 

EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1 .  - Plan general des fouilles d'Histria (1914 - 1 916 ; 1921 -1943 ; 1949- 1 956). 
Fig. 2.  - Quartiers Ouest et Sud-Ouest de la viIle it I'epoque du Bas-Empire (fouiIles de 1922 - 1943 ; 

1949 - 1956). 
Fig. 3. - 1,  Porte de la viile (murail!e Ouest). 2, Acces it Ia grande tour de 1'enceinte. 3, Bastion de 

l'enceinte. 4. Porte du quartier Sud-Ouest de la viIle. 
Fig. 4. - Plan general du quartier Sud-Ouest de la viIle - Ve - VIe siecles (fouilles de 1 949 - 1951). 
Fig. 5. - Vue d'ensemble des entrepots des magasins du quartier Sud-Ouest - VIe siecle. Au fond, les 

thermes romains (fouilles de 1951). 
Fig. 6. - Vue d'ensemble du quartier marchand, situe it I'Est des thermes romains - VIe siecle (fouiles 

de 1953 - 1954). 

1952). 

Fig. 7. - Interieur d'une maison situee dans le quartier marchand - VIe siecle (fouilles de 1953). 

Fig. 8. - Plan general des edifices publics et prives du quartier Est - VIe siecle (fouiIles de 1951 - 1956). 
Fig. 9. - Cote Est d'une grande maisoll privee, sitnee dans le qnartier Est - VIe siecle (fouilles de 1951-

Fig. 10 .  - 1 -2, DetaiIs de  la  maison privee du VIe siecle : cour interieure et  peristyle (fouiIles de  
1951 - 1 952). 3, Thermes romains d'Histria - 1re moitie du  IIIe siecle. 4 ,  La  grande basiliqne du quartier 

Ouest - VIe siecle. 

Fig. 1 1 .  - Chambre it abside d'un grand edifice public, du quartier Est - VIe siecle (fouiIles de 1953 - 1954).  
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DESCOPERIREA FRESCEI DIN SECOLUL AL XVI-LEA 
DE LA MĂNĂSTIREA TISMANA 

de acad. DUILIU MAROU şi pictor G. RUSSU 

A 

I
ntre monumentele de arhitectmă ale ţării noastre se numără îndeosebi schiturHe şi 

mănăstil'ile, şi nu poate trece neobservată atenţia pe care le-o acordă regimul nostru de 
democraţie populară. Astfel, înfiinţarea unei Direcţii Generale a Monumentelor de Arhi

tectmă în cadrul Oomitetului de Stat pentru Arhitectmă şi Oonstrucţii al Oonsiliului de 
Miniştri, precum şi progresele făcute de institutele de proiectare, afectarea unor sume 
importante de către patriarhie şi mitropolii sau de către stat, repartiţii de materiale şi 
angajări de specialişti, dovedesc din partea cÎTmuirii noastre grija atentă pentru salvarea 
acestor mărtmii atît de originale, care întrunesc laolaltă interesul arhitectmal, cel deco
rativ-pictmal, cel sculptmal ca şi al meşteşugului lucrărilor în lemn, în piatră şi în metal. 

Uneori chiar conducătorii bisericii au un rol determinant în restaul'ările lor, fie 
prin acordarea sumelor necesare, fie ca organe de iniţiativă. Este şi cazul de la Tismana. 
Faptul că la conducerea :Mitropoliei oltene se află un ierarh iubitor de artă, pasionat pentru 
menţinerea şi restamarea monumentelor de arhitectmă din Oltenia, a avut o deosebită 
însemnătate la · descoperirea primelor fresce de la Tismana. Un rol important l-a avut 
şi Oomitetul de Stat pentru Arhitectmă şi Oonstrucţii al Oonsiliului de Miniştri de care 
vorbeam mai sus, ca şi Oomisia de pictmă bisericească de pe lîngă patriarhie. 

Mănăstirea Tismana din raionul Baia de Aramă, reghmea Oraiova, se găseşte, precum 
se ştie, în mlmţii Gorjului, la distanţă de circa 50 km de orăşelul Tg. Jiu şi este leagănul 
monahismului romîn. Ea datea.ză din secolul al XIV-lea şi a rămas ctitoria cuviosului 
Nicodim, supranumit "cel sfînt". 

Un harnic cercetător, învăţătorul Al. Ştefulescu, a scris istoricul mănăstirii, greu 
de a.ni şi încărcat de isprăvi. Aşa de exemplu, după unele date incerte, întîia biserică 
de lemn de tisă a fost construită în timpul domniei lui Vladislav Basarab pe la 1364 -1372 
sub îngriju'ea călugărului Nicodim. 

Biserica de zidărie din care au mai rămas se pare doar cîteva zidmi originale ar fi 
începută şi construită de voievozii Radu I, apoi Mircea cel Bătrîn şi s-a terminat pe la 
1387, tot de Nicodim cel sfîntl. Planul acestei biserici este copiat după planul mănăstirii 
Vodiţa, construită de acelaşi lîngă T. Severin, sub influenţa arhitectmii sÎTbo-bizantine. 

Este de observat că Nicodim călugărul era de origină sÎTb. După prof. Gr. Ionescu, 
acestea2 ar fi primele două biserici executate sub influenţă sîrbească,. 

1 Care pe la 1399 - 1400 - după V. Vătăşianu
a executat şi mănăstirea Prislop. 

• Tismana şi Vodiţa. 
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Fig. 1 .  - Figură din rindul de jos tiin pronaus (veacul XVI).  Fig. 2 .  - Scenă din versetele Acatistulu i  maicii domnului 
(veacul XVI) .  
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în secolul al XVI-lea, mai exact între anii 1512 şi 1521, Neagoe Vodă a acoperit 
Tismana cu plumb_ Apoi ar fi fost distrusă în urma altui incendiu, fiind rezidită în totali
tate la 15421 peste flmdaţiile celei vechi sau pă,strindu-se ceea ce a mai rămas din 
zidurile vechi_ 

Au mmat o serie de restamări neştiinţifice, iar în mma celei greşite de la 1855 a 
di::;părut "mai toată mma istorică" spune dr. Diaconovici 2. 

Din unele scrieri3 rezultă că cetatea mănăstirii Tismana (mai inainte de tl'ansfor
mările din cmsul anilor) era străjuită de şapte tmnuri mari şi 24 de tmle mici (ceea ce 
nouă ni se pare exagerat) .  Dar din studiul unei vechi reproduceri rezultă că atît biserica, 
cît şi întreaga mănăstire, au fost executate de un meşter de clasă bună, constituind tUl 
mim mat ansamblu de arhitectură sîrbo-muntenească de cea mai bună calitate. 

Ceea ce se vede azi, după incendierea de la 1 788 de către tmci şi restaurările ulte
rioare, are mai mult un interes istoric, afară de biserica propriu-zisă executată cu parament 
de piatră neregulată, care cu ale sale două turle păstrează încă frumoase proporţii. Această 
biserică ar conţine o btmă parte din zidmile - dacă nu chiar şi bolţile - celei din secolul 
al XIV-lea. 

Mănăstirea Tismana este aşezată pe o platformă stîncoasă, un fel de acropolă 
extrem de redusă ca suprafaţă, cu prăpăstii pe trei părţi şi cu o singmă pantă de acces. 
Terasa pe care este construită mănăstirea este străbătută de peşteri în toate sensurile -
multe din ele incă neexplorate. De sub mănăstire un izvor bogat cmge ca o cascadă şi se 
aruncă la poalele platformei, în pîrîul Tismanei. Putem spune că prin aceste caractere, 
mănăstirea Tismana este şi un monument al natmii. 

* 

Intrînd in mănăstu.'e, de la şirurile de chilii, privirea se opreşte asupra bisericii, care 
pare tm monolit tăiat în piatră, cu faţade simple şi cu linii largi, avind un caracter monu
mental. în ce ne priveşte, ne-a preocupat îndată pictma din această biserică, stilul şi 
realizarea ei. Dintr-un studiu Sumar al pronaosului, ne-am dat seama că semnalările 
anticipate ale I.P. S. S. mitropolitului Firmilian, care îşi exprimase părerea că această 
biserică trebuie să ascundă o pictmă mai veche, deşi păreau juste, trebuiau controlate. 

într-adevăr, dintr-un examen atent al degradărilor din pronaos, s-au putut constata 
două straturi de pictură in frescă. 

Ca puncte de plecare pentru vechimea celor două straturi de f:t'escă, s-a luat 
inscripţia din naos şi menţiunile lui Ştefulescu (mănăstirea Tismana, Bucureşti, 1909). 
Din inscripţie se constată că prima pictmă s-a făcut în anul 1564 4 de pictorul 

"Dob1'omi1' ot Tîrgo'Viştea", iar din studiul lui Ştefulescu rezultă că a doua pictură sau 
celelalte picturi mai noi au fost făcute la 1732, 1766 5 şi 1844. 

* 

începutul lucrărilor de descoperire a picturii vechi de la Tismana se poate împărţi 
în două operaţiuni : faza in'Vestigaţiilo1' şi p1'elimina'riile 1'estauTă1'ii. 

1 Data este săpată in piatră pe rama uşii de intrare, 

2 Enciclopedia Romtniei, voI, III .  
3 Ibidem. 
, 1564, pictat in naos deasupra uşii, Inscripţia 

săpată in piatră la baza ancadrantului uşii din pronaos 

are data 1542, 
:; Poate că fresca de la 1 732 sau de la 1 766 (adică 

cea de-a doua) s-a executat de către ieromonahul 

Vasile Diaconul, care era şi vestit pictor şi care a 

trăit la mănăstirea Tismana pe la 1 746. 
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Investigaţiile noastrel au început în anul 1955. Pentru o reală documentare, am 
p01'llit la cercetări în altar, acolo lmde se fac obişnuitele greşeli împotriva pictmii vechi. 
Din examinarea părţii de jos şi de sus a altarului, am constatat, de la prima vedere , 
că este vorba de o suprapictare a fi'escei vechi, cu ulei, obicei frecvent al secolul 
al XIX-lea. 

Această suprapictmă se întinde pe întreg registrul de jos, pînă la o înălţime dc 
circa 4 metri, şi cuprinde registrul cu sfinţii ierarhi întregi şi un şir de medalioane dea
supra lor, toate într-o manieră pseudobizantină, convenţională, cum o permitea tehnica 
uleiului. În mare parte, acest strat de culoare fiind coşcovit, a căzut, lăsînd sub el pete 
albe, care nu sînt altceva decît stratul de var cu cîlţi ; căci în unele locmi zugrăveala 
originală a căzut () dată cu zugrăveala coşcovită de ulei. în partea de j os însă, unde zugră
veala mai nouă este ştearsă (în mma contactului cu oamenii) mijeşte zugrăveala originală 
de sub stratul de ulei. Aceeaşi situaţie şi pe ceilalţi pereţi din altar, pe spatele catape
tesmei etc. Prima concluzie ar fi că această suprapictare în ulei datează de la 1844, aşa 
cum menţionează Ştefulescu în studiul său. 

Nu se mai punea problema unui sondaj , întrucît stratul de jos era destul de evident . 
.Am mers mai departe cu cercetările, căutînd şi o eventuală frescă mai veche, ascunsă 
sub stratul de frescă mai nou, cum deseori se întîmplă la monumentele vechi . .Am apelat 
deci la sistemul de cercetări cu sondă, în adîncimea straturilor. Acest sondaj făcut nu a 
confirmat presupunerea noastră, ci am dat de-a dreptul de stratul de tencuială originală, 
cu grosimea de circa 3 cm şi executat dintr-un material foarte rezistent. Aceste sondaje 
le-am făcut numai în partea de jos a altarului, căci pentru cercetări în partea de sus nu 
eram pregătiţi. 

La un colţ al altarului, fiind căzut stratul de frescă, se vede o dungă de culoare 
roşie, înaltă de circa 11/2 m, aplicată pe tencuiala de sub fi'escă. Nu era un lucru nou 
pentru noi, întrucît am constatat acest caz şi la alte biserici. De pildă, la biserica monu
ment istoric de la Mofleni, căzînd fresca pe suprafeţe mai mari, au apărut astfel de benzi 
roşii, încadrînd panouri de dimensiuni mai mari. De asemenea, se mai găsesc ornamente 
flOI'ale, de culoare roşie cărămizie şi neagră, aşa cum se văd la soclmile şi la glafurile 
ferestrelor din bisericile vechi. Acest procedeu vechi nu constituie propriu-zis o zugră
veală, ci o simplă decoraţie ornamentală şi florală, care înviora pereţii înainte de zugră
virea lor, ca să nu fie suprafeţele monotone. Mai cunoaştem lm asemenea caz la biserica 
sfîntul Ion Botezătorul din Suceava, unde aceste ornamente florale şi geometrice au 
rămas definitive, pînă în prezent. Din aceste exemple putem deduce că dungile din altarul 
mănăstirii Tismana au ţinut locul zugrăvelii definitive de mai tîrziu, deci sînt mai vechi 
decît acestea. 

La Tismana, în partea de jos a pereţilor din naos, lmde este locul pentru sfinţii muce
nici, fresca veche este de asemenea suprazugrăvită în ulei, la aceeaşi epocă ca şi în cea 
din altar, cu aceeaşi factmă dulceagă şi convenţională . .Am socotit sondarea de prisos, 
întrucît situaţia este identică cu cea din altar. în lipsa chimicalelor am folosit obişnuita 
lampă de benzină. Cu ajutorul ei am scos la iveală fresca veche, ce pare de aceeaşi factmă 
cu cea din altar. }il -am făcut sondaje în partea de sus a naosului din lipsă de schelă, amî
nîndu-Ie pentru mai tîrziu . 

.Am trecut cu cercetările în Iu'onaos. Dorinţa ele a cunoaşte situaţia şi aici ne-a 
făcut să trecem peste unele dificultăţ- i .  

1 Vezi raportul d e  finele lucrărilor in 1955. 
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Situaţia în pronaos se prezintă la fel ca în altar şi naos ; adică, marele registru 

de jos suprapictat cu ulei, pînă la înălţimea de 4 m. 
Deasupra acestui registru era lm brîu de medalioane, cu figuri de cuvioşi în mărime 

naturală. Aceste medalioane, precum şi restul picturii pînă la bolţi, nu au fost supra
zugrăvite în ulei, probabil din spirit de economie. Starea zugrăvelilor din pronaos era mult 
mai rea, din pricina igrasiei care a urcat de la temelie în sus, pînă la înălţimea de circa 
4 m. în această parte zugrăvelile, pe toată întinderea pereţilor, erau foarte degradate. 
Din această pricină credem că monahii şi închinătorii au mascat, cu o serie de icoane 
ma.ri zugrăvi te pe planşe de lemn, degradările picturii. 

Dînd la o parte un dulap fixat cu piroane în glaful uşii înfundate din stînga, am 
dat peste un strat de frescă destul de degradată şi suprapictată în ulei. Am făcut în acest 
strat din gla.ful uşii un sondaj şi, spre marea noastră surprindere, am dat de o figură de sfînt, 
de o fact�tt'ă cu tot�tl dist'tnctă de f'resca de deas1tpra. Am desprins stratul de frescă, suprapus, 
în bucăţi destul de mari , pe care le-am predat stăreţiei pentru păstrare. Figura de sfînt 
pe care am descoperit-o în întregime este de o excepţională frumuseţe, prin formele sale 
anatomice, compoziţie, tehnică şi colorit. Ea ne arată o factură mai veche, cînd pictura 
bisericească la noi atinsese punctul său de glorie. 

Urme din vechea frescă am mai găsit pe arcul timpanului uşii, în parte stricat 
de arhitectul Schlatter în secolul al XIX-lea. De asemenea, se mai află în hmeta de dea
supra uşii de intrare, lmde zugravul timpanului a pictat pe Iisus, în chip de prunc, dOr1nind 
în poa.Ia mamei sale. 

* 

Din sondajele amintite şi examinarea a.tentă a frescei elin altar şi naos, precum şi a 
figurilor descoperite sau urmelor originale rămase vizibile în pronaos, noi am tras concluziile 
următoare : 

1 .  Altarul şi naosul, după cercetările de pînă acum, au o singură frescă, supra
pictată în registrele de jos în ulei ; probabil fresca din 1 732 sau 1 766, suprapictată. la 1844 ; 

2. Pronaosul are două straturi de frescă ; prima şi cea mai veche, probabil de la 
1564, iar a doua de la 1 732, suprapictată în ulei, în registrele de jos, poate la 1844 ; 

3 .  Prima frescă este de o calitate excepţională, precum atestă figurile descoperite 
şi compoziţiile originale care au rămas neacoperite (fiind în timpanul sau la hmeta uşilor) ; 

4 .  Că în pronaos sînt numai două fresce se vede din faptul că sub prima. frescă 
apa,re ia.răşi banda roşie, ca. în altar ; adică decoraţia care ţinea locul pînă la zugrăvire ; 

5. Dacă pictorul de la 1564 a fost Dobromir ot Tîrgovişte sau altul, dacă a fost 
o singură mînă sau mai multe, se va vedea în clusul lucrărilor de restaurare. 

Iată cum s-a descoperit minunata frescă de la Tismana, care va da mult de lucru 
specialiştilor în arta medievală, va dezlănţui poate discuţii şi, în orice caz, va împodobi 
sanctuarul artistic al ţă,rii cu un izvod ascuns de ochii noştri de aproape patru sute de ani. 

Aceste rezultate au fost examinate la faţa locului în mai multe rînduri de către 
Direcţia Generală a Monumentelor de Arhitectură din CSAC, apoi de o Comisie care a 
examinat lucrările la faţa locului în prezenţa I.P. S.S.  mitropolitului Firmilian1• 

1 Din comisie făceau parte acad. DuBiu Marcu, 
prof. Grigore Ionescu, arh. LiebIich din partea D.G.M. 1 . ,  

* 

precum şi arh. Berechet din partea Patriarhiei. 
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Âceste preţioase descoperiri confirmînd presimţirile despre care s-a vorbit, s-au 
făcut sondaje pe o schelă improvizantă şi în partea de sus a altarului la circa 5 m 
înălţime, constatîndu-se, ca şi în registrul de jos, un singm strat de frescă. Este probabil 
fresca de la 1 732 -1766. S-au făcut, de asemenea, studii asupra catapetesmei de lemn 
a bisericii. S-au continuat, în sfîrşit, cercetările în naos şi pronaos, prin sondaje, şi înde
părtarea suprapicturii în ulei. 

F i g .  3. - Scenă din versetele Acatislului maicii domnului (cu multe ciocăniluri) din pronaos 
(veacul XVI). 

Convins de valoarea acestei comori de artă, părintele mitropolit a început demer-
8mile cătI'e formile l'espective, pentru restalU'area vechii pictmi de la Tismana, şi a dispus 
măsmi pentru angajarea sumelor de restamare din fondmile proprii ale mitropoliei Olte
niei. în zilele de 15  -17 iunie 1955, delegatul Comisiunii de pictmă bisericească de pe 
lîngă Patriarhie a stabilit devizul de restamare, la faţa locului, pentru a se cunoaşte 
valoarea lucrM'ilor. 

Pentru o mai evidentă orientare şi completaI'e a investigaţiilor, s-au făcut noi 
sondaje pe peretele de sud al pronaosului. Âu ieşit la iveală, la îmbinarea acestui perete 
cu cel de răsărit, patru figmi de domniţe cu mmătoarele inscripţii : Stanca, V oica, Maria 
şi Stana. 

Domniţele au o ţinută demnă, haine de un colorit cald, cu omamentaţie bogată. 
Această ornamentaţie abia se poate distinge, ceea ce denotă că ornamentul de pe haină, 

46 

http://patrimoniu.gov.ro



DESCOPERffiEA FRESCEI DIN SECOLUL AL XVI·J.EA DE LA MĂNĂSTffiEA TISMANA 

executat cu întîrziere, nu a făcut priză suficientă cu tonul de bază şi a dispărut în parte 
cu fresca suprapusă, de care s-a prins. Dar nu este în defavoarea ornamentaţiei, ci o 
avantajează, dîndu-i un colorit pitoresc de un deosebit farmec. în restaurare aceste 
vestminte trebuie menajate, pentru a nu-şi pierde farmecul arhaic. La fel, feţele domni
ţelor (una din ele este puţin avariată) sînt tratate în linii largi şi de o rară gingăşie şi 
simplicitate. Pe acelaşi perete, din partea de vest, au apărut o serie de cuvioşi, între 
care sf. Ioan din Rila, de o mare vigoare şi precizie picturală. 

Făcîndu-se dovada evidentă a lIDei fresce vechi, sub cea de la 1732 -1766, ne-am 
oprit aci, hotă,rînd ca, la o eventuală restaurare, panourile cu :fTescă nouă să fie des
prinse, încadrate şi aplicate sau aşezate în muzeul mănăstiresc. S-a mai desprins doar 
un medalion incomplet, pentru a se putea vedea dacă fresca veche (1564) se continuă pînă 
spre boltă şi este în stare bună. ÂID avut bucuria unui rezultat pozitiv. în plus, am putut 
să constatăm că fresca de la 1 732 - 1766 repetă aidoma şi aproape în aceleaşi proporţii 
scenele frescei de la 1564 . 

Toate aceste investigaţii şi completările lor au fost comunicate Comisiunii de pictură 
bisericească a Patriarhiei şi Direcţiei Generale a Monumentelor Istorice din C S.AC, ca şi 
�Iinisterului Culturii. Mitropolia Olteniei, prin înaltul său chiriarh, a cerut deschiderea 
unui şantier de restaum'ţ'e a picturii de la Tismana, luîndu-şi obligaţia primelor cheltuieli 
de l'estaurare. în mma unei decizii patriarhale, în luna august 1955 s-a deschis şantierul 
dîndu-se caracterul de şantier-şcoală pentru pictorii autorizaţi, care vor să se specializeze 
în restaurarea picturilor la monumentele istorice religioase. Pictorul Russu a fost delegat 
de către Comisia de pictură a Patriarhiei cu conducerea acestui şantier şi cu pregătirea 
pictorilor stagiari. S-au înscris şase elevi aleşi din cei mai calificaţi pictori bisericeşti auto
rizaţi, dintre CaI'e au rămas definitiv doi. 

Faţă de cele mai sus expuse, trebuie să recunoaştEm că, printr-o laI'gă înţelegere 
şi datorită iubirii sale de artă, I.P. S . S. Firmilian - cu aprobarea Patriarhului Justinian -
s-a inscris în istoria bisericii romineşti o strălucită pagină a unei restaurări de o ase
menea amploare şi importanţă atît istorică cît şi aI'tistică. 

* 

Şi astfel, în ziua de 15 august 1955, ziua hramului mănăstirii, se deschide şantierul 
de restaum1'e a picturii de la Tismana. Solemnitatea a fost prezidată de I.P . S . S .  mitropolitul 
Olteniei . De faţă au fost pictorii candidaţi, închinătorii de la luam, oaspeţi din Bucureşti, 
cuvioasele maici şi sătenii din vecinătate. 

Putem spune că cu această dată încep preliminariile 1·esta1.11·ă'rii picturii de la Tis
mana cum am aI'ătat ( pînă atlIDci s-au efectuat doar studii şi lucrări de descoperire) . 
.Apoi s-a procedat la fotografierea panomilor cu sfinţii de pe cei trei pereţi din pronaos. 
începe apoi desprinderea frescei din 1 732 - 1766 . 

.Au fost căutaţi cu nerăbd are soţii domniţelor de care am vorbit, pentru a putea 
identifica epoca vechii picturi. Nu i-am găsit. în locul bănuit de noi s-au găsit figuri de 
sfinţi, iar la imbinarea peretelui de la intrare cu peretele de la sud, apare maica domnului, 
pe tron cu fiul în braţe, avînd cîte un înger de o parte şi de alta. Credem că pictarea maicii 
domnului în acest loc se datoreşte faptului că pronaosul este destinat de obicei femeilor. 
Pronaosul de la Tismana paI'e, astfel, dedicat maicii domnului, CaI'e stăpîneşte locul de 
rugăciune al femeilor şi din înălţimea calotei tmlei, înconjurată de soborul serafimilO1', 
heruvimilor şi scaunelo1'. Probabil, de aceea lipsesc din pronaos soţii domniţelor, pe care 
nu este exclus să-i întîlnim în altă parte a bisericii. 

4 7  
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După aceasta s-a cercetat şi registrul de sus al pronaosului. îndepărtîndu-se stratul 
de frescă suprapus celui original, degradat din cauza infiltraţiilor de apă, s-a constatat 
continuarea vechii fresce (1564) într-o stare neaşteptat de bună şi cu aceleaşi scene 
iconografice.  încurajaţi de a,cest succes, am sondat şi registrele de mai sus, cu rezultate 
la fel de bune. 

în linii mari , am putut constata că, începînd de jos în sus, iconografia pronaosului 
se complme din mmătoarele regisQ'e : registrul mare ( circa 3 m înălţime) în care sînt 

Fig. 4. - Turla pron30sului cu perdele din parlea din est. 
uj Sus. intre peretele turlei sr. :llahrarnă sustlnuti> de doi arhangheli şi 'loi ingeri ; /J) Pe zidtll ele 
sub ferestre melozi şi prooroci ; c) In rlndul'ile de mai jos scene mIci din sill.&xar (veacul XVID) .. 

pictaţi marii cuvioşi şi cuvioase, precum şi unele femei cu viaţă pustnicească ; lm şi.J.' de 
medalioane, cuprinzînd cuvioşi de seamă ; scenele cu acatistul maicii domnului, circa 1 m 
înălţime şi 0,70 m lăţime (din ele se păstrează numai 20 de piese ; restul de 4 fiind distruse 
cu ocazia deschiderii ferestrelor mai tîrziu ) ; nouă registre cuprinzînd sina,xarul sfinţ ilor 
şi sărbătorilor principale din cele 12 luni ale anului bisericesc, cu 12 zodii ; pandantivii cu 
melozi ; un registru cu arhangheli şi sf. Mahmmă şi cupola cu maica domnului. A ceste 
registre lllcercuiesc pereţii pronaosului. 

Operaţia imediat mmătoare, după ce ne-am încredinţat că fresca veche se continuă 
- bine păstrată - pînă la calotă" a fost desprinderea în pa,nomi a D:escei suprapuse, el in 
epoca brîncovenească" 

Premisele restamă,rii erau date ; şantierul înzesQ'at cu specialişti; fondmile asigmate 
şi aveam certitudinea unei lucrări de excepţională însemnătate. 

S-a făcut,  despre această fază preliminară, o dare de seamă amămmţită, atît 
îna ltului Ierarh Firmilian, cît şi Direcţiei Generale a Monumentelor Istorice din C SAC, 
şi Comisiunii de Pictmă Bisericească a Patriarhiei. în mrna acestui raport şi în mrna 
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vizitelor la fata locului, am convocat o şedinţă restrînsă compusă din delegaţii Comisiei 

Monumentelo; Istorice din CSAC şi ai Ministerului Cultmii, conform dispoziţiilor HCM 

nr. 661/1955, sub preşidenţia tov. In'�f. Horia Teodoru, căruia pictorul Russu i-a dat amănun

ţite explicaţii de toată activitatea desfăşmată la Tismana, constatîndu-se că s-a procedat 

după principiile şi normativele Comisiunii Monumentelor. A urmat apoi o şedinţă cu toţi 

membrii Comisiunii, luîndu-se în dezbatere această lucrare şi stabilindu-se progmmul de 
lucru în toate amănunt ele lui . (Vezi procesul-verbal nr. 57/27 septembrie 1 956). 

* 

Oa urmare s-a continuat cu Sîl'gUinţ{L desfacerea frescei d{'- la 1732 - 1 766, începînd 
-precum s-a arătat - de jos înspre calotă. După desfacerea panomilor din t:egistrul mare, 
a şirului de medalioane, a scenelor din acatistul maicii domnului şi a sinaxarului cu zodiile 
sale, s-a ajuns la pandantivi. Apoi, colectivul a început desfacerea pandantivilor cu cei patru 
prooroci mari, precum şi a spaţiilor intermediare cu alţi opt prooroci . La data aceasta, 
a apărut prima smpriză. Fresca veche din 1 564 avea 1 6  prooroci. Ei stau în picioare şi 
au mişcări vii. Starea frescei este foarte bună. Pentru fixarea frescei din 1 732 - 1 766, vechea 
frescă a fost mult mai puţin ciocănită decît în registrele de jos. Din evlavie, probabil, feţele 
proorocilor au fost cruţa te de ciocă,nitmi. Unele figmi de prooroci au lipsuri care, 
la restamare, vor fi întregi te în sens muzeografic,  cu întregirile demarca,te printr-o 
linie subţire. 

între pandantivi şi calotă, cele două tmle ale bisericii au un spaţiu de circa 2 m 
înălţime, în care sînt deschise ferestre. 1'urla de la pronaosul bisericii este octogonali\. 
în l)artea de est această turlă, n-are fereastră" prin urmare număr-ul ferestrelor de la turlrL 
pronaosului este redlls la  şapte. 

În spaţiile dintre aceste ferestre; am gă,sit 1 6  lU'ha,ngheli de o l'aJ'ă, frumuseţ;e, doi 
cite doi . în locul ferestl'ei a opt,a s-a pictat sf. Mahmmă.  Ea vine flancat ă de patru a,rhan
gheli. Cei pa,tru arha.ngheli ţin sf. Ma.hra.mă cu mîinile. Panoul cu sf. �Ja,hramă şi cei patru 
arhangheli are o formă concavă şi măsoară circa 320 cm. El a fost scos în întregime, cu 
multă greutate, şi fără nici o strică.ciune. De remarcat că inscripţiile acestor piese nu sînt 
în l imba slavonă, ci în limba greacă. Scenele atît la fresca din 1 732 - 1 766, pe care am scos-o. 
cît şi la  fresca veche, din 1564, răma,să, sînt aceleaşi. Este de mirare că pictorii din 1 732 -
1 766 n-au făcut decît să copieze pe cei de la 1564 ; îneit astă,zi ne găsim în posesia a două 
pictmi ale pronaosului, 'tma în biserică ş'i alta în rnuze'tl . Amîndouă, sînt la fel de interesante, 
însă stilul şi caJ'acterul lor este diferit reprezentînd două epoci la fel de însemnate, cea veche 
fiind însă cu mult superioaJ'ă celei brîncoveneşti. 

Ca şi proorocii din rîndul de jos, unii a,rhangheli au lipsmi, ca,re se vor completa. 
Se vede că aci, infiltmţiile apei de pe acoperişul dezgolit de plumbul lui, de cătl'e tmci, 
au pătruns mai ablmdent şi au deteriorat vechea frescă. Poate că acesta a fost motivul 
pentru care s-a l)idat cea de a doua frescă din 1 732 - 1 766. 

Ajunşi la calota tmlei, am făcut sondaje,  cît am putut să ne întindem de la etajul 
al şaptelea al schelei. Am constatat peste tot că stratul de pictmă veche lipseşte. Poate că 
a lipsit de la început sau a fost avariat în aşa măsmă, că nu l-au ma.i ciocănit ci, de-a 
dreptul, l-au dat cu totul jos cînd s-a zugrăvit noua pictură. Este sigur că pictma calotei 
s-a inspirat după fresca veche, Întrucît am găsit motive identice atît la a,rhanghelii din 
calotă, cît şi la arhanghelii !1'escei de la 1564. 

Din cauza infiltraţii10r de apă, figurile de serafimi ce înconjoaJ'ă pe maica domnului 
au avut mai mult ele suferit. Nu am putut să cercetăm mai îndeaproape peretele. Ca şi 
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în alte părţi, stratul de frescă pare mai sfărămicios. în acest caz, operaţia de restaurare 
va fi mai anevoioasă. 

Compoziţia însă este plăcută şi monumentală. Nu diferă, mult, în privinţa colorituhti , 
de fresca veche, deşi este ceva mai slabă . în orice ca,z,  nu distonea,ză faţă de vechea pictură. 

* 

în momentul cînd scriem aceste rînduTi, fTesca nouă, a, pronaosului este desfăcută 
î n  întregime. Paralel cu desfacerea s-a pus problema depozită1'ii şi o1·ganiză1'ii mmeist1'ce 

Fig.  5. - J\'/aica domnului. Frescă din calota pronaosului (veacul XVI II). 

a materialului scos. Panoluile elin registTul mare, cu fresca nouă şi chiar unele cu fresca, 
veche, care nu s-au mai putut menţine pe perete, le-am depozitat la muzeul mănă,stirii 
şi în sufrageria reşeelinţei chirial·hale. Ele vor fi montate sau aplicate - după caz - în 
cursul anului acestuia. 

Astfel , scenele acatistului s-au găsit potrivite pentru etajul de sus al cetăţii chiliilol'. 
Zece bucăţi s-au aplicat în trapeza reşedinţei chiriarha.le, iar restul pe pereţii culoaI'elor 
monahale. S-au înşiruit pe pereţii culoarelor de la parter 304 scene ale sinaxaI'ului, ca o 
centură a dependinţeloT monahale. Ulmează ca la timp să se definitiveze tratarea lor în 
sens muzeistic. 

Panomile mai maI'i de la pandantivi şi turlă au fost depozitate în trapeza re şedinţei 
chiriarhale, din cetatea mănăstirii, lumînd ca în cursul anului să le consolidăm cu o Teţen. 
de shmă, să le fixăm în cadTe şi să le aplicăm, conform unui plan dinainte stabilit. 

După o insistentă chibzuinţă şi o prealabilă consultare cu îna,ltul chiriaI'h , sf. 
Mahra,mă, de care a fost vOTba mai sus, s-a fixat definitiv pe peretele elin fund al trapezei 
mona,hale.  Fiind concavă şi de ma,ri dimensiuni, a fost nevoie să se facă peretehti comple-
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tările necesare pentru a-i da aceeaşi formă. Panoul este monumental, cu dimensiuni de 
2 x 3,20 m, cîntărind cu reţeaua şi gipsul consolidării peste 300 kg. El prezintă mici degra
dări care vor fi remediate. La scoaterea de pe pereţii tmlei, el avea puţin mucegai care a 
fost combătut prin dese spăIări. Acestea vor continua pînă la o completă cmăţire. Tot în 
trapeza monahală credem că se vor fixa şi unele figmi de arhangheli. Desigur, toate frescele 
(lepozitate sau fixate au nevoie de luerări speciale. 

* 
Pentru operaţiile de grupare şi de expunere a panourilor TI'escei de la 1732 sa,u 1 766, 

socotim că este necesar a se cunoaşte şi părerea Comisiei Muzeelor şi Monumentelor Istorice 
a Academiei R.P.R. 

După scoaterea frescei de la 1 732 - 1766 a pronaosului s-a intrat propriu-zis în 
operaţia de restamare a TI'escei de la, 1 564 rămasă pe loc. Din cauza timpului înaintat �i 
răcoros, nu s-a putut efectua decît prima măsuTă de tranziţie, şi anume : un începllt de 
consolida,re a f1'escei 1'ămase, 

Pentru înţelegerea operaţiei de consolidare a frescei vechi, sînt necesaTe unele lămu
riri complementare. încă de la început noi am remarcat că tencuiala bisericii are o grosime 
de circa 3 rm şi că ea este foarte rezistentă,. Din această pricină sau pentru a se mena,ja, 
meşterii care au lucmt TI'esca nu au ciocănit pereţii cum se pToceda obişnuit, ei au dat 
numai gămi mari şi adînci, în tencuiala pereţilor, la distanţe destul de mari. în aceste 
gămi a pă,truns tencuiala proaspătă a frescei aşternută pe pel'eţi, sub fOI"mă de aşa numi
tele cepuri. De aceea, stratul de frescă veche se ţine numai în aceste cepuri mari daI' rare, 
Ou ti mpul, el a slăbit şi s-a burduşit pe suprafeţe destul de mari . Trebuie consolidată în 
a şa fel ca existenţa să-i fie asigurată pe tot timpul cît va dura" 

Deocamdată am consolidat-o pe margini. Oonsolidarea definitivă, CaI'e se va întinde 
pe o suprafaţ ă de circa 400 m2, s-ar putea face prin cuie speciale sau prin cepuri, ori prin 
amîndouă mijloacele. Cuiele VOT trebui să fie pe cît posibil fOaI'te groase şi hmgi de cu'ca 
3 cm. Ele vor avea un cap tUTtit, ca să poată fixa fresca, pînă se va face întreaga operaţie 
de consolidare. După ce cuiele vor fi bătute trei sferturi în ciocăniturile existente, In'in 
alte găuri se vor face injectări cu o soluţie de cazeină şi var. Apoi se va bate cuiul 
pînă ce TI'esca burduşită se apropie şi se fixează pe vechea tencuială. în cîteva ore, lichidul 
injectat se usucă. După injectări şi după ce pătura de TI'escă va fi deplin consolidată se 
adîncesc din loc în loc ciocăniturile vechi şi se umplu gohuile cu o pastă de tencuială, care 
formează noi dopuri. în acest fel, se cîştigă o rezistenţă în plus. PTocedînd aşa vom asigura 
pentru totdeauna fresca veche. A fost o minune că, aceasta, împreună cu TI'esca suprapusă, 
n n  s-au desprins la un cutremur, căzînd pînă jos. 

Opemţiile de restaurare, imediat după consolidare, sînt : clU'ăţirea, ad1./CcTea llt 
c11 1oa1'ea O1'iginală, completa1'ea lipsu1'ilm' şi ve1'1�isa1'ea. 

Ourăţirea şi aducerea frescei la culoarea originală se fac prin spălare. Oompletarca, 
con .. tă în astuparea ciocăniturilor cu llll amalgam din var şi cîlţi ,  după care li se vor da 
culoarea din vecinătatea lor, în aşa fel ca să nu se cunoască semnele ciupitlU'ilor. Se vor 
completa TI'escele lipsă şi se vor zugrăvi în genul celor existente, dîndu-li-se caracterul şi 
coloritul vecin, Se va unifica apoi toată suprafaţa, despăl'ţindu-se panourile noi de cele vechi 
})l'intr-o linioară de demarcaţie de culoare care, privită de la anumită distanţă, să dispară . .  

Deosebirea dintre TI'esca veche şi completări va mai consta şi în inscripţii. La TI'esca 
yeche va rămîne inscripţ,in. slavonă, sau grea,că, iar la completări se va pune inscripţia 
l'omlnen.scă,. 

Gl 
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Fig. G. - Şase rinduri cu scene din si llaxar (colţ în lre doi pereţi din J ronaos) 
(veacul XVI I  1).  
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Ou aceasta , restaurarea vechei fresce se va putea considera terminată. 

* 

Pentru o perfectă conservare în viitor a frescei restamate, sînt neapărat necesare 
unele măsuri de protecţie. A ·tfel, pronaosul bisericii de la mănăstirea Tismana, avînd 
multă igrasie, nu este exclusă ivirea mucegaiului. Este deci nevoie să e prevadă o apara
t u ră specială în vederea unei eliminări lente a igrasiei . Acestea trebuie făcute înainte 
de începerea completărilor zugrăvelii, pentru ca instalaţiile să fie îngropate sub tencuială. 
Operaţia se va efectua după indicaţiile şi eventual în prezenţa noastră. Schela va trebui 
să rămînă o vreme nedemontată" pentru a se putea combate eventualul mucegai. 

De asemenea, trebuie să
' 

se înloC"uiască actualele ferestre de lemn, prin ferestre de 
fier. Ferestrele s-ar putea dubla în aşa fel ca dublarea să nu fie vizibilă. în dublmile feres
trelor s-ar putea aplica ventilatoare electrice, dirijate de jos. Instalarea ventilatoarelor 
n-ar strica pictuTa, întrucît tub mile ar urma să treacă prin golul actualelor ferestre, care în, 
planul de restamare trebuie înfundate şi zugrăvite, adică readuse la ceea ce a fost la început. 

* 

Am arătat în cele expuse că străvechea ctitorie a călugărului Nicodim, mănăstirea 
Tismana, cuprinde o podoabă de mare preţ. Ea a stat ascunsă de ochii noştri aproape 
patru sute de ani. 

Prin rîvna actuahllui chiriarh al Olteniei, prin b unăvoinţa oamenilor de înaltă 
cultmă, prin acţiunea OSAC-ului şi a PatTiarhiei, ca şi prin strădania unui colectiv compus 
din cei mai pricepuţi tineri pictori bisericeşti, această podoabă este scoasă la ivea,lă şi va fi 
pusă în valoare şi strălucire. 

Pe lîngă cele arătate în acest expozeu, se pot ivi în cmsul lucrărilor şi alte smprize, 
care vor aduce lumini noi asupra unei epoci de mare biruinţă în pictma bisericească. 

Putem însă anticipa că frescele de la Tismana constituie şi vor rămîne un monument 
de artă al ţării, şi al poporului romîn, precum şi o valoroasă călăuză pentru iubitorii de 

artă. Ele vor fi, de asemenea, o lecţie şi o smsă de inspiraţie a noilor generaţii de pictori, 
şi de întoarcere la tradiţia bună şi la măestria meşterilor din trecut. 

Este bine ca această podoabă a meşteşugului pictoricesc şi a artei tradiţionalc 
să fie cunoscută în cercmi cît mai largi atît de artişti, cît şi d e  slujitori ai altarelor 
şi de iubitori de artă. 

Pentru ducerea la bun sfîrşit a lucrărilor de restaura.re de la mă,nă,stirea Tismana 
care este o operă de dmată şi de multă cheltuială, va trebui ca responsabilii forurilor de 
înaltă ştiinţă şi artă" convingîndu-se la faţa locului , să acorde un sprijin cît se poate de 
larg acestei lucrări de mare prestigiu pentru cultura ţării şi pentru reînvierea monumen
tclOl' de artă naţiona,Jă. întrea,ga mănăst.ire Ti, mana - bi erică şi chilii - va trebui cît 
mai cmînd restamată şi adu. ă in starea ei iniţială. 

Nu putem încheia acea tă exptmere fără a ară,ta că regimul democrat-popular din 
ţara noastră nu precupeţeşte nimic pentru scoaterea la iveală a comorilor de artă din ţara 
noastră, pentru protejarea şi re 'tamarea lor, pentru crearea unor colective de cercetători 
şi tehnicieni .,i pentru forma,rea generaţiilor t inere în spiritul preţ-uirii şi respectării trecu
tului nostru artistic.  În această perspectivă se cuvine să semnalăm formarea colectiyului 
de tineri pictori specialişti în restamare de fresce care şi-a adus contribulia dc specialitatc 
în lucră·rile de dc. 'co])erirc şi de re tamare de la Ti mana. 
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OTK PblTHE <!) PECKH XV I B E KA B MOHACTbI PE T HCMAHA 

(I{p A TI{OE COIJ.EP}I{AHI1E) 

Pa60Tbl no BOCCTaHOBJIeHI1 10 uepKBI1 MOH a CTbl pH TI1CMaHa I1MelOT CBOeH ueJl blO OTI\Pbl 
Tl Ie H3 -TIO,ll, pOCnHCI1 ,  C,lI,eJI a H HOH B 1 732 H 1 766 rO,ll,ax, 60JIee CTapOH cppeCKH , HaXO,ll,H
llleM C H  TI O,ll, HeM H I1MelOllleH HCKJI IO 'lHTeJIbHYIO xY,lI,O>KeCTBeHHYIO ueHHOCTb;  3Ta cppeC1<a, 
COrJI aCHO Ha,ll,nHCI1, H MelOllleH CH B uepKBH ,  HBJI HeTCH n pOH3Be,neHHeM >KHBOnHCua ,U06po
MHpa 113 TblprOBI1111Te H BblTIOJI HeH a B 1 564 ro,ll,Y.  

P a60Tbl 6blJI I1 H aq aTbI no HHHUHaTHBe BbI COKonpeOCBHlll.eHHOro <PHPMHJI b H H a ,  MHTpO
nOJI HTa OJITeHHH,  nOCJIe pH,lI,a Tlll.aTeJIbHbIX HCCJIe,ll,OBaHHH H pa3Be,ll,OK, OCYlll.eCTBJl eHHbIX B 
1 955 ro,ll,Y XY,lI,O>KHHKO M  r. Pyccy, ,lI,eJIeraTOM KOMHCCHH H306pa3HTeJIbHbIX HCKYCCTB n a 
TpHapXI1 I1 ;  H a  OCHOBaHHH npOH3Be,ll,eHHbI X  pa3Be,ll,OK 6blJlH C,lI,eJl a H bI CJIe,UY IOlll.l1e BbIBO,Ubl : 

- B a JlTapHOH H B ueHTpaJl bHOH lJaCTH UepKBH CYlll.eCTByeT TOJl bKO O,UHa pocn Hcb 
XVI I I  BeKa, p a3pHcoBaHH a H  cBepxy M aCJl HHbl MH KpaCKaMH B fi H>KH eM perHcTpe B 1 844 
ro,ll,Y; 

- nepe,UH H H  IIaCTb xpaMa HMeeT no BceH nOBepxHocTH CTeH 2 CJlOH cppecoK:  nepBbl H  
XVI , a BTOPOH XVI I I BeKa C pocnHcblO M a CJl HHbl M H  KpacKaMH B H H>KHeM perHcTpe; 

- nepBaH cppecKa, B nepe,UHeH IIa CTH xpaMa,  HMeeT HCKJllOlJHTeJlbHYIO ueHHOCTb; 3TO 
H a CTOHlll.HH xY,lI,O>KeCTBeHHbIH KJla,U, H a xo,UHBlllHHCH B COKpbITHH nOIITH 400 JIeT ; 

- 60JIee cTapbl x  cppecoK He cYlllecTByeT, TaK KaK no,U OTKPbITOH cppecKo H  n O HBJI H 
eTCH 0pH aMeHT H 3  KpacHblx nOJlOC, YKp a lll a BlllHH CTeHbI uepKBH ,lI,0 HX pocnHcH. 

B pe3YJlbTaTe BbIllleycTaHOBJleHHbI X  BbIBO,UOB H a IIaJII1Cb 1 5  aBrycT8 1 955 ro,Ua,  no,U 
PYKOBO,ll,CTBOM XY,UO>KHHKa r. Pyccy, pa60TbI no BOCCTaHOBJleH H IO pocnHcH B THcMaHe. 3TH 
pa60Tbl, H a II aTble cpoTorpa cpH'leCKHM CHHMKO M  BceH cppecKH XVI I I  BeK a ,  npo,ll,O,,'I >KaJI HCb 
CHHTHeM no naHHO 3TOH cppecKH CHH3Y K KynOJlY ;  CHHTble n a HHO 6bIJlH CJlO>KeHbl Ha x p a 
HeHl1e ,  a IIaCTblO YKpenJIeHbl H a  CTeHa x  MOHa CTblpCKHX npHCTpoeK. C HKOHorpa cpHIIeCKOH 
TOIIKI1 3peHHH YCTaHaBJlHBaeTCH,  IITO HOB a H  cppeCKa BocnpOH3BO,UHT Te >Ke C IO >KeTbl , KaK H 
CTa p a H ,  HO eCTb pa3JlHlJHe B CTHJIe. - P a60Tbl , n pOH3Be,UeHHble B XVI BeKe, CTOHT Ha ro
p a3,U0 60Jlee Bbl COKOM ypoBHe, lJeM p a60TbI, TIpOH3Be,UeHHbl e  B nepHO,ll, EPbIHKOBHHY. 

B H a CTOHlll.ee BpeMH BepxH H H  cppecKa B nepe,UHeH lJ a CTH x p a M a  cOBepllleHHo CHHTa 
( 3 a  HCKJl IOIIeHHeM BepxHeH IIaCTH KynOJI a ,  r,ll,e OTCYTcTByeT cppecKa XVI BeKa ) . Tenepb 
n pe,UcToHT Bbl TIOJlH HTb p a 60Tbl no BOCCTaHOBJleHH IO nepBOHaII aJlbHOH pocnHcH. B H a CTOH 
w.ee BpeM H H alJaTa n epBaH cp a 3 a  3 a KpenJIeHHH,  nOCJle OKOHIIaHHH KOTOPOH H a IIHYTcH 
pa 60Tbl TIO BOCCTaHOBJIeHHIO nepBOH aIIaJlbHoi'l oKpacKH, ,UonOJl HeHHH nycTblx MeCT H H aJIO 
)!{eHHH JI aKa.  

OEbHCHEHI1E PI1CYHI{OB 

PHC. 1 .  - JIUKII HU)l(lferO psIAa nepe:\HeH 'faCTU �epKBH (XVI B.) . 
Puc. 2. - C�eHa 113 CTHX')B aKa«!>HcT EorOMaTeplI ( XVI B.). 
PHC. 3. - C[(eH 1 113 C fllXOB aKa!IJRcT EorOM 1TepII (CO MHOrllMII HaACe'fK�MJI) B ne;JeAHeă 'faCTII 

[(epKBII ( XVI B.).  
PHC. 4. - l{ynoJI nepeAHeH 'faCTH [(epKBII. BOCTO'fHaSl CTOp )Ha. a-Me KAY OKHaMH KynOJIa CBSlTOH nOllpOB 

nOMep)I(BsaeMIdH apXaHre1a�1I H A8YMSI aHrenaMH; b-Ha CTeHe nOA OKHaMR npopoKH II ne8'fHe; C-CHR3Y He-
60JIhwlle C[(eHId 113 CHHaKcapa. 

PliC. 5. - "EorOMaTepb". $peCKa BepXHe;t 'faCTH KYIIOJIa, B lIepaOH 'faCTII [(epK811 (XVlII B.). 
PliC. 6. - WeCTb PSlAOB c[(eH H3 CHHaKcapa (yrOJI Me)l(AY A8YMSI CTeHaMII nepeAHeH 'faCTH [(epKBU) 

(XVIII B.). 
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DECOUVER'rE DE FRES QUES DU XVIc SIECLE AU :M:ONASTERE DE -'l'IS:M:ANA 

(RES ME) 

Les travaux de restam'ation de l'eglise du monastere de Tismana ont pour but 
tie degager des fresques aneiennes, d'tme valeur artistique exeeptionnelle, qui fment 
recouvertes d'autres peintures en 1732 et en 1766. Une inscription atteste que la premiere 
couche date de 1564 et qu'elle est l'amvre du peintre Dobromir, de Tîrgovişte. 

La restauration en a ete entreprise sous le patronage de S.E. :M:gr. Firmilien, metro
polite d'Oltenie, a la suite de minutieuses recherches et de sondages effectues sous la direc
tion du peintre G. Russu, deIegue de la Commission de peinture du Patriarcat, et dont voici 
les conclusions : 

- l'autel et le naos decelent l'existence d'une seule couche de peinture, datant 
du XVUJe siecle, recouverte, dans le registre inferieur, d'une couche de peinture a l'huile 
datant de 1844 ; 

- les murs du pronaos sont couverts, sm' toute lem' superficie, de deux couches de 
fresques, l'une du XVIe , l'autre du XVIIIe siecle, recouvertes, elles aussi, d'une peinture 
a l'huile dans le registre inferieur ; 

- la premiere des fresques du pronaos, d'une qualite exceptionnelle, constitue tm 
veritable tresor artistique, cache depuis plus de deux siecles ; 

- il n'y a pas trace d'une autre fresque plus ancienne, car on ne retrouve sous celle 
du XVIe siecle que le motif a bandes rouges qui ornait les murs avant l'execution des 
peintures. 

Par suite de ces constatations, les travaux de restauration des peintm'es furent 
commences le 15 aout 1955, sous la direction du peintre G. Russu. Les fresques du XVIII" 
siecle ont ete photographiees au prealable, puis detachees par panneaux, en remontant 
de bas en haut vers la coupole. Une partie de ces panneaux ont deja ete appliques sur les 
murs interieurs des dependances du monastere. Au point de vue iconographique, la fresque 
nouvelle reproduit les sujets de l'ancienne, mais le style en est different et les peintures du 
XVIe siecle sont de beaucoup superieures a celles de l'epoque Brancovan. 

Jusqu'a present la couche du XVIlle siecle du pronaos a ete entierement detachee 
a l'exception toutefois de la coupole, ou l'on n'a point retrouve de traces de la peinture 
du XVIe siecle. TI s'agit maintenant de restaurer les fresques initiales. La premiere opera
tion, celle de leur consolidation, est en cours. Apres son achevement, les peintres restau
ratem.'s auront pour tâche de reconstituer les teintes originales, de remplir les vides et de 
proceder au vernissage. 

EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. - Figures de la rangee inferieure du pronaos. XV le siecle. 
Fig. 2. - Scene de I'hymne acathiste. XVJe  siecle. 
Fig. 3. - Scenes de l'hymne acathiste (nombreuses traces de martelage) dans le pronaos. XVIc siecle. 

Fig. 4. - La tour du pronaos et le mur oriental : a) en haQt, entre les feueLres de la tour, la Salnte 
Face tellQe par deux archanges et deux aUJes ; b) melodes et  prophCtes sur le D1ur situe sous la Ceuetr,: ; 
e) petites scenes du synaxaire des rangees inCerieur�s. XVI I Ie siecle. 

Fig. 5. - .La Vierge., fresque de la c.oupole du pFonaos. XVIlle siecle. 
Fig. 6. - Six rangees de scenes du synaxaire (il l'angle des deux murs du pronaos). XVI I I" siecle. 
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CASTELUL DE LA HUNEDOARA * 

SCURTA PRIVI RE ISTORICA 

de OLlVE R VELESCU 

Mulţi elintre vizitatorii Hunedoarei se întreabă atunci cînd vizitează castelul, care 
a fost rostul unei fortificatii medievale în acest colt de tară. Ce functie militară , ' J , 

a avut această cetate, împotriva cui a fost ridicată tocmai aci şi în fine, cine a 
înălţat-o � 

Pentru a răspunde la aceste întrebări este bine să studiem puţin regiunea Hune
doarei. Mureşul, în aceste părţi, primeşte dinspre sud mai mulţi afluenţi care îşi adună 
apele din munţii Poiana-Ruscăi. între ei amintim Streiul prin a cărui vale, bogată în 
monumente antice şi medievale, trece astăzi principalul drum ce leagă valea Mureşului 
cu Haţegul, ră,scruce spre Banat şi Oltenia. La Haţeg se poate aj tmge şi prin valea Cernei 
- ceva mai la apus de cea a Streiului -pînă la Htmedoara, iar de aici peste dealuri la aceeaşi 
răscruce de drumuri. La Hunedoara, Cerna se tmeşte cu Zlaştiul, iar în vă,ile acestor două, 
rîmi şi a afluenţilor lor se întinde vechiul şi arhaicul ţinut romînesc al Pădurenilor. 

Fiind loc prielnic pentru dezvoltarea unei aşezări, oamenii s-au stabilit aici încă 
din cele mai vechi timpmi, iar mme ale vieţii pe aceste meleagmi pot fi întîlnite şi în 
bogata staţiune arheologică de pe dealul Sînpetru I, la poalele căruia se află aşezat castelul. 
Se găsesc pe acest deal fragmente ceramice din epoca bronzului, din epoca a doua a fierului, 
fragmente de vase romane, precum şi un puternic val de pămînt,  care închide platoul , 
dealului într-o miaşă elipsă, vechimea lui nefiind stabilită Încă. 

. 

De pe platoul dealului Sînpetru se deschide o largă perspectivă, putînd fi văzute : 
valea Cernei pînă departe spre nord, drumul care duce peste dealul dinspre est, prin vatra 
vechii aşezări a Hunedoarei, spre Haţeg. între cele două văi înguste a Cernei spre răsărit 
şi a Zlaştiului spre apus, se află aşezat dealul de care vorbim . 

în secolul trecut se mai vedeau încă aici ruinele unor construcţii despre originea cărora 
s-a scris destul de mult. încercările de datare au variat, vorbindu-se cînd de roma,ni , cînd 
de nişte }lretinşi călugări templieri, care au umblat prin părţile acestea. Aşa, de pildă, 
într-o revistă din 1831 se scria că "pe dealul Sînpetru sînt ruinele bisericii fortificate 
construită de templieri" 2. Amintite în multe din publicaţiile de acum o sută de ani, ele au 

• Fotografiile care insoţesc studiul provin din fo 

toteca I.C.S.O.R. 
1 Vezi F:şa l\Ionu lllcn l ul u i  l 1r.  1 Huneduara-ura ş. 

Recellsfllll Î n l ul lJlullul1lc u lelor isloricc din iUJl 'c, 1 953. 
Arhiva Muzeului Dcva. 

2 Vezi Kellderesi Ferencz, Vajda-Hunyadi vâr kiilsii 

ickinielben es eJ1llek liirLeneli leirâsa az ujabb idiiig [Ce

tatea Hunedoara privită dinafară şi isloria ei plnă In 

timpurile mal noi ] , In "Tudom:l.IlYos GyGj lemeny", 
Pesta, 1831, voI. VIII, p. 28. Acelaşi lucru scrie şi in 
revista "Filerlăr", fU". 33 din 10 octombrie 1834, 

p. 257. 
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Fig. 1. -Vedere de ansamblu. 

fost văzute de asemenea şi de arhitectul :M:oeller, primul care a studiat castelul de la I IuJle
doara după criterii ştiinţifice. El aminteşte de faptul că în 1883 ruinele de pe deal se mai 
vedeau deasupra pămîntului , dar în anul 1884 au fost complet distruse, fiind folosite de 
către localnici ca material de construcţie 1. 

Ipoteza existenţei unei biserici a călugărilor templieri a fost părăsită încă în secolul 
trecut, după ce s-a dovedit că în Transilvania n-a existat niciodată vreo aşezare a templie
rilor. "'\ Îl'sta construcţiilor amintite a fost însă împinsă pînă în epoca romană. Prima men
.ţiune despre "numeroase statui romane" dezgropate aici o face Ludovic Aranyi în C1IDoscuta 
lui descriere a castelului de la Hunedoara2• într-adevăr şi astăzi mai poate fi văzut un frag
ment de statuie romană pe una din colinele acestui deal, iar material de provenienţă romană 
(basoreliefuri şi capitele) a fost găsit chiar pe teritoriul castelului, în cursul lucrărilor de 
restaurare din secolul trecut 3, ca şi cele în curs la capela castelului. Aranyi a fost cel care 
a emis ipoteza că însuşi castelul a fost construit pe temeliile unei vechi construcţii romane, 
părere ce se răspîndeşte apoi repede, fiind pînă la urmă socotită ca fapt sigur, mai ales în 
multe din descrierile cu caracter turistic. Deşi ipoteza aceasta este respinsă categoric de 
arhitectul Ştefan :M:oeller, iar argumentele h.ti se bazează pe analiză de mortar şi pe obser
vaţia că pietrele romane sînt destul de rare, ele găsindu-se mai ales în construcţiile din secolul 
al XV-lea, totuşi, în timpul lucrărilor în mus trebuie să se ţină din nou seama de eventua
l itatea unei construcţii romane. Aceasta pentru că, după cum a reieşit din cercetările efec-

1 l\loeller Istvan, A Vajda, HlIIlyadi vâr epi

ltisikora [Etapele construcţiei cetăţii Hunedoara], 
Budapesta, 1 913, p. 1 1 .  

2 Aranyi Lajos, A Vajda-HlInYlldi var irasban 

es kepekbell [Celatca Hunedoarei În scris şi imagillj], 

58 

Pozsony, 1867. 
3 Pot.rivit datelor publicate de cii lre Schu1cz In 

"Arheologiai Ertesitii" din 15 sept. 1870, p.  28 4 .  

Acesta crede c ă  basorelieful descoperit provine din 
frontonul unui templu. 
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CASTELUL DE LA HUNEDOARA 

tuate pînrL astăzi, multe Jin afirmaţiile lui Moel1er au căzut sau trebuie verificate din ilOU. 
Şi eu atît mai mult  se impune aeeasta cu cît sondajele arheologice prelimillare au scos la, 
iveală numai într-un singur punct, în capelă, noi mme de provenienţă romană 1. 

După o altă teorie din secolul trecut, care a avut însă o circulaţie mai restrînsrL ,  
primii care au construit o cetate în aceste părţi au fost hunii 2. Pornind de la medievalul 
H tillod, etimologia populară a văzut în acest nume pe vechii huni, de unde apoi a apărut 
pînă şi denumirea de Htmnopolis 3. Şi această teorie a fost părăsită, întrucît se ştie că htUlii 
i l-au c1tuat cetăţi de piatră pe unde au trecut. Reţinem însă ideea posibilităţii construirii 
valtuui de pămînt de pe platotu dealuhuui Sînpetru în epoca migraţiei popoarelor. Dar, 
Jesigur că această ipoteză nu va putea fi verificată decît prin săpături arheologice. 

O dată atinsă această problemă este necesar 'să ţinem seama de o serie de factori 
istorici, care au contribuit la dezvoltarea vieţii medievale în ţinuttU Htmedoarei. Ungmii, 
care au pătruns în Ardeal pe valea Mmeşului îşi fixează reşedinţa la .Alba. Ei înfiinţează 
la Deva o cetate regală, fiind ca şi celelalte cetăţi similare centrul de strîngere a dijmelor, 

. seiliul unei garnizoane militare şi centnu administrativ al ţinutului. Din cunoscuta diplomă 
a Ioaniţilor din 1247 ,  aflăm pentru prima dată de existenţa tmei vechi organizaţii teritoriale 
devenită ulterior domeniu regal cu reşedinţa la Haţeg şi despre a cărei fărîmiţare prin nume
roase danii povestesc multe documente din a doua j umătate a veacului al XIV-lea şi prima 
jumătate a veacului tu'mător. 

Aşa cum s-a amintit, ţinut de răscruce, în apropiere de două trecători ce leagă 
A.rdeahu cu Olterua şi Banattu, Ţara Haţegului s-a dezvoltat independent de restul Transil
vaniei, ceea ce explică şi puţinele documente scrise pînă în veacul al XIV-lea. Datorită 
poziţiei sale, o dată cu creşterea schimbtuui mai activ de mărfmi, ştirile despre această 
regiune devin din ce în ce mai numeroase. Numele Hunedoarei este pomenit pentru prima 
dată într-un document din 1307 4, fiind apoi etmoscut ca sediul unui arhidiaconat în registrul 
de dijme papale, în 1332 5. Dar trebuie să precizăm că în aceste documente nu se vorbeşte 
de cetatea Hunedoarei, ci de localitatea cu acelaşi nume, după cum în registrul de dijme 
amintit nu sînt pomenite nici cetăţile Deva sau Haţeg, ci numai localităţile respective. 

în această VTeme credem că nici nu exista încă o cetate pe locul actualului castel. 
întărim această afirmaţie prin mmătoarele observaţii. Pînă în 1399 nu cunoaştem nici tm 
document în care să fie aminti tă cetatea Htmedoarei, mai mult, în cîteva documente 
din 1362 şi 1363, referitoare la un proces al cnezilor din Zlaşti - localitate în imediata 
apropiere a castehuui - se precizează că satul sus-numit ţine de districtul cetăţii Deva 6 

(possessionern Zalasd vocata1n in districtu cast�t Dewa), nefiind pomenit nici un castru la Hu
nedoara. De asemenea, nici în documenttu pentru unele scutiri de vamă din 137 7  7 dat ne
gustorilor din Cluj , care foloseau drumtu de comerţ prin Hunedoara, cetatea nu este pomenită. 
Probabil că în această vreme ea era în construcţie, pentru că în 1399 se aminteşte pentru 
prima oară de tm castelan de Hunedoara căruia i se ordonă ( ca şi celui de la Haţeg) să nu 

1 l\aportul asupra acestor wn daje arheolug:cc 

efectuate de către Octavian Floca se află dcpus la ar

hiva I . C. S.O. R., AteI. de restaurări de mo n. i�torjce. 

2 Vezi "Tudomanyos Gyujtemeny". 1 83 1 ,  voI. V, 
p. 8 1 .  

3 CI .  ' .  Drăganu, Rominii Î n  veaCllrile IX - X I V  

pe ba:a toponimiei ş i  onomasticei, B ucureşti, 1 933, 
p. 282. 

� DocLÎmenle privind istoria Romîniei, C, XIV, 

voI. r, ne 84. 

6 Ibidem, voI. I I I, p.  1 29 .  Documentul din 1 267 

folosit de către toţi autorii care s-au ocupat de castclul 

de la Hunedoara, şi in care se pomeneşte de un caslrlllll 

HlInod, a fost dovedit ca fals, aşa că nu intră în discuţia 

noastră (Vezi aceeaşi colecţie de documente veac. 
X J [ f, voI. II.  Tabelul de documente false). 

fi Iillrmllzaki, 12, nI'. LIV, p. 72. 

7 Ibidem, p. 244 . 

GU 
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aresteze pe negustorii sibieni acuzaţi de a fi omorît un ostaş regal l .  Se poate dovedi 
că cetatea a fost construită în acea epocă şi prin elementele de arhitectură vizibile în 
zidul primei cetăţi. Astfel, cele două porţi din zidul răsăritean au arcul în semicerc, 
specifice stilului romanic, dar la ambele uşi muchia interioară a ancadramentului este 
teşită, potrivit stilului gotic. Sîntem exact în epoca cînd goticul începe să se răspîndească 
în Transilvania, fapt confirmat chiar la Hunedoara, lllde în latura sudică a aceluiaşi zid 
.. e găseşte încadrată o uşă cu lm profil gotic evident 2. 

Aşadar, epoca de constTlwţie a primei cetăţi a fost în ultimul pătrar al veacului 
al XIV-lea 3, acesta fiind castrul pe care regele Sigi. mund îl va dona în H09 familiei 
lui V01CU-:- -

Arhitectul Moeiler a reuşit să identifice în linii mari prima cetate, care potrivit 
planului publicat de el are forma unei elipse. Din ea mai poate fi văzut şi a tăzi colţul 
nord-estic, unde zidul este întărit cu piatră de talie masivă. De altfel, grosimea acestui 
zid atinge 1,90 m, măsurat fiind în subsolul capelei unde a fost descoperit în vara anului 
1956 lm nou fragment din acest z id. Tot aici, în capelă a fost găsit într-lm sondaj arheologic 
şi pavajul unei încăperi din epoca primei cetăţi, rostul ei nefiind încă precizat. încăperea 
poate să fie dintr-un bastion dc colţ sau a unui t urn-locuinţă, ipoteze ce se vor verifica 
abia în cursul cercetărilor viitoare. Moeiler mai afirmă că pe locul actualei aripi :iVIatei, 
ar fi existat locuinţele elin getate. Fapt cert este că faimosul turn pictat dinspre noreI-vest 
se sprijină de colţul vechii cetăţi, ceea ce se poate observa uşo ' privind bastionul care se 
pare că este crăpat în două. însă, în realitate se disting bolţarii .masivi de piatră de aceeaşi 
structură ca şi cei elin colţ'tll sud-estic al cetăţii. Sistemul de construcţie a acestei cetăţi, 
structura zidurilor şi incinta primei cetăţi sînt probleme încă în studiu. Trebtue, de ase
menea, identificată poarta cetăţii, pentru că uşa profilată de care am pomenit, indicată de 
Moeiler ca intrare principală în cetate, fiind prea îngustă, şi  totodată aspectul ln'ofil uhu ei, 
ne face să credem că, ea era mai degrabă o uşă de interior. Credem că poarta primei cetăţi 
a. fost pe locul lmde se află astăzi a .. a-numitul turn vechi de poartă de pe aripa ră ăriteană 
a cetăţii, ipoteză ce trebuie de asemenea verificată prin săpături arheologice. 

Cetatea aceasta simplă, fără pretenţ ii, a fost donată în H09 cavalerului "\ oicu pentru 
meritele hu militare. Despre familia hu Voicu şi originea hu Ioan de H tmedoara există o 

hibliografie bogată şi foarte variată.. Prezentarea acestei probleme nu-şi are locul aici �, 
dar trebuie subl ini�t că actul de danie nu. se deosebeşte de altele similare ale aceleiaşi 

epoci, privind comitatul Hunedoant. El este o mărtmie în plus a fărîmiţării feudale a dome
niului regal de aici, o dovadă că o parte din cnejii l'omîni se transformă în nobili feudali ,  
în plină accepţitme a cuvîntulLu. între e i  este ş i  "\ oicu, tatăl hu Ioan d e  Htmedoara. 

Dar, pentru ţ inutul Hunedoarei, ca şi pent ru întreaga Transilvanie, o dată cu primele 
' [ ( :CeHii  elin veacul al XY -lea se i,eşte un alt factor care va determina construirea de noi 

1 HurmlL. aki, /2 pA02. Dinlr-un document din 1439 
(ibidem, p. 655) ştim că tot pe aici treceau şi negustorii 

cu sarea de la Ocna Sibiului prin Porţile de Fier, prin 

Banat şi de aici probabil la unu] din porturile de 
la D unăre spre Ungaria. 

2 Uşa aceasta a fost descoperită de aJ'hitectul 

Mtieller, vezi op. cit., p. 8.  

a Amintim şi următoaJ'ea observaţie filologică. 

I n  toale locurile unde pu terea regală a construit 

cetăţi, populaţia aulohtonă l1-a tradus numele nngu-

resc al cetăţii. S ufixul maghiar văr - cetale, ·a lr::l1l,

format i n  sufixul roruinesc oara, precedat de numele 

localităţii. C unoaştem astfel Ujvăr - Uioara, Szeges

văr - Sighişoara, Temesvar - Timişoara, şi tot astfel 

Hunyadvar - H unedoara. eL N. D I'ăga nu, op. cit., p .  

506. 
, PentJ'u această problem1i vezi ultima şi cea mai 

completă lucrare : Elekes L aj os, HLL/lyalli Jdnos [ I oan 

de Huned oara] , Budape ,ta, 1 952. 

(i 1 
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fortificaţii şi de întărire a celor vechi. Este vorba de pericolul otoman. î n  Ţara Haţegului, 
turcii apar pentru prima dată în 142 1 ,  cînd izvoarele vorbesc despre lupte cu tmcii sub 
castrul Haţeg1• 

Putem presupune - mai ales că invaziile turceşti se vor repeta - că nu mult 
timp după acest an au reînceput construcţiile la cetatea Hunedoara. Fiind proprietatea 
lui Ioan de Hunedoara, om cu o bogată experienţă militară, cîştigată în Italia, disptmînd 
de mijloace băneşti suficiente, cetatea a fost refăcută după toate regulile artei milital'e 
din acea epocă. Vechea construcţie este mărită, construindu-se încă un zid de incintă exte
rior. La cele patru colţmi se construieşte cîte un bastion, vizibil şi astăzi. Ele sînt cele 
două bastioane de pe latma de vest, cunoscutul tmn pictat la nord-vest şi tmnul numit al 
lui Capistrano, aflat la sud-vest. Din bastioanele dinspre sud şi est s-a păstrat numai 
partea inferioară pînă la machicoulis-mi, exteriorul acestor bastioane fiind restamat 
de către arhitectul J\'Ioeller înainte de primul război mondial. Cetatea avea două porţi 
fortificate cu cîte un turn pe latura de est şi pe cea de vest. Acum s-a construit şi faimoasa 
galerie şi bastionul Nje Boisa2, singma aripă din cetate păstrată nealterată din epoca 
construcţiilor de după 1421 . 

Unic exemplu în Emopa3 cînd unul din bastioanele de apărare din avanpostmi 
este legat de cetatea propriu-zisă printr-o galerie suspendată pe un pod masiv de piatră 
cu spaţiul între piloni, zidit, bastionul Nje Boisa este un exemplu tipic de construcţie 
militară din prima jumătate a secolului al XV-lea. Prevăzut cu machicoulis-mi şi cu baza 
zidului lărgită pentru ricoşet, bastionul are şi fente pentru tras cu arcul, dar şi melU'
triere, dovadă că în epoca construcţiei au început să se răspîndească primele arme de foc . 
Interiorul este auster ; cele cîteva camere simple cu uşi ogivale, lipsite de orice ornamen
taţie, arată limpede că ele nu au servit niciodată pentru locuinţă, ci au fost întotdeaunn, 
poziţii de luptă pentru ostaşi. Nu ştim cind a fost terminată construcţia acestei cetăţi, 
dar ea nu a dmat mult în forma aceasta, pentru că îndată ce stăpînul ei Ioan de Hune
doara a ocupat funcţii înalte în regatul Ungariei - culminînd cu aceea de regent - şi  
ţinînd seama d e  faptul c ă  ea n u  mai corespundea tacticii d e  luptă c u  arme d e  foc, cetatea n, 
fost hărăzită transformării într-un somptuos�castel, demn de înalta demnitate a stăpînului ei . 

Castelul în forma lui de astăzi a fost început în deceniul al cincilea din veacul n,l 
XV-lea. Atunci s-au construit aripa de vest, care cuprinde sala cavalerilor şi cea a dietei 
şi scara în spirală alătmată, iar pe latma de răsărit a incintei, capela. Din inscripţia aflată 
pe unul din cei cinci pilaştri care despart sala cavalerilor în două nave se ştie că lucrările 
s-au terminat aici în 1452. Iar dintr-lm document din acelaşi an, din 24 august, ştim C[L 
Ioan de Hunedoara a comandat la Viena pentru " lucrătorii noştri de la Htmedoara" 
1 2  butoaie cu 380 bucăţi de tablă ( lamin01'u m vulgo pleh)4. Că acum s-a construit şi capela 
şi aripa de vest este dovedit şi de faptul că în 1450 Ioan de Hunedoara a cerut papei 
l)rivilegiul de a construi o capelă in cast1'o H1tnod5, iar structlU'a zidmilor - pia,tră ame: 
teca,tă cu bucăţi de cărămidă - este aceeaşi la ambele corpmi de clădiri6 • 

1 HlIrmllZlllri, 12, p .  5 1 5  şi 517,  

2 Numele de Nje Boisa - nu te teme - se întiI

lleşte şi la Suceava şi la una din cetăţile (lin  cii sura 
V lInării, în sudul Banatului, cet:'iţi foarte puţin cunos
cute şi nicidecum studiate. 

3 O. Pipper, Bllrgenlmnde. ed. ,  I I I  l\Ilincben, 1 9 12, 
png. 258. 

4 Documentul este publ icn t în revistn "Tudom<1nyos 

6 2  

gylijtemeny", din 1 836, p .  46. 

5 P. Lukcsics, XV szazad pâpai olrleuelei [Diplome 

pnpale din sec. XVI, Budapesta, 1 938, voI. I I, p. 278, 

folosit după Balogb JoIăn, Az Erdely renaissollc" 

[ Renaşterea In Transilvania ] .  
S Aceeaşi structură a zidului poate fi observnlii  şi  

la biserica din Teiuş cliidită In 1 44D lol  ele Jon n  e le  
l Iunedoarn . 

, 
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Dar pentru a construi acest castel a fost sacrificat întregul sistem de apărare a 
vechii cetăţi militare. Pe aripa nordică au fost construiţi pilonii masivi care pornind din 
adîncul prăpastiei sprijină renumitele balcoane ale sălii dietei de la etaj . Această lărgire artifi
cială a suprafeţei de construit poate fi bine observată în subsolul sălii cavalerilor, ea consti
t uind o realizare tehnică deosebit de ingenioasă pentru veacul al XV-lea. Terenul a fost 
lărgit şi în partea de răsărit. în cmsul lucrărilor din capelă şi în timpul cmăţirii fîntînii 
s-a văzut că toată această parte a fost umplută cu moloz proveni t din alte construcţii mRi 
vec hiI vechiul nivel păstrîndu-se doar înspre nord, acolo unde este aşa-numita "groapă a 
lu'şilor". Pe terenul astfel cîştigat s-a clădit capela2, precum şi alte construcţii pe locul 
aripii  Bethlen. 

Construcţiile din etapa aceasta excelează prin ornamentaţia gotică deosebit de 
bogată şi foarte îngrijit lucrată, fiind printre cele mai frumoase creaţii ale sculpturii din 
acea epocă. Asemănarea unor elemente decorative - cum ar fi cele de la balustrada 
tribtmei capelei - cu motive ornamentale de la catedralele franceze, l-a făcut pe arhitectul 
Moeller să afirme că la Htmedoara au lucrat meşteri francezi. Deşi nu este exclusă această 
posibilitate, nu trebuie să sub estimăm aportUl meşterilor locali, contribuţie ce se poate 
de asemenea vedea. Este vorba de absida capelei, care în loc de a fi poligonală se termină 
la exterior într-tm colţ format din întretăierea a două zidmi. Potrivit părerii lui V. Vătă
şianu, această particularitate, întîlnită şi la biserica fostă greco-catolică din Hunedoara, 
şi la biserica din Bîrsău 3 ar fi un element inspirat din arhitectura locală romînească,4. 

Moartea lui Ion de Htmedoara în 1456 n-a întrerupt mtmca de construcţie la castel . 
în vremurile grele, care au tu'mat pentru familia Corvinilor, castelul este locuit de către 
soţia lui Ioan de Hunedoara, Elisabeta Szilagyi, aici fiind unul din centrele unde se 
tuzeau intrigile politice care aveau să-I aducă pe Matei Corvin pe tronul Ungariei. Lucră
rile de construcţie continuă şi în acest timp, simţindu-se de astă dată influenţa Renaş
terii italiene. Sub această înrîtu'ire se transformă aripa nordică, cunoscută sub numele' de 
aripa Matei şi al cărei caracter original a fost grav alterat de către restauratorii din 
veacul t.recut. 

Au fost construite aici, în timpul Elisabetei Szilagyi, două logii mari, tma la parter 
şi alta la etaj, orientate spre cmte. Cea de la parter, fiind închisă ulterior, creîndu-se în 
locul ei trei ferestre cu tm ancadrament gotic tîrziu. Logiile erau susţinute de un stîlp 
octogonal construit din cărămidă5, dar ceea ce era original la aceste logii a fost pictur3J lor. 

Din păcate, cea ma.i mare parte a frescelor care împodobeau pereţii a fost distrusă , 
dar se păstrează încă în logia de la etaj ctmoscuta frescă în care se povesteşte legenda ori
ginii lui I oan de Htmedoara. în bogata bibliografie referitoare la originea lui s-a contestat 
de multe ori autenticitatea şi mai ales contemporaneitatea frescei. Al.ttorii care nu recunosc 
vechimea ei argumentează că este imposibil ca o scenă frivolă ca aceea pe care o reprezintă 
picttua amintită să fie contemporană cu evenimentele premergătoare venirii la tron :t 
lui Matei Corvin. Or, tocmai în aceasta constă valoarea istorică a frescei. În luptele pentrn 
tron, adversarii lui Matei Corvin negau dreptul acestuia la domnie, printre altele şi pentrtt 
binectmoscutul motiv şi clin istoria ţărilor noastre că nu este "os de domn". Acestor aCll-

1 In umplutură s-a găsit  şi un capitel corintic de 

provenienţă romană. eL raportului de să])ătnri citat. 

2 1 e fapt, pe umplutură stă numai j umătatea d in
spre răsărit a capelei, pentru că pe locul capelei (jumă
tatea dinspre apus), aşa CUIll am arii t a t ,  a fost o alU 
const. ruc \ ic I l lai veche. 

3 Sat in comuna Hărău, raionul llia. 

4 V. V ătăşeallu, Caslellli Corvinilor din HllncdoaN1, 
in "Boabe de grîu", :lI1ul IV ( 1 933), nr. 7 (iulie), p.  
426. 

5 In construcţii le din llccastă epocă . -a in trebuinţnt  

mult căriimida. 
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Fig. 4. - Sala cavalerilor. 

Fig. 5. - Sala dielei. 
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zaţii li s.e răspunde că Ioan' de Hunedoara, tatăl lui Matei, a fost fiul regelui Sigismund 
cu o ţărancă din părţile Hunedoarei, pe nume Elisabeta l\Iărgineanu 1. Autorii aceştia au 
uitat însă că fiii naturali ai regilor aveau în evul mediu drepturi la curte, ocupînd diferite 
functiuni iar în istorie se cunosc multe cazuri cînd aeestia au ocupat tronul tatălui lor. 

, , ' 

La aceasta trebuie să mai adăugăm că în t impul Renaşterii, a cărei idei pătrund în acest 
timp în Transilvania, eri ta concepţia că bastarzii erau mai potriviţi pentru domnie decît 
copiii legitimi. Aşadar, rostul frescei făcută în timpul luptelor pentru domnie apare cît 
se poate de justificat. 

Pentru vechimea frescei trebuie să ţinem seama şi de mmătoarele considerente 
tehnice. Modul de execuţie şi maniera gotică în care sînt tratate figmile de pe frescă indică 
mijlocul veacului al XV-lea. Iar ca element arheologic trebuie să arătăm că tencuiala de 
s ub frescă are aceeaşi . tructm'ă ca şi la t oate celela,lte cono'trucţii din castel din epoca 
Elisabetei Szilagyi. 

După moda italiană , exteriorul cetăţii a fost pictat cu motive geometrice. Este 
cunoscut astfel renmnitul turn pictat - bastionul din colţul de nord-vest - acoperit 
în întregime cu rombmi de culoare roşie şi galbenă, peste care s-a pictat o mem'trieră miaşă. 
Motive geometrice se mai găsesc pictate ', i  pe bastionul dinspre est ( lîngă fîntînă) şi pe 
turnul de poartă de l}e aceeaşi latmă. 

Ceea ce caracterizează lucrările din această perioadă este trecerea de la gotic la 
renaştere, deosebit de elocvent fiind în aceastl privinţă portalul arcuit în semicerc şi cu 
profil gotic prin care se intră azi în sala clietei 2. 

Construcţiile se încheie, se pare, în j mul anului 1480, an ce mai putea fi citit în 
secolul trecut deasupra porţii principale 3. Clădit în cmsul llllui secol, castelul de la Hune
doara prezintă adunate la un loc toate elementele gotice, de la primele influenţe - muchiile 
gotice pe uşile de la prima cetate, elemente de gotic raionant în sala cavalerilor şi capelă 
şi terminîndu-se cu chenarele în acoladă ale goticului tîrziu de pe faţada dinspre curte 
a aripii Matei. Toate construcţiile ulterioaloe, din veacul al XVII-lea şi al XIX-lea, nu vor 
contribui decît la alterarea valorii arhitectmale şi artistice a castelului gotic original.  

în decm'sul acestui secol, castelul este sediul unui imens domeniu, proprietatea 
Corvinilor, tra,nsformat în 1481 în comitat, fiindu-ne cunoscut şi numele cîtorva castelani 
care administrau acest domeniu. D upă moartea lui fatei COl'vin, întreaga avere - deci 
domeniul şi castelul - revin lui I oan Corvin, fiul său. După moartea prematmă a acestuia, 

oţia lui, Beatrix Frangepan, se căsătoreşte cu George de Brandebmg, întreaga avere 
intrînd în posesia acestuia după stingerea familiei Corvinilor, prin moartea hu Cristof, 
fiul lui Ioan Corvin, în 1493 şi a surorii hu, E lisabeta, în 150 7 .  

Este important de amintit c ă  în vremea aceasta, l a  curtea văduvei Beatl'ix de la 
Hunedoara îşi petrece copilăria şi viitorul cardinal 1VIartinllzzi, care va juca un rol impor
tant în istoria Transilvaniei din veacul al XVI-lea4• 

George de Brandebmg vinde întreg doineniul falniliei de E nning. Pe.ntm acesta s-a 
deplasat la H unedoara, unde a încărcat în căruţe întreaga avere mobilă a castelului, luînd 
cu el şi toată arhiva cal'e, în secolul trecut era depozitată la Ansbach , în Germania, parte 

1 Porlul Elisabetei ;\liirgineanu din frescă esle 
acelaşi ca al femeilor pădu.renilo� din zilele noaslre. 
Desigur că atunci cind se va trece la restaurarea frescei 
şi aceasta intr-un ultim stadiu al luerărilor de restaurare. 
ea va oferi un bogat material de studiu. 

; - c. 1 9 0 9  

� Vezi Balogh Jolan, ()p. cil o ,  p .  30. 
3 eL W, Schmidt, Die Slammburg der Huniade im 

Siebenbllrgen, Sibiu, 1865, p. 2 1 .  
• P"ay, Anale, V ,  270. 
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din ea fiind transferată apoi la Viena. Din această arhivă n-au fost publicate decît acele docu
mente care se referă la politica lui Ioan de Hunedoara şi Matei Corvin. 

Familia Enning, cunoscută mai bine sub numele de Torok, a stăpînit castelul în 
tot cursul veacului al XVI-lea, pînă la stingerea ei. 

Este interesant · de menţionat că în anul confirmării vînzării, 1526 (vînzarea s-a 
făcut în 1518), sînt pomenite şi ateliere de prelucrare a fierului 1,  aflate pe teritoriul dome
niului, iar minele trebuie să fi fost exploatate cu mult înainte, avînd ştiri despre aceasta 
din secolul al XV-lea 2. 

Dintre membrii familiei Torok, mai cunoscut este Valentin Torok, unul din principalii 
protagonişti ai vieţii politice ardelene în timpul lui Zapolya, şi unul din regenţi în timpul 
minoratului lui Ioan II Zapolya. Pentru istoria castelului Hunedoara este importantă 
activitatea lui politică dinainte de 1535, cînd Valentin Torok era de partea austriacilor. 
Ca urmare a acestei politici, castelul de la Hunedoara este atacat de ost;tşii lui Zapolya, 
conduşi de Czibak, care incendiază cetatea. 

între ceilalţi stăpînitori ai castelului din familia Torok, amintim pe un alt VareD.tin 
'Iorok, strănepotul primului, cunoscut în istoria literaturii maghiare, ca un prieten al 
artei. în vremea lui (a doua jumătate a secolului al XVI-lea) îşi petrece multă vreme la 
Hunedoara poetul cronicar Sebastian Tinorly. 

Un alt membru al familiei Torok, Stefan Torok, unchiul lui Valentin Torok de mai 
sus, a jucat un rol politic în timpul lui Bathori şi Mihai Viteazul. în vremea lui, Hune
doara este atacată şi distrusă de către oştenii lui Mihai Viteazul, dar documentul din 6 
august 1600, care relatează aceste fapte, nu vorbeşte decît de oraşul Hunedoara 3. Nu 
cunoaştem nici o mărturie dacă şi castelul a fost distrus cu această ocazie. 

Stefan Torok zălogeşte în 1605 d omeniul Hunedoara ( ce cuprindea în acea vreme 
40 de sate) lui Gabriel Bethlen pentru suma de 12 000 de galbeni. La moartea lui, stăpînă 
a castelului rămîne sora acestuia, Ecaterina Torok, amanta principelui Ardealului Ga
briel Bathori. Acesta răscumpără de la Gabriel Bethlen castelul Hunedoara, dîndu-i 
în schimb oraşul Aiud, iar domeniul îl dăruieşte iubitei sale, Ecaterina. Desigur că faptele 
n-au decurs chiar aşa de simplu, ele provocînd nenumărate dispute între cei doi protago
nişti, Gabriel Bathori şi Gabriel Bethlen4• Prin rolul pe care l-a j ucat în istoria politică a 
Transilvaniei la începutul secolului al XVII-lea, Ecaterina Torok a fost una din figurile 
feminine interesante ale istoriei Transilvaniei. 

La moartea ei, întreaga avere intră, . după vechiul drept feudal, în stăpînirea coroanei 
<ţeţinută chiar de Gabriel Bethlen. Acesta, deşi posesor a numeroase domenii în tot Ardealul, 
îşi alege pentr'u s(;urtă vreme Hunedoara ca reşedinţă a sa şi de aceea întreprinde mari lucrări 
de transformare a castelului. Principalele construcţii din vremea lui sînt aşa-numita aripă 
Bethlen, pe latura de răsărit a castelului cu ferestrele orientate spre oraş şi cetatea husarilor 
de pe malul stîng al Zlaştiului. Alături de arţpa răsăriteană el construieşte un uriaş bastion 
rotund - bastionul alb - el esfiinţînd astfel poar'ta de intrare din această parte, şi constru-

1 "Locum ferri lodinne Thulia prope rivulum 
Fejerviz in ieri/oria possessionis Birtz", iar mai departe 
"donans . . .  ui idem Caspar (Gaspar Enning) ei sui 
haeredes . . .  in eodem montem et sitva minerarum lerri 
et ad dictam lodinam prout necesi/as exposiulaverit 
portare facere possint". Publicat de W. Schmidt, 
op. cit., p. 25. 

2 Csănki intr-o comunicare ţinută la Deva in 1 887 

66 

citează u n  document din 1493, i n  care s e  face menţi
unea despre : "montane lerri de Hunyad". Vezi "Sza
zadok", 1 887, anexa : A mag. Tori. Tdrsulai . . .  kirtin · 
dullisa [Excursia . .  . societăţii istorice maghiare! , 
p. 1 6, nota 8. 

a Hurmuzaki, voI. I V , p. 104. 

4 Pentru amănunte vezi W. Schmidt, op. ciI., 
p. 29 şi urm. 
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ieşte un alt pod pe piloni de cărămidă, prin care se asigura legătura cu oraşul. Pe 
latura de nord se construieşte terasa denumită impropriu bastionul muniţiilor. 

Ceea ce este mai grav e că în epoca aceasta a fost distrusă sala dietei, capela. fiind 

şi ea degradată. în sala dietei au fost scoase coloanele, iar încăperea compartimentată în 

trei camere, construindu-se şi un etaj . Urmele zidurilor despărţitoare şi a bîrnelor sînt şi 

astăzi vizibile. Cele trei camere cunoscute din urbariul lui Bajoni din 1681 t, cu numele 
de camerele doamnei, domnului şi sufrageria au fost împodobite cu stucatură, acest sistem 
de decoraţie fiind caracteristic epocii Bethlen la Hunedoara. Sufrageria a fost împodobită 
cu portrete ale principilor domnitori contemporani cu Bethlen. Astăzi, din medalioanele 
complet distruse, abia se pot identifica cîteva portrete care se pare că reprezintă nobili 
şi suverani din sec. XVII. între ele s-a afirmat mult timp, şi se mai afirmă, fără vreun 
temei sigur că ar fi şi portretele lui ;Matei Basarab şi Vasile L'UP'U. Cercetările în curs 
vor lămu.ri în ce măsură este exact acest lucru. Medalioanele s-au distrus în secolul 
trecut, după incendiul din 1854, cînd s-a clădit un acoperiş provizoriu sub aceste 
portrete. Expuse peste UD deceniu la intemperii, ele s-au deteriorat. 

Sala cavalerilor a fost transformată în magazie, iar capela, aşa cum s-a amintit, 
degradată. Ca să se asigure accesul din noua clădire de pe latura răsăriteană în aripa Matei, 
constructorii lui Gabriel Bethlen n-au pregetat să desfacă bolţile originale ale capelei go
tice şi să construiască altele stîngace, mult mai jos, tăind astfel şi ferestrele. Caracteristic 
pentru zidurile construite în această epocă este faptul că se întrebuinţează piatra profi
lată rămasă de prisos de la sala dietei şi capelă. Piatră de aceasta profilată poate fi găsită 
pînă şi la biserica reformată de lîngă castel, construită cam în aceeaşi epocă. 

Urmaşii lui Gabriel Bethlen, nepoţii săi de frate, Stefan şi Petru, continuă lucrările 
începute de unchiul lor. După moartea lor, castelul trece în proprietatea surorii lor, Eca
terina, căsătorită cu David Zolyomi, care a uneltit la Poartă împotriva lui Rakoczi, fapt 
pentru care a fost închis de către acesta în cetatea Kovar, unde l-a urmat şi soţia lui z. 

De la moartea acesteia, în 1666 a început un lung proces pentru revendicarea dreptului 
de proprietate asupra castelului şi a domeniului. Fiul lui David Zolyomi, Nicolae, reven
dică proprietatea de la Apafi. Acesta din urmă confiscase castelul de la Emeric Tokoli, 
ce-l ocupase între timp, pentru că era înrudit cu familia Bethlen. Procesul a continuat 
între Tokoli şi Apafi, cîştigînd acesta din urmă printr-un schimb 3. Din aceşti ani cunoaştem 
primele urbarii ale domeniului Hunedoara. Un inventar foarte amănunţit face castelanul 
Bajoni pentru stăpînul său Emeric Tokoli, în 1681. Pe lîngă faptul că multe din datele 
furnizate de el ajută astăzi la restaurare, din inventarul său aflăm că bogatul domeniu al 
Hunedoarei cuprindea la acea dată două oraşe, 31 de sate şi 14 predii cu 613 sesii, din care 
532 sînt sesii de iobagi, mine de fier, animale de povară etc.", 

Este interesant şi actul din 1685, prin care delegaţii lui Mihai Apafi au preluat 
castelul cu tot ce ţine de el de la "necredinciosul Tokoli". După o descriere sumară a caste
lului, care nu egalează pe cea a lui Bajoni, sînt enumerate bunurile. Din acest document 
reiese importanţa minelor de fier menţionate imediat după castel, înaintea oraşelor. După 
cum se vede din document, la mine lucrau iobagi, dar, din păcate, instalaţiile acestor mine 
pe care documentul le cuprinde, lipsesc în textul publicat5• 

1 Bajoni, lnvemarum omnium bonorum . . . , 
publicat de Arăny, op. cit. 

I Familia Zolyomi va locui tn aripa de sud a caste
lului, pe care o şi amenajează In acest scop. 

3 Lista exactă a proprietarilor a fost mtocmită m 

1722 de către autorităţile austriace. Arhivele Statului 

Deva. Fond. ComitatuJ Hunedoara, pachet. 3. 
4 Schmidt, op. cit., p. 43. 

5 "Szăzadok", nr. 4 din 1Ş69, p. 209 şi urm. 
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Din 1 722 stăpînesc aici austriacii. Ei instalează în castel sediul administraţiei miniere 
şi locuinţele funcţionarilor. Aceştia fac o serie de reparaţii cmente 1, iar sub îngrijirea 
francisca,nilor stabiliţi între timp la Hunedoara, capela. este redată cultului catolic. Acum 

Fig. 6. - Capela (interior) inainte de re�taurare. Vedere dinspre răsărit. 
Intrarea, corul cu baluslrada şi stllpU de susţ inere. 

se aşează aici portretul călugărului franciscan Capistrano sanctificat la. sfîr.;itul veacului 
al XVII-lea. 

în timpul răscoalei din 1 784, la Hunedoara s-a refugiat întreaga nobilime din comi
tatul Zărandului şi al Hunedoarei. "Mai mult de 3 .000 de persoane de ambele sexe se află 

1 Urbariul (lin 1 7 4 5, puullcat de W. Schmidt ,  op. cit., p. 53. 
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Fig. 7. - Castelul Hunedoara tuainte de Incendiul din 1 854. 

Desen executat de Carol Pop de Szatmâl'Y· 
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N.0 LeG E N DA : 
mmm ZIDURILE CETĂT" DIN SEC.XIV. 
C PRIMA C[lATE A LUI I OAN 

DE HUNIADE • 
� A DOUA CONSTRUCTIE A lUI 

IOAN DE HUNIADE • •  
c::::J CONSTRI.ICŢ!I �EC.)(VII . 

URNUL NEBOI 5A .  

Fig. 8 .  - P lanul general a l  caslelului d e  la I IuLledoara. 
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în castel şi avutul lor adus spre păstrare depăşeşte 100.000 de florinţi", se spune într-un 
raport oficial \ iar dintr-un alt raport din aceeaşi vreme aflăm că ţăranii care urmau să 
atace castelul s-au adunat la Peştiş, dar au fost risipiţi în timpul unei petreceri de către 
trupa de la castel. . 

Călătorii care trec pe aici, începînd din secolul XIX-lea, descriu cu tot.ii frumuseţea 
artistică a castelului, însă toţi notează starea de decădere în care se afla clădirea. Aus
triacii au transformat sala cavalerilor în depozit de fierărie, fapt ce se poate vedea şi pe 
unul din desenele executate la Hunedoara de către Carol Pop de Szathmari. 

După unele reparaţii sumare executate în 1817 ,  castelul este lovit de trăznet după 
cîţiva ani şi distrus parţial. în 1854, în noaptea de 13 aprilie, castelul a fost distrus defi
nitiv de un puternic incendiu. 

Părăsit, castelul urma să aibă soarta cetăţii Deva, dar este meritul lui Ludovic 
Arânyi care într-o descriere amănunţită a castelului, publicată în 1869, face cunoscut 
valoarea deosebită a clădirii. 

Restaurarea o dată începută a pornit pe un drum greşit. Arhitectul Steindl voind să 
transforme bătrîna cetate într-un castel regal în care "să îmbine farmecul medieval cu con
fortul secolului al XIX-lea" alterează profund caracterul original al cetăţii. El construieşte 
galeria din faţa aripii Bethlen şi acoperişul actual şi ce este mai grav a modificat planul 
original al aripii Matei. 

tn cele din urmă, lucrările sînt reluate de Moeller în 1907, dar sînt întrerup te de 
primul război. Moeller şi-a concentrat toată atenţia să înlăture profanările lui Steindl 
şi a altora de la aripa Matei, a consolidat unele ziduri, dar n-a apucat să execute lucrările 
de bază :pentru restaurarea castelului de la Hunedoara. 

Lucrările reluate în 1956 au pornit de la concepţia că prin restaurarea monumentului ,  
s ă  s e  pună î n  valoare toate bogăţiile sale artistice. Proiectele de restaurare s e  execută numai 
după amănunţite cercetări la care participă arhitecţi, arheologi, istorici şi istorici de artă. 
Există astăzi toate pre�sele ca restaurarea castelului Hunedoara să fie desăvîrşită, 
evitîndu-se greşelile din trecut, urmînd ca în cîţiva ani să se adăpostească aici un mare 
muzeu potrivit unui oraş nou renăscut în era noastră socialistă 2. 

XYHE1l0APCKHlII 3AMOK 

KPAŢKHlII HCTOPH4ECKH lII 04EPK 

(I<PATI<OE CO,UEP)KAHI1E) 

XYHe.n.oapCKaH KpenocTb oblJla B03.ll.BHrHYTa B nOCJle.ll.HeH qeTBepTH X I V  BeKa H a  
MeCTe, HCKJlIOQHTeJlbHO ooraTOM apXeOJlOrHQeCKHMH CJle.ll.aMH. O HeH BnepBble ynoMHHaeTCH 
B O.n.HOM H3 .n.oKYMeHToB 1 399 rO.ll.a ;  B 1 409 r0.ll.Y OHa ObIJla no.n.apeH a KOpOJleM C H fH3 -
MYH.n.OM KaBaJlepy BOHKY, OTIIY HoaHa .n.e Xyne.n.oap3 3a BOHHCKY� .ll.OOJleCTb. 

1 1. Lupaş, Patru rapoarte oficiale privitoare la 

Ilituaţia regiunii miniere in timpul răscoalei ţăranilor 

din Transilvania la 1 184, Bucureşti, 1936. 

2 Articolul de faţă a fost redactat tn primăvara 

anului 1957. Intre timp lucrările de restaurare ş i  

implicit cele d e  cercetare la castelul d e  l a  Hune-

19 

doara au continuat. Astfel capela a fost restaurată, 

lucrările fiind avansate şi la aripile Matei şi Bethlen. 

S'a Intocmit proiectul de restaurare pentru sala 

diieLei. Ma!erialid documentar acumulat, urmeazăsă 

fie sintetizat Intr-o lucrare monografică. 
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CASTELUL DE LA HUNEDOARA. 

OO,ll. yrpo30H OTTOMaHCKOH OnaCHOCTH (npHCYTCTBHe TypOK OTMelJaeTCH B XauerCKOM 
Kpae ern.e B 1 42 1  ro,ll.Y) 3Ta nepBaH KpenocTh 6blJla nepecTpoeHa l1oaHoM ,ll.e XYHe,ll.Oap3 
COrJlaCHO BceM npaBHJl aM TOr,ll.aUIHerO BoeHHoro H CKyccTBa. bhlJla B03Be,ll.eHa ew.e O,ll.Ha 
BHellIHHH KpenoCTHaH CTeH a ,  YKpenJleHHaH H a  yrJl ax 6acnWHaMH ( cpe,ll.H KOTOPbIX FI Fl3 -
BeCTHaH pacnFlCHaH 6allIHH ) , a TaK)!{e raJlepeH FI 6aCTFlOH H Fle bOHca, e,ll.FlHCTBeHHaH lJaCTh 
H3 3Toro pH,ll.a CTpoeHFlH, coxpaHFlBllIaHCH ,ll.O HacToHw.ero BpeMeHH. B CKope, npH6JlFl3 H
TeJlhHO B nepHO,ll. 1 440- 1 450 rO,ll.OB, npOH3BO,ll.HTCH HOBble 3HalJFlTeJlhHhl e  cTpOFlTeJlhHhle pa-
60ThI ,  BCJle,ll.CTBHe KOTOPhIX KpenocTh TepHeT CBOH BoeHHbIH xapaKTep H npeBparn.aeTcH B 
POCKOllIHbIH 3 a MOK, ,ll.OCTOHHhIH KpynHhlx nOJl HTHlJeCKHX ,ll.OJl)!{HOCTeH ( H3 KOTOPbIX BblcrneH 
6bIJlO pereHTcTBo) ,  KOTOPbIX ,ll.OCTH r  ero BJla,ll.eJleu:. Tor,ll.a )!{e 6bIJlO nocTpoeHo 3ana,ll.Hoe 
KPbIJlO C 3 aJlOM KaBaJlepOB H C 3 aJlOM ,ll.H3TbI , a TaK1Ke KaneJlJla ;  Bce 3TH nOCTpoHKH 3 a 
MelJaTeJlhHbI cBoeH rOTHlJeCKOH, FlCKJllOlJFlTeJlhHO 6oraToH FI xY,ll.O)!{eCTBeHHo BhIllOJlHeHHOH o p 
H aMeHTaUFleH. 

O ocJle cMepTFI l10aHa ,ll.e XYHe,ll.Oap3 ( 1 456) ero B,ll.OBa EJlFl3a6eTa CFlJl am npo
,ll.OJl)!{aeT pa6oTbI, H3 KOTOPbIX caMbI MFI rJl aBHbIMH HBJlHIOTCH Fl3MeHeHFlH, n pOFl3Be,ll.eHHble 
B ceBepHoM KpbIJle ( KpbIJlO MaTeH), B KOTOPOM H aXO,ll.HTCH ,ll.Be JlO,ll.)!{FlFI, YKpallIeHHhle q>pec
KaMFI ( cpe,ll.FI KOTOPhIX Fl3BeCTH aH q>pecKa, Fl306pa)!{alOrn.aH JlereH,ll.Y npOFl CXO)!{,ll.eHFlH MoaHa 
,ll.e XYHe,ll.Oap3) . ':hFl p a60TbI xapaKTepHbI BJlFlHHHeM FlTaJlhHHCKOro B 03 pO)!{,ll.eHFlH;  COrJlaCHO 
FlTaJlhHHCKOH MO,ll.e TaK)!{e p a,cnFlcaHbI reOMeTpFllJeCKHMFI MOTFlBaMFI FI BHellIHFle CTeHbI 
3aMKa. P a60Tbl 3aKaHlJHBalOTCH OKOJlO 1 480 rO,ll.a ,  npFl6JlFl3F1TeJlhHO lJepe3 CTO JleT nOCJle 
FIX H alJaJl a.  b OJlhllIOe 3 HalJeHHe XYHe,ll.OapCKOro 3 a MKa COCTOFIT B TOM, lJTO TaM MO)!{HO 
BCTpeTFlTh co6paHHhle BMeCTe Bce nOCJle,ll.OBaTeJlhHble q>OPMbl rOTFllJeCKOrO Fl CKYCCTBa. 

B 3TOT nepFlO,ll. BpeMeHH B03HHKaeT H orpOMHoe nOMeCThe, n pHHa,ll.Jle)!{arn.ee P0,ll.Y 
KOPBHHOB, npeo6pa30BaHHoe B 1 48 1  ro,ll.Y B KOMHTaT ( rpaq>cTBO) . OocJle cMepTH MaTeH 
KopBFlHa,  a 3 aTeM H MoaHa KopBHHa, Bce 3TO FlMyrn.ecTBo nepeXO,ll.HT nYTeM np0,ll.a)!{H B 
co6cTBeHHocTb po,ll.a TepeK, KOTOPblH BJla,ll.eeT HM B TelJeHHe XVI BeKa, a 3 aTeM pO,ll.a 
beTJleHoB. fa6pHeJlh b eTJleH npe,ll.npHHHMaeT HOBble CTpOHTeJlbHhle pa60Tbl B 3 aMKe, BCJle,ll.
CTBHe KOTOPhlX 6blJlFl nepe,ll.eJlaHhI FI pa3pYllIeHbI OlJeHb MHorFle Fl3 npe,ll.bI,ll.yrn.FlX rOTFllJeCKX 
nOCTpoeK. OT n OTOMKOB fa6pFleJlH beTJleHa XYHe,ll.OapCKFlH 3 a MOK FI nOMeCThe nepellIJlFl 
nOCJle,ll.OBaTeJlhHO K p0,ll.aM 30JlFlOMFI, TOKOJlFl FI Anaq>q>H FI, HaKOI.reu:, B 1 7 1 2  ro,ll.Y CTaJlFl 
aBcTpHHCKOH co6cTBeHHocThlO . 

CJlYlJaHHO Fl CnOJlHHeMhle BOCCTaHOBHTeJlhHble pa60Tbl He MOrJlFl npe,ll.oTBp aTFlTb 3aMOK 
OT nOCTeneHHoro pa3pYllIeHFlH, a B 1 854 ro,ll.Y OH 6bIJl OKOHlJaTeJlhHO YHHlJ/fO)!{eH no)!{a
pOM. E ro 0pHrH HaJlhHblH xap aKTep n pFl pecTaBpaU:HFI B KOHu:e npouTJloro BeKa H e  6blJl 
C06JlIO,ll.eH.  B 1 907- 1 9 1 4  ro,ll.ax OH 6blJl CHOBa BOCCTaHOBJleH. BoccTaHOBFlTeJlbHble pa 6oTbl, 
B0306HOBJleHHble B 1 956 ro,ll.Y Ha HaYlJHblX OCHOBax, npeCJle,ll.YIOT BOCCTa HOBJleHFle FI BbIH
BJleHFl e  Bcex XY,ll.O)!{eCTBeHHbIX 60raTCTB naMHTHFlKa. 

OBb51CHEHHE PHCYHKOB 

PHC. 1.  - 06�HH BUA. 

PliC. 2. - BopOTa B CTt'He nepBOH RpenOCTH. 

PUC. 3. - BawHSl Hue BoHca. 

Pac. 4. - Ban I<aoanepoB. 

Pac. 5. - 3an AueTbI. 

PJfC. 6. - I<anenna (RHTepbep) AO peCTaopa!ţHIf. BuJl, C OOCTOKa. BXOA, XOPbl C 6anlOCTpaAOH o 
CTon6b1 onopLJ. 

Poc. 7. - XyueAoapcKuH BaMOK AO nOlKapa 1 854 ro�a. PHCYHOK I<apona nona Ae CaTMapo. 

PHC. 8. - 06lIţBH nnau XyueAoapc�oro aaMKa. 
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O. VELEBCU 

LE OHÂTEAU DE HUNEDOAHA . 

BREF APERQU HISTORIQUE 

(RESUl\I E) 

La forteresse de Hunedoara fut M.ifiee dans le del'nier quart du XIVe siecle, dans 
une region particulierement ricne en yestiges archeologiques. Son nom apparaît pour 
la premiere fois dans un document de 1399. Le roi Sigismond en fit don en 1409 au cheva
lier Voicu, pere de Jean de Hunedoara, en recompense de ses faits d'armes. 

Sous la mena ce du peril ottoman (les Turcs sont signales des 1421 dans la region 
du Haţeg), Jean de Hunedoara reconstruit la forteresse selon les regles de l'art' militaire 
de l'epoque. TI fait eriger une nouvelle enceinte, flanquee de bastions aux angles (l'un d'eux 
est la celebre «tour peintel}), ainsi que la galerie et le bastion «Nje Boisa)), seule portion 
demeuree intacte jusqu'a. nos jours. Bientot cependant, entre 1440 et 1 450, de nouveaux 
et importants travaux sont entrepris. TIs font perdre a. la forteresse son caractere mili
taire et la transforment en une somptueuse residence, digne des hautes fonctions de son maître, 
eleve au rang de regent du royaume de Hongrie. O'est de cette epoqe que datent 
l'aile Ouest, la Salle des Ohevaliers et celle de la Diete, ainsi que la chapelle, ouwages 
remarquables par la richesse et l'execution particulierement soignee de leur ornementation 
gothique. 

Apres la mort du heros ( 1456), sa veuve, Elisabeth Szilagyi, poursuit les travaux 
qui avaient ete commences. Les plus interessantes de ces nouvelles constructions sont 
celles de l'aile Nord, dite «aile de Mathias», avec ses deux loggias ornees de fresques, 
dont Pune, bien connue, a pour sujet la legende des origines de J ean de Hunedoara. Oes 
constructions se ressentent tout particulierement de l'influence de la Henaissance italienne 
et c'est egalement la maniere italienne qui inspire les motifs geometriques de la peinture 
exteriem'e du château. Les travaux avaient dure un siecle environ, lorsqu'ils s'acheverent, 
aux environs de l'an 1480 et, ce qui fait precisement le grand illteret du château de Hune
doara, c'est .qu'on y trouve reurues toutes les formes successiyes du gothique. 

Dans l'intervalle, un immense domaine avait ete constitue. TI appartenait aux 
OOl'vin et fut erige en comte en 1481. Apres la mort de Mathias Oorvin, puis apres celle de 
J ean OOl'vin, ţous ces biens furent vendus il. la familie Torok, qui en conserva la propriete 
pendant tout le XVle siecle. Le domaine passa ensuite il. la familie Bethlen. Gabriel Bethlen 
entreprend il. son tom la restauration du château, transformant et detruisant une partie 
des constructions gothiques anterieures. Des descendants de Gabriel Bethlen, le château 
et le domaine de Hunedoara passent successivement aux families Zolyomi, Tokoli, Apafi 
et, finalement, en 1722, a la Maison d'Autriche. 

En depit de reparations occasionnelles, le château se degrade peu a. peu. Un incendie 
le detruit entierement en 1854. TI fut restaure vers la fin du XIXe siecle, sans nul respect 
pour son caractere original. Une seconde restauration eut lieu de 1907 a. 1914. Les travaux 
ont ete repris en 1956 sur une base scientifique, avec le souci de faire reYiwe et de mettre 
en yalem' toutes les beautes artistiques du monument. 

EXPL ICATION DES F I G URES 

Fig. 1 .  - Vue d'ensemble. 

Fig. 2. - Porte pratiquee dans le mur de la premiere forleresse. 

Fig. 3.  - La tom Nje Boisa. 

Fig. 4. - Salle des ehevaliers. 

Fig. 5. - Salle de la Diele. 

Fig. 6. - Interieur de la chapel le (aval l l  la re� l a u ra l i o ll). Vuc du cole Est. Enlrcc, ba.1ustrade el piliers de 

soultmement du ehreur. 

Fig. 7. - Le chăteau de HU llcfloara ava n t  I ' : nce n d ie de 1 85 1 .  Ucssin e xecute par Carol Pop de Szalmary.  

Fig. 8. - Plan general du châlcau de Hunedoara. 

http://patrimoniu.gov.ro



o VEDERE PANORAMICĂ A IAŞILOR LA 1 793 
DATORITĂ PICTORULUI RUS M. M. IVANOV 

de DA:N B ĂDĂRĂU 

La "Russkii Muzei" se păstrează o acuarelă avind o mare valoare artistică şi totodată 
o mare importanţă documentară în legătură cu istoria Iaşilor. Opera se datoreşte 
pictorului rus Mihail Mateevici Ivanov care şi-a asigurat lID loc de frunte în istoria 

artelor plastice. 
Celebrul pictor rus Mihail Mateevici Ivanov se trage dintr-o familie de simpli soldaţi. 

în istoria artei ruse el a intrat în primul rînd ca peisagist. Dar dacă Semen Tebrin în 
opera sa ne dezvăluie poezia naturii, iar Feodor Alexeev se consacră peisajului de oraş, 
lui 1 vanov îi revine meritul de a fi creat un tip de artă de un caracter pe atunci încă 
aproape necunoscut, răspunzînd imei preocupări documentare. El este marele pictor de 
bătălii al secolului al XVIII-lea rus. 

începînd din ianuarie 1 780, Ivanov a fost ataşat expediţiei mareşalului principe 
Potemkin în ţările de sud, asistînd la bătăliile dintre armatele ruse şi turci. Pe teatrul 
de război a creionat numeroase schiţe, a desenat vederi şi a pictat diferite scene de luptă, 
luînd parte la atacul asupra cetăţilor Oceakov şi Ismail. 

După toate probabilităţile, Ivanov se afla în Moldova la 1791 în momentul morţii 
neaşteptate şi năpraznice a lui Potemkin în apropiere de Iaşi ; scena morţii acestuia el o 
fixează într-o compoziţie ce a rămas posterităţii numai sub formă de reproducere. 

Ivanov a poposit deci in Iaşi în vremea cneazului Potemkin. Dar el a avut prilejul 
să se oprească în acest oraş şi mai tirziu. Fapt este că la 1 793 el ne dă o acuarelă de o 
factură frumoasă şi foarte spectaculoasă, reprezentînd o vedere panoramică a Iaşilor. 
Această importantă lucrare a marelui pictor rus nu a fost cunoscută pînă acum în ţara 
noastră. Prezentînd-o public gă,sim un nou prilej de a rupe cu istoriografia vechilor regimuri 
de la noi care au neglijat să descopere şi să studieze izvoarele ruseşti chiar de primă impor
tanţă în legătură cu cunoaşterea istoriei ţărilor romÎlle. 

Această omisiune a cercetărilor de la noi are efecte cu atît mai grave in cazul de 
faţ·ă, cu cît lucrarea lui Ivanov constituie cea dintîi reprezentare autentică a Iaşilor, o 
vedere după natură fidel reconstituită, care-i dă valoarea unui document a cărui importanţă 
nu poate fi comparată decît cu aceea a planului Iaşilor pe care Bayardi îl ridică la 1819, 
fiind cel dintîi plan corect al oraşului. 

Ţinem să subliniem că mai există şi alte vederi asupra Iaşilor de la sfu'şitul secolului 
al XVIll-lea. Dar aceste vederi de provenienţă apuseană, cunoscute de istoricii noştri 
cu prisosinţă şi utilizate adesea pentru iconografia timpurilor, apar ca lu crări sumare de 
pură imaginaţie şi cu totul necorespunzătoare. Acesta este cazul pentru cr noscuta stampă 
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D. BĂDĂRĂu 

austTiacă de la 1788, reprodusă şi de N . . A. Bogdan în opul său Omşul Iaşi la p. 41. Stampa 
pe care o prezentăm la Tîndul nostru pentru comparaţie cu lucrarea pictorului Ivanov 
ne înfăţişează o aglomeraţie informă de clădiri cu numeroase tumuri dominate de semilune, 
adică o sumedenie de case încorsetate în zidurile unei cetăţi de tip medieval. Nimic, în 
toate acestea, nu Tedă natura locurilor ; Iaşii n-au fost niciodată imprejmuiţi cu ziduri 
de apărare ca oTaşele-cetăţi din Germania ; şi nici bisericile sale, mai puţin îngrămădite 
decît pe stampa austriacă, nu aveau minareturi cu semiluna deasupra. Valoarea documen
tară a acestei stampe, ca şi aceea a altor stampe pe care nu ne mai dăm osteneala să le mai 
prezentăm, este deci nulă. 

Să analizăm acum lucrarea lui Mihail Mateevici Ivanov. Pictorul TUS, avînd însăr
cinări în strînsă legătură cu operaţiile militare, este preocupat de a respecta înfăţişarea 
locurilor, de a reproduce relieful, de a reda cursul apelor, de a indica podurile peste ape, 
de a nota clădirile importante, lucrările de fortificaţie etc. ,  şi de a pune în faţa ochilor 
particularităţile şi - atunci cînd există - curiozităţile ţinuturilor pe care le străbate în 
UTma armatelor. Opera sa este aceea a unui memorialist în imagini ; ea are ca scop prin
cipal de a informa organele centTale ale imperiului, materialul fiind trimis cu rapoartele 
ce proveneau de la cartierul forţelor operative ; şi, în al doilea Tînd, pictorul ilustrea.ză 
în mod artistic, atunci cînd este cazul, în calitatea sa de martor ocular, marile bătălii vic
tOTioase ale armatelor, preamărind astfel în ochii posterităţii acţiunile de iscusinţă ale 
şefilor militari şi faptele de arme ale ostaşilor. (în această din urmă privinţă, avem tabloul 
lui Ivanov "Atacul asupra Oceakovului") .  :Misiunile sale întrunesc astfel funcţiile serviciului 
geografic şi ale secţiei istorice ce vor fi ataşate mai tîrziu pe lîngă orice unităţi militare 
importante, cu deosebire că, pe lîngă planuri şi crochiuri operative, acestea vor confecţiona 
o masă de documente fotografice, pe cînd pictorul de război al veacurilor trecute îşi construia 
materialul pe măsura agerimii mîinii şi a pătrunderii ochiului său de artist care uneori 
- cum este cazul lui I vanov - ne procură creaţii de talent sau chiar de geniu. 

în ceea ce-l priveşte pe Mihail Mateevici Ivanov, el a mărşăluit alături cu regimen
tele principelui Potemkin şi a succesorilor acestuia în lungul şi în latul Rusiei noi, . ca şi 
al Moldovei. Schiţele şi compoziţiile ce ne-a lăsat sînt cît se poate de fidele şi de exacte 
în detalii ce adesea ar fi scăpat unui ochi mai puţin exersat . .Acuarela sa, care ne redă 
în culori peisajul Iaşilor în epoca sa, nu face excepţie de la această regulă p.;:) care o urma cu 
stricteţe. în chenarul acuarelei, avem indicaţii de mîna sa ; în stînga sus ni se arată că 
lucrarea a fost executată în august 1793. Iar în dreapta jos tle poate citi următoarea 
notaţie : BH,U'h ropo,Ua 5ICC'h, CHSITOH OT TaTapalll'h peKH B a rJlYSI H KaKaHHbI, adică "Ve
derea oraşului Iaşi din Tătăra.şi. Rîurile Bahlui şi Oalcaina".  

în faţă desluşim uşor oraşul aşezat pe dealul său în pinten, iar în planul cel mai 
îndepă.rtat, închizînd orizontul în spate, vedem dealul de peste Bahlui pe care se ridică 
Galata şi Miroslava. La extrema stîngă, pe planul din flmd, descoperim Oetăţuia foarte 
exact reprodusă, avînd la picioare Frumoasa cu zidul şi curţile ei. Iar la extrema dreaptă, 
aproape de planul întîi, biserica pe care o zărim este Nicoriţa cu turnul de pe naos şi cu 
clopotniţa de peste pridvor, clopotniţă ce se vede a nu fi avut încă, la acea epocă, deschi
derile protejate de obloanele de lemn ce le are azi, nici greoiul acoperiş de tablă în formă 
de căciulă. Dealul pe care este aşezat OTaşul se prelungeşte în dreapta pînă ce se pierde, 
biserica apropiată acoperindu-l cu masa ei ; iar în stînga, dealul coboară pînă în şesul întins 
brăzdat de ape. 

Un studiu pe teren ne arată că privitorul este aşezat aproape de punctul lmde 
astă·zi se întretaie strada Răchiţii cu strada Băluşescu, în cartierul Tătăraşi. Rîpa repre-
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1. Frumoasa ; 2. Cetătuia ; J. Bahluiui : ; 12.  Cureiar; . 

Fig. 2. - Iaşii cum apar astăzi din acelaşi punct de perspectivă �ca acuareJa lni I,-anov. 
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o VEDERE P A.c''IORAMlCĂ A UŞILOR LA 1793 

zen tată în tablou imediat la picioarele pictorului există, bineînţeles ,  şi astăzi ; de ma.i multe 
ori în fiecare an, apele de pe UTma ploilor t orenţiale văratice vin să o scormonească şi să 
o adîncească ; în tot restul timpului, povirnişul este uscat. Peste rîpă, printre căsuţel" 
pitite în grădinile lor, se zăreşte şi astăzi biserica icoriţa, despre care am vorbit. La 
sfîrşitul veacului al XVI II-lea" acest loc pe care .·-a aşezat pictorul era încă nepopula 

Fig. 3. - Vederea fantezistă a Iaşilor care s-a bucurat de o largă circulaţie in Europa apuseană 
plnă la mijlocul secolului trecut. 

ierburi, arse de pojarul verii şi neumbrite decît de rari copaci, se întindeau acolo unde 
astăzi salcîmii de prin curţi proteguiesc împotriva arşiţei pridvoarele a mii de cămine ce au 
prelungît vechiul sat a l  Tătăraşilor, pînă ce l-au unit cu Iaşii de pe dealul vecin. Pictorul 
rus ne înfăţişează pustiul din timpul său ; pentru a-l mobila oarecum, el schiţează, la stînga 
tabloului, siluetele însoţitorilor săi, cinci personaje stînd în grup pe un fel de stîncă a cărei 
extremitate atîrnă liberă ; dintre personaje,  două tinere femei în luxoase toalete europe
neşti ; una, în mişcare, ţine o umbreluţă deschisă, cealaltă, aşezată j os, priveşte oraşul 
cu ajutorul unui lung ochian. 

Să trecem acum la dealul înfăţişat în centrul tabloului. E ste presărat cu zidiri 
de tot felul. Profilul pe care ni-l prezintă este în întregime conform cu realitatea,=afară de 
extremitatea ce coboară, la stînga, spre şesul Bahluiului, unde pictorul desenează un fel de 
aripă posterioară înaintînd în colţ ; aceasta nu este cu totul închipuită, deoarece dealul 
pe care stă oraşul nu se termină la Bahlui ca o muchie ascuţită, ci prezintă adîncimea unei 
laturi care porneşte în spate la curţile domneşti şi desfăşoară o coamă�paralelă cu str. 6 Martie 
şi cu prelungirea acesteia, str. Ghica Vodă ; dar această latură. nu p�ate fi văzută 
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din punctul de perspectivă în care s-a aşezat pictorul j pentru a răsturna falsul iluziei unui 
pinten ascuţit ce-şi scaldă vîrful în apa Bahluiului, pictorul reprezintă o adîncime pe care 
n-o vede în Îapt şi pe care o aşază eronat la lID nivel mai jos, îmbogăţind-o cu clădiri de 
tot felul. 

Dacă observatorul se deplasează încolo şi încoace din punctul în care ne aflăm 
cu pictorul, el poate cînd şi cînd să întrezărească Palatul, adică fostele Curţi domneşti, 
pe locul cărora se ridică astăzi Palatul Culturii. Dar la 1 793 Curţile se păstrau numai ca 
nişte rămăşiţe ruinate. Ele arseseră la 1 785, şi abia la 1803 s-a construit Palatul unitar, 
ale cărui ziduri există pînă astăzi şi care a înlocuit conglomera.tul de clădiri ce fuseseră 
Curţile vechi şi care fuseseră mistuite de foc pînă în temelii. Aşa că zidirea principală pe 
care pictorul o aşază în tI'iunghiul de la spatele promontoriului din planul central ar putea 
să reprezinte intenţia sa de a desena Curţile domneşti, dar ea nu ne înfăţişează realitatea ; 
biserica din faţa acestei zidiri ar urma să fie, în tot cazul bis. Sf. N eculai domnesc. Aceeaşi 
observaţie, în care se repetă nedumerirea noastră, trebuie făcută cu privire la lID uriaş turn 
cilindric montat pe lID fel de bulb şi care prezintă oarecum structura unei sticle de lampă. 
îl vedem ieşind de sub muchia promontoriului în partea dreaptă a zonei triunghiulare 
de care vorbim, şi nu înţelegem cu ce clădire ar fi să corespundă în realitate. 

Rezultă din cîte am spus că pictorul, după cum se obişnuieşte de altfel, a compus 
mai multe schiţe izolate şi că a construit vederea panoramică a Iaşilor integrînd în mod 
forţat în ultimul moment una dintre aceste schiţe într-o perspectivă cal'e nu o tolerează ; 
operaţie care avea drept scop să corecteze impresia vizuală falsă după care extremitatea 
pintenului înspre Bahlui se prezintă sub aspectul unui ascuţiş, pe cînd în realitate muchia 
ne ascunde o întreagă zonă de platou, cu oarecare declivitate posterioară, pe CaI'e este situată 
o porţiune însemnată a oraşului, între biserica Sf. Ioan Gură de Aur şi Palat, 

Această biserică, Sf. Ioan Gură de Aur (Zlataust ), ne este înfăţişată corect, pe locul 
ei şi în înfăţişarea ei de azi, la extremitatea de sus a pintenului. Puţin în dreapta şi în 
spatele ei se vede distinct bis, Barnovski, iar încă mai în spate, înşirate în linie, se observă 
llll număr de turnuri de biserici care nu se pot detalia j bisedca B ărboi deasupra podului 
peste Calcaina are lID singur turn la mijlocul acoperişului, iar zveltul turn de la intrare nu 
exista încă la 1793 1. Iată acum şi Golia foarte corect desenată ; o descoperim aproape 
î n  mijlocul peisajului, ceva la stînga de urma verticală lăsată de o împăturire la care a fost 
supusă acuarela probabil în timpul lilllU transport. Turnul Goliei, foarte vizibil la stînga 
bisericii, poartă acoperişul despre care ştim că n-a fost supIimat decît la 1900, după ce a 
fost transformat la 1855, luînd la această dată aspectul unui foişor ddicat pe turn. în fine, 
jzolat-ă mult în dreapta, descopeIim bis. CureI ari. 

Există şi zidiri de arhitectură civilă în vederea panoramică a artistului rus ' Desigur, 
şi încă în număr considerabil. Dar nu ne putem aştepta ca pictorul să le fi studiat şi redat 
în detaliu, ceea ce ar fi prilejuit o muncă considerabilă şi de lungă durată, în (lisproporţie 
cu rezultatele dacă ţinem seamă de faptul că nici un monument important de arhitectură 
civilă, din puţinele cîte existau la acea epocă, nu se puteau încadra în mod distinct în 
vedel'ea panoramică prezentată. Afară de citeva excepţii ale caselor de pe lizieră sau în vale, 
sau a casei cu cerdac din coasta bisericii Nicodţa, vizibilă în primul plan, aglomeraţiile 
de acoperişuri schiţate sînt destinate mai mult să umple golurile dintre biserici spre a nu 
zdruncina impresia vizuală a unei continuită"ţ;i a oraşuhu. Iar Curţile domneşti, prezentate 

1 Biserica, sub aspectul actual datează ea insăşi 

din 1 84 1 .  tll luma construirii tn 1 951 a mal multor 

blocuri de locuinţe muncitoreşti, vederea ci ne este 

astăzi ascunsă din locul fn care a pictat lvanov • 
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la extrema stîngă a perspectivei, am văzut că nu ar fi considerate din punct de vedere 
documentar. 

Ne coborîm acum ochii sub deal. Avem valea săpată de apele rîului Oalcaina a cărui 
albie o putem urmări distinct pe tablou. în stînga, albia se Iă.rgeşte deodată ; sîntem la 
punctul de confluenţă cu Bahluiul pe care îl vedem venind din depărtare. în secolul al 
XVIII-lea, B ahluiul avea cu totul alt curs decît în zilele noastre ; el curgea în imediata 
a.propiere a malurilor rîpoase care limitau oraşul la vest şi sud, devale de rîpa Piviţoaiei 
şi de Trei Ierarhi, formînd apoi lill cot cu care prilej se vărsa într-lill iaz ce acoperea tot 
terenul din spatele Ourţilor domneşti, adică şi terenul pe care se află astăzi strandul ; 
ieşind din acel iaz pe care îl aliment a cu apele sale, el îşi relua cursul în imediata apropiere 
a dealului aşa cum se vede şi din acuarela lui Ivanov şi se împreuna curînd cu afluentul 
său Oalcaina pentru a curge în fine spre est pînă la vărsarea lui în Jijia. Astfel, din trei 
părţi Iaşii erau înconj uraţi de ape, este drept destul de zgîrcite. Astăzi Bahluiul pe tot 
cursul său de-a lungul Iaşilor s-a îndepărtat considerabil de oraş, permiţînd formarea 
cartierelor j oase din regiunea gării mari şi a uzinelor de electricitate şi tramvai. Oît despre 
Oalcaina, ea curge în aceleaşi locuri cu deosebire că este acum colectată într-un vast canal 
subteran şi că apele ei se varsă în Bahlui neobservate de nimeni . .Aici s-a executat mai de 
mult o lucrare edilitară pe care vechile regimuri n-au găsit cu cale să o desăvîrşească prin 
ridicarea unor clădiri adecvate sau măcar salubre. Puţini ieşeni mai ştiu astăzi că sub 
bulevardele largi care străbat fundul văii ce desparte Tătăraşii de centrul oraşului, de vale 
de Ţicău şi de tîrgul Oucului, curge un rîuleţ invizibil. Ieşenii păstrează în amintire numai 
denumirea podurilor (podul Bucşănescu, Podul de fier, Podul de lemn) care toate dădeau 
peste Oalcaina şi care, toate, au dispărut fără urmă. 

Acuarela pictorului Mihail Mateevici I vanov prezmtă două din aceste poduri, precum 
şi, peste Bahlui în depărtare, podul zis de sub vamă. Dar în afară de poduri, mai distingem 
înspre dreapta un apeduct aerian în arcade care păşeşte peste Oalcaina şi sprijină una 
dintre extremităţile sale pe dealul Tătăraşilor mai în sus de bis. Nicoriţa, iar cealaltă 
extremitate pe dealul Iaşilor în stînga Turnului Goliei. Prezenţa acestui apeduct aerian, 
în lucrarea pictorului Ivanov, ne pune în faţa unei probleme pe care ne ajută să o rezolvăm . 

Se ştie că imposibilitatea în care s-a aflat în secolul al XVIII-lea regimul feudal 
de a asigura oraşului o cantitate suficientă de apă potabilă şi de consum a constituit 
o preocupare permanentă a unei populaţii mereu în creştere şi un obiect de vie îngrijorare 
pentru popor. în primul moment s-au captat izvoare la Galata şi Oopou, dar debitul lor 
era departe de a fi suficient şi nici o îmbunătăţire a situaţiei nu compensa sporul de locuitori. 
în aceste condiţii, mergîndu-se pînă la extrema limită a cunoştinţelor tehnice ale timpurilor, 
s-a recurs la rezervele de apă ce se găseau pe dealul Oiricului, la Aroneanu şi la Şapte 
Oameni ; dar aducerea apelor acestor izvoare în inima tîrgului presupunea trecerea conductei 
( de oale) mai întîi peste gîrla Oiricului şi apoi peste rîul Oalcaina, ambele aceste cursuri 
de apă curgînd în văi paralele ce se interpuneau între izvoare şi locurile de distribuţie. 
La 1766 s-a reuşit totuşi să se aducă apă de la Aroneanu şi Şapte Oameni la cişmele anume 
construite la Golia şi în alte părti. Prin ce metode � Peste valea Oiricului s-a edificat un 
apeduct de piatră după chiar modelul acelui înfăţişat în acuarela lui Ivanov ; acest apeduct 
există pînă astăzi şi este încă în funcţie. în schimb, nu aveam pînă acum indicii suficiente 
care să ateste că o lucrare similară ar fi adus apele în continuare pe deasupra Oalcainei. 
Vederea lui Ivanov este prima mărturie în sensul afirmativ. 

Pentru apele aduse de dincolo de Oiric la zidul Goliei, traseul drumului de olane 
în interiorul oraşului este destul de bine cunoscut ; el urcă pieziş de la malul Oalcainei 
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pînă în spatele Goliei pe o linie ce reprezintă chiar axul străzii ce s-a numit mult timp strada 
Apeductului 1. Ounoaştem tot aşa de bine traseul de la izvoare pînă la malul celălalt al 
văii Oalcainei ; el trece Oiricul pe apeductul aerian astăzi încă în picioare, urcă dealul în 
spatele cimitirului Eternitatea, trece în proximitatea spitalului din Tătăraşi ( denumit 
altădată Paşcanu) şi coboară în valea Oalcainei. Problema este deci de a şti numai în ce mod 
drumul de olane era aşezat peste rîul Oalcaina pentru a trece apele de pe un mal pe celălalt. 

Actualmente apa de la Oiric, deşi conducta şi-a pierdut importanţa de pe urma 
aducerii apei de la Timişeşti şi, acum în urmă, de la Prut, vine încă pînă în inima oraşului 
dar după un traseu ceva modificat cu trecerea subterană peste canalul Oalcainei, el însuşi 
subteran. Această soluţie nu este aceeaşi cu cea din vechime, cînd apele Oalcainei curgeau 
la suprafaţă ; nici măcar cu soluţia de la 1842 a inginerului Hodocin care a înlocuit olanele 
cu ţevi de fontă, dar a trebuit el însuşi să ţie socoteală de prezenţa în firul văii a unei Oalcaine 
libere şi cu debit variabil după sezoane, variaţie ce se traducea prin Iăţimi şi niveluri diferite 
în talveg. 

Indicaţia pe care o găsim la Ivanov a unui apeduct în arcade peste Oalcaina similar 
celui de peste Oiric trebuie considerată ca foarte preţioasă, cu atît mai mult cu cît ea nu 
este întărită de nici o dată istorică temeinică cunoscută. Scriitorii care au făcut cercetări 
în specialitate nu pomenesc nici măcar în treacăt de o lucrare de artă atît de importantă 
dacă îl exceptăm pe N. A. Bogdan, care ne dă o informaţie cu totul eronată fără vreo refe
rire la sursa informaţiei. El scrie 2 "La 1804 Alexandru-Moruzi-vodă adună izvoarele 
de la Şepte Oameni, Oiric şi alte locuri apropiate, şi le întruneşte la casa, sau haznaua 
de la Oiric ; apoi recoltează apa de la Âron- Vodă (Aroneanu) şi o aduce la haznaua de la Ou,
caina, unde zideşte şi un apeduct de piatră pentru trecerea tuburilor pe dealul bisericii Albe". 

Informaţia lui Bogdan este dată pe un ton categoric. Ea nu face totuşi decît să 
mărească perplexitatea în care ne aflăm. Oăci autorul ei ne vorbeşte de un apeduct 
aerian care nu mai există în vremurile noastre, dar care n-ar fi existat încă în vrdmea în care 
l-a desenat Ivanov, adică la 1793, ci tocmai la 1804. Lipsa de temeinicie a afirmaţiei lui 
N.A.Bogdan se poate verifica şi pe baza aserţiunii că Moruzi, la 1804, ar fi construit ape
ductul de piatră în legătură cu o "hazna" ce el ar fi clădit la Oalcaina. 01', este ştiut că 
la Oiric există un rîuleţ, dar şi un deal ( dealul Oiricului) pe care se poate stabili o "hazna", 
adică un rezervor ; şi cînd se vorbeşte de rezervorul de la Oiric, trebuie să înţelegem că 
se vorbeşte de o instalaţie de pe deal. În ce priveşte Oalcaina, ea este de asemenea un rîuleţ, 
dar nu există un deal cu acest nume ; o "hazna" construită la Oalcaina ar fi un rezervor 
instalat în fundul unei văi, lîngă rîuleţ, şi în care s-ar aduna ape ce n-ar putea eşi de acolo 
decît pompate, cu mijloace tehnice ce nu erau la îndemînă în secolul al XVIII-lea. S-ar 
putea deci presupune că, în graba peniţei, B ogdan confundă Oalcaina cu Oiricul, şi că deci 
rezervorul de la Oalcaina, apeductul de piatră de la Oalcaina trebuie înţelese ca fiind cele 
de la Oiric.  Dacă N.A.Bogdan ne-ar fi dat sursa cunoştinţelor pe care le împărtăşeşte, 
desigur că am fi putut să ne lămurim pe deplin. 

1 Un apeduct nu se consideră obligator ca fiind 
aerian. într-un act de asociaţie semnat de mai mulţi 
boieri din Iaşi la 1 849, în care semnatarii au tn vedere 
o conductă ce era evident subterană, se spune : "încit 
apăducerile acestea rămiind tn părăsire drumul s-au 
stricat" (revista "Ion Neculce", rasc. VI I I, p. 1 34). 

2 Oraşul Iaşi, Iaşi, 19 13, p. 385. Ceilalţi autori 

tn materia la care am făcut aluzie sint Scarlat 
Pastia, Despre origina apelor din Iaşi, Iaşi, 1896 şi 
C. Andreescu, Ştiri noui asupra aducerii apei fn 

Iaşi tn cursul sec. XVIII şi la fnceputul sec. XIX, 

in "Arhiva rominească", 1939. Cl. şi "Buletinul Ion 
Neculce", in special fase. VIII, p.  129 şi  urm. 
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:N e mai izbeşte faptul că niciodată vreun domn al Moldovei nu se mîndreşte cu 
acest apeduct de piatră peste Calcaina, deşi domnii aveau obiceiul să lege numele lor chiar 
şi de realizările cele mai modeste, de simple cişmele bunăoară pe care le zideau ici şi colo. 

Şi totuşi mai avem fapte care pledează în favoarea prezentării lui Ivanov. Planul 
Iaşilor, întocmit de inginerul Hodocin la 1843, ne redă întreaga reţea de apă de conductă 
la acea epocă. Acest plan ne indică peste Calcaina apeductul de piatră ce tocmai ne inte
resează, pe care îi denumeşte Zid1tl Tătt'tra.ş1tltti. Este acum evident că acest apeduct a exis
tat şi că Bogdan nu se înşeală cînd pomeneşte de el ; dar este tot atît de evident că ape
ductul a fost construit înainte de 1 793, de vreme ce Ivanov ni-l înfăţişează la acea dată, 
astfel că E ogdan comite o eroal'e cînd pl'etinp.e că constituie o lucrare din timpul domniei 
lni Alexandru Moruzi, şi anume d.e la 1804. tn timpul cît a domnit Alexandru Moruzi 
s-au făcut lucrări importante în Iaşi în legătură cu reţeaua de apă ; dar apeductul este 
în mod vădit anterior acestei epoci, el aparţinînd veacului al XVIII-lea ca şi, bineînţeles, 
perechea lui de peste Ciric. 

Cum se explică acum faptul că vechile date istorice nu menţionează construcţia 
acestor lucrări monumentale ! Credem că omisiunea se datoreşte unei greşite aprecieri 
a valorilor din partea istoriografilor contemporani, care duc la sublinierea unor laturi minore 
în detrimentul celor esenţiale. Iată cum vorbeşte, de pildă, Manolache DrăghicP despre 
a doua domnie de după 1802 a lui Alexandru Moruzi : 

"Apoi au început şi alte lucruri în oraş, precum aducerea apelor ce lipseau mai cu 
temei, fiind cîteva cişmele numai din vremea Ghicăi. . .  la vreme de secită poporul să usca 
de sete ; spre acest sfîrşit deci aducînd suiulţii meşteri din Ţarigrad, au îndreptat cursul 
multor izvoare mari de la Ciric în Iaşi cu greu suindu-le încă pînă la al doilea rînd a cerda 
cului de la poarta Goliei, şi de acolo prin multe ţevi le-au împărţit prin ogrăzile boereşti 
şi la drumuri, după trebuinţa comunităţii. Acel cerdac seau chiosc, depozitul de ape, şi 
l}înă astăzi este ca un monument a lucrărilor sale dar foarte rău ţinut, cînd atunci după săvîr
şirea lui împodobindu-se de Alexandru voevod cu îmbrăcămintea domnească de postav 
roşu, sluja de cea mai mare mulţămire tîrgoveţilor din oraş şi mai ales boierimii care mergea 
de la amează în de seară regulat cu familiile lor, de lua dulceţi cu apă rece, din gura IE>ului 
ce curgea ca din cataract în urna ce de piatră". 

Dl'ăghici atribuie lui Alexandru Moruzi lucrări făcute cu mult Înainte. Dar ceea ce 
interesează aici este că mentionează nnmai în treacăt şi în linii generale greutatea de a 
"sui" la G olia apele captat� la Ciric, pentru a se Întinde asupra postavului roşu cu care 
era decorat cerdacul şi mai ales asupra spectacularului leu care, prin gma sa de piatră, 
varsă o binecuvîntată apă 1'(,ce de izvor. 

Opera despre care am vorbit a celebrului pictor rus Mihail �lateevici Ivanov, se 
n,fjă expusă la Ruskii Muzei din Moscova şi vizitatorii acelui muzeu îi pot aprecia colo
ritul, desenul, calităţile artistice. Pentru eititorii noştri care au În faţa lor o copie fotogra
fică ce ne-a fost pusă la dispoziţie de muzeu la cererea noastră, această operă prezintă, 
în primul rînd o valoare documentară, constituind un izvor nesecat de informaţii în legă
tură cu Iaşii de altădată. în ce ne priveşte, am studiat-o în legătură cu problema aducerii 
apei la Iaşi în timpul orînduirii feudale. Pe baza ei, am putut stabili că apeductul de peste 
Calcaina, astăzi dispărut, exista în 1793, şi că trebuie deci aşezat în cadrul marilor lucrări 
de aducere a apei de la 1 766 ; ceea ce confirmă că şi apeductul de peste Ciric, astă,zi încă. 

1 Istoria Molflo/lei, voI . II .  p.  66 - 67. 
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în fiinţă, lucrare de artă jumelată cu apeductul de peste Oalcaina, trebuie atribuit ace
leiaşi epoci. Se cuvine ca acest apeduct de peste Oirlc, lucrare veche de aproape două vea.
curi, unic monument de acest fel rămas pînă astăzi pe teritoriul ţării noastre, să 
fie studiat îndeaproape şi propus spre păstra,re prin declararea lui ca monument de 
arhitectmă. 

B I1JJ. nAHOPAMbI 5lCC B 1 793 fOJJ.Y DO PI1CYH I( Y  P YCC I(O fO 
X YJJ.O)I(H I1I(A M. M. H BA H O BA 

(KPATKOE CO.ll.EP)l(AHl1E) 

Ha aKBapeJIH, H a xo,n:HlJ.ţeHCH B « PYCCKOM MY3ee», H306pa)!{eHhl 5l CChi B 1 793 ro,n:y ; 
3Ta a KBapeJI b He 6blJIa 113BeCTH a ,n:o CHX nop B PYMbI HCKOH H apo,n:HoH Pecny6JI11Ke, 
HeCMOTpSl Ha TO, 'ITO OBa 11MeeT 60JIbllIOe xy,n:O)!{eCTBeHHoe 11, rJIaBHbl M  06pa30M, ,n:OKY
MeHTaJIbHOe 3Ha'IeH11e, 6y,n:Y'IH ca Mbl M  ,n:aBH11M H npaB11JIbHhl M  11306pa»<eHHeM naHopaMbl 
1'opo,n:a . 

E e  a BTop - 3 H aMeH11ThIH xy,n:O)!{HHK 6aTamicT M. M. HBaHoB, KOTOPblH H axo,n:HJICff 
el.u.e C 1 780 1'o,n:& npH 3 Kcne,n:HUHOHHOM Kopnyce D OTeMKHH a ; OCTa BJIeHH bl e  H M  Ha6pocKH 
H KOMn03HUHH B B hICWeH: CTeneHH cooTBeTcTBYIOT ,n:eHcTBHTeJIhHOCT11 H TO 'IHhl B C BOHX 
,n:eTaJIffX. n pe,n:nOJI a 1'aeTCl1 ,  'ITO OH H a xo,n:HJI C H  B MOJI,n:oBe B 1 79 1  ro,n:y, 1'o,n: cMepTIl 
nOTeM KHHa,  KOTOPYIO OH BocnpOH3BeJI Ha O,n:HOH li3 CBOliX KapTliH,  a Ta K»<e li n03»<e, 
TaK KaK aKBapeJIb ,n:aTl'lpOBaHa aB1'ycToM 1 793 1'o,n:a. 

I1BaHoB n HCaJI CBOIO KapT11HY C XOJlMa T3T3pauIH, He HaCeJIeHH01'O elJ.ţe B TO BpeM H .  
3 a  oBpa1'oM, cYlJ.ţeCTBYIOlJ.ţH M H B H a CT05llJ.ţee BpeM5I, BH,n:eH B lI.eHTpe KapTHHhl 1'opo,n:, 
pacnOJlO)!{eHH hl H:  Ha B03Bbl weHHOCTH, H MelOllI.eH: <POPMY wnophI.  Y n p a Boro Kpa51 KapTHHbl 
nO'ITH H a  n p aBOM nJlaHe BH,n:Ha lI.epKOBb H H KOPHua , a B 1'JIy6HHe XOJI M bl ,  H a  KOTOPhIX 
B03BhIWa IOTC5I faJlaTa,  MHpO CJIaBa H ,  C JIeBOrO Kpa 5l ,  4 eT3Il.Y5l. Ha XOJIMe, B lI.eHTpaJIbHOH 
'I aCTIi a KBapeJIH, p a3JIH'I aeTC5I P5l,n: lI.epKBeif. O,n:Ha Ko CTeHbl ,n:OMOB, H306pa»<eHHhIx Me»<,n:y 
IJ,epKBaMH, HeTO'IQO BocnpOH3Bo,n:51T ,n:elfcTBHTeJlbHocTb ; 'ITO KaCaeTC5I 60JIee 3Ha'IHTeJIbHol' 
nocTpoHKH C JIeBOH CTOpOH bl B03BblweHHOCTH, TO 3TO 60Jlee BOJIbHa51 KOMn03HUH5I apTI1CTa. 
TaK KaK H3BeCTHO, 'ITO n aJI aTbl rocno,n:ap51 C1'OpeJIH ,n:OTJla B 1 785 1'o,n:y, HOBhlH »<e ,n:Bopell 
6blJI nocTpoeH JII1 W b  B 1 803 1'o,n:y. 

H H)!{e 51CCKOH B03BblweHHO CTH BH,n:Ha peKa I(aJIKaHHa (npeBpalll.eHHa51 Tenepb B no,n:-
3eMHhlH: KaHa JI )  11 ell�e ,n:aJlbWe peKa B aXJIYH C ee T0 1',n:aWHHM PYCJIOM.  A KBapeJIb H30-
6pa)!{aeT ,n:Ba H3 6bl BIJlHX MOCTOB, n epe6poweHH hIx 'Iepe3 I(aJIKaHHY. a T a K)!{e 6bIBWHH 
B03,n:YWHbIH a KBe,n:YK, KOTOPbIH,  BMe CTe C a KBe,n:YKoM lJepe3 4HPHK, cyllI.ecTBYlOllI.HM H B 
HaCT05llJ.ţee BpeM5I, 06eCne'IHBaJI cHa6)!{eHHe 1'opo,n:a BO,n:OH:. H306pa)!{eHHe aKBe,n:YKa 'Iepe3 
I(aJlKaHHY Ha a KBapeJl H H B aHOBa 51BJI 5IeTC l1  HCKJIIO'I HTeJlbHO lI.eHH bl M  ,n:JI5I H CTOPHH 1'opo,n:
CKoro CTpOHTeJIbCTBa 5l cc,  TaK KaK YCTaHOBJIeHO, 'ITO 3Ta 3 Ha'IHTeJIbHaff n OCTpOH Ka 6hIJla 
coopy)!{eHa ell\e B XVI I I  BeKe, a He npH AJIeKc aH,n:pe MOPY3H B O,n:3 B 1 804 ro,n:y, KaR 
3TO n p e,n:n oJIa1'aJlOCb ,n:o H a CTOSllJ.ţe1'O BpeMeHH.  

OBb5lCHEHl1E Pl1CYHKOB 

PliC. 1.  - HccbI 1793 rOAa (no aKsapeJln Hl!aHosa). 

PliC. 2, - HccbI HaCT051ll(erO BpeMeHH. CHIIMOK C TOit iKe nepcneK rllBHoii TO'lKH, Kal< H RI<Bapen" 
HHClHoBa. 

PHC. 3. - BooopalKae.llhlH BHA Hcc, nOJlb30BaBwllitcSI WIlPOKOH R3BeCTlfOCTblO B aanaAHOH EBpone 11.0 
DOJlOHHHbI npowJIOro CTOJIeTHSI.· 

PHC. 4 . - 061l(IIR nil aR al{BeAYKa H KanTlllKR BOAOCHaOlKeHIISI ropoAa Hcc B AOllllHe LfIlPHKa, cy�e
CTHYIO�IIX 11.0 HaCT05l�erO BpeMeHII (no nJIaRY apXHTeKTOpa H. COlpPoHHe). 
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D. B1DĂRĂu 

UNE VUE PANOR.AMI QUE DE JASSY EN 1793, 
<EUVRE DU PEINTRE RUSSE MICHEL M.ATEEVITCH IV ANOV 

(RESUME) 

L'aquarelle du Rousskii Muzei ( Musee Russe) representant Jassy en 1793 etait 
jusqu'ici demeuree inconnue en Roumanie, malgre sa valeur artistique et son importance 
documentaire toute particuliere, puisque c'est la plus ancienne vue panoramique fidele 
de la viile. 

Son auteur est le grand peintre de batailles, M.M.lvanov, attache en 1789 au corps 
expeditionnaire de Potemkine et dont les croquis et compositions se distinguent par leur 
fidelite et par l'exactitude des details. Ivanov se trouvait sans doute en Moldavie en 1791 
lors de la mort de Potemkine ( qui sert de sujet a Pun de ses tableaux) ; il dut y sejour

ner encore apres cette date, puisque l'aquarelle du Rousskii M uzei porte celle d'aout 1793. 
Le panorama d'Ivanov est pris du haut du coteau de Tătăraşi, inhabite a l'epoque. 

Au-delâ. d'un ravin, qui existe aujourd'hui encore, on apen;oit, au centre du tableau, la 
viile sur sa colline en forme d'eperon avec, a peu pres au premier plan, tout a fait a droite, 
l'eglise de Nicoriţă ; au fond on voit les hauteurs sur lesquelles se dressent Galata et Miro
slava et, sur l'extreme gauche, le monastere Cetăţuia. Sur la colline qui occupe le milieu 
du tableau on reconnaît une serie d'eglises. Par contre, les maisons disseminees parmi 
les eglises ne correspondent guere a la realite et l 'edifice assez important, visible sur la 
gauche des hauteurs, n'est sans doute qu'une composition assez libre de l'artiste, car un 
incendie avait detruit de fond en comble, en 1785, la residence princiere qui ne fut 
rMdifiee qu'en 1803. 

Au pied des hauteUl'S de Jassy l'on apergoit la Calcaina, cours d'eau transforme 
depuis en canal souterrain, et, au fond, le Bahlui, tel qu'il cou1ait a cette epoque. L'aqua
relle reproduit egalement deux des anciens ponts de la Calcama, ainsi que l'ancien aqueduc 
aerien qui, avec celui du Ciric, conserve j usqu'a ce j our, assurait l'alimentation en eau de la 
viile. La presence de l'aqueduc de la Calca'ina dans l'aquarelle d'Ivanov est particuliere
ment interessante pour l'histoire edilitaire de J assy ; elle prouve, en effet, que cet impor
tant ouvrage existait deja au xvrrp siecle et ne pouvait par consequent avoir ete con
struit en 1804, par le prince Alexandru Moruzzi, comme on le croyait jusqu'ici. 

EXPLICA nON DES FIGURES 

Fig. 1. - Jassy en 1 793 (d'apres l'aquarelle de Michel Mateeviteb Ivanov) 
Fig. 2. - Jassy, vue aetueIle, prise du meme endroit que l'aquarelle d'Ivanov. 
Fig. 3. - Vue fantaisiste de Jassy, tres repandue en Occident jusque vers le milieu du siecle dernier. 
Fig. 4. - Plan de situation de l'aqueduc aetuel et des points de eaptage du Cirie qui servent ă alimenter 

en eau Ia vilIe de Jassy (leve par l'arebitecte N. Sofronie). 
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NOTE ASUPRA TEZAURULUI ISTORIC SI ARTISTIC • 

CU OCAZIA RESTITUIRII LUI DE CĂTRE U .R.S.S.  

d e  TEODORA VOINESCU 

. . .  Ca frumoasa din pădurea adormită, comoara noastră s-a deşteptal după 
40 de ani. Ne-a surprins fnlr-o zi vestea că somnul ei luase sffrşit. Alunci, s-au 
spulberat fnlrebări şi presupuneri nenumărate. Şi tnlr-o zi - ca tn basme 
marele meşler a ridical bagheta şi a spus . . .  pe meleagurile mele acum 40 de ani, 
a venit frumoasa voastră şi de multă griJă, de mllltă trisleţe, a căzui tnlr-un 
somn greu. Noi am păslral-o, am ferit-o de priviri vrăjmaşe şi iată, acum s-a 
deşleţlat. Veniţi să o luati, căci a !Joaslră este ... Şi au fosl Irimişi alunci tn
vătaţi spre a o recunoaşte şi aduce acasă. V ăztnd frumuselea-i netntinalti, 
toţi au rămas minunaţi. Priviti-mă şi bucuraţi-vă, le-a spus frumoasa. Am fost 
bine tngrijilă, cu dragosle apărală, cu pricepere ferită. Doresc sit mă (nlorc acasă 
şi să-mi fie bine, cu m mi-a fosl aici . . .  

MAllIUS Bm.TESCU 

Acest fragment din Jurnalul de călătorie al unuia dintre membrii delegaţiei care au 
mers să-I aducă, spune cu adevărat simţămîntul pe care toţi cercetătorii de artă 
şi toată ţara l-au avut la vestea întoarcerii în patrie a tezaurului istoric şi artistic res

tituit de la Moscova. Evacuat în 1916 în Rusia ţaristă, el ne-a fost înapoiat de către Guver
nul sovietic în vara anului 1956. 

Organizarea unei expoziţii ca cea a tezaurului nu se înscrie în activitatea muzeelor 
noastre ca un fapt divers. Revenirea în ţară, după un răstimp de 40 de ani, a acelei co
lecţii de mare valoare, din care se ştie că făceau parte opere dintre cele mai semnificative 
ale întregului patrimoniu artistic romînesc, a suscitat pe lîngă bucuria unanimă şi o vie 
curiozitate. Plecarea în U.R.S.S. a delegaţiei oficiale, desemnată să asiste la actul istoric 
al preluării, a fost salutată cu simpatie şi interes. Ea a avut misiunea să recepţioneze, 
să preia, să organizeze în colaborare cu specialiştii sovietici, expoziţia tezaurului de la 
Moscova, să participe la ambalarea colecţiilor, să însoţească transportul lor, după cum în 
ţară, în acelaşi timp, Muzeului de Artă al R .P.R. i-a revenit sarcina să creeze condiţiile 
cele mai favorabile în vederea expunerii lor în faţa publicului romînesc. 

Studii de specialitate au relevat pînă în prezent importanţa artistică şi documentară 
a colecţiilor, punînd totodată în valoare piesele cele mai semnificative. Prin însăşi natura 
materialului, prezentarea lui este de un deosebit interes 'muzeistic, plin de învăţăminte 
folositoare, aspect mai puţin comentat pînă acum. Această latură mi se pare cu atît mai 
importantă, în momentul cînd, mai mult ca oricînd, se pune accentul pe metodele ştiinţifice 
muzeistice aplicate în probleme de conservare, restaurare şi valorificare a colecţiilor de 
toate genurile şi a monumentelor artistice. Vom încerca să schiţăm momentele principale 
în legătură cu organizarea expoziţiei tezaurului, pe baza informaţiilor primite de la unii re
prezentanţi de specialitate ai delegaţiei cît şi pe propria experienţă, ca participantă la acţiu
nea de organizare din cadrul Muzeului de Artă al R .P.R, unde am avut prilejul să ur
mărim etapele desfăşurării acţiunii, de la sosirea transportului în ţară şi pînă la deschiderea 
oficială a expoziţiei. Aceasta, cu atît mai mult, cu cît la un moment dat posibilitatea unei 
asemenea realizări a fost pusă la îndoială chiar de unii dintre cei mai experimentaţi muzeo-
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T. VOINESCU 

grafi, fapt oare confirmă convingerea noastră că înfăptuirea unei asemenea acţiuni a 
fost în mare masură rezultatul folosirii şi aplicării unor juste metode de lucru. 

Din punct de vedere muzeistic organizarea expoziţiei tezaurului şi-a urmat drumul, 
cu acţiuni ce s-au desfăşmat c oncomitent pe două planuri diferite : unul pe teritoriul 
U.R . S. S. ,  unde s-a lucrat în strînsă colaborare cu specialiştii sovietici, altul la noi, cu 
participarea colectivelor ştiinţifice de muzeografi, tehnicieni ca şi mulţi mlIDcitori 
de muzeu. 

* 
Moscova, 31 iulie 1956. Ziua sosirii delegaţiei romîne în U.R . S.S.  a însemnat prima z i  

d e  lucru, d e  luare d e  contact ş i  d e  activitate î n  colaborare c u  autorităţile d e  resort ş i  specin,
liştii sovietici cu care s-a discutat şi s-au stabilit condiţiile de lucru. Vizita în ziua de 1 august 
la Kremlin a pus în contact direct delegaţia romînă cu tezaurul în care s-au păstrat obiec
tele în condiţii de conservare optime. Se găseau aci, remarcă reprezentanţii noştri, monede 
din cele mai vechi timpuri, obiecte de artă aplicată medievală, începînd din veacul al 
XIV-lea şi pînă la sfîrşitul veacului al XVIII-lea, pictură şi grafică romînească din seco
lele XIX-XX, precum şi Tezaurul de la Pietroasa, operă ce a constituit centrul de atracţie 
a tuturor artiştilor şi arheologilor moscoviţi. Plină de învăţăminte a fost vizita în atelierele 
de restaurare, în cursul căreia specialiştii sovietici au dat explicaţii asupra felului în carc 
au fost restaurate obiecte de toate genurile, printre care menţionăm peste 340 de picturi 
deteriorate în decursul vremii, întreaga colecţie de icoane de peste o sută lucrări şi atîtea 
opere de artă decorativă. Personalul ştiinţific sovietic a dat dovadă de o adîncă cunoaştere 
a artei romîneşti, rezultat al lIDei îndelungate perioade de studiu, datorită că,reia aceştin, 
au ajuns să vorbească de marii artişti ai picturii noastre aproape cu aceeaşi familiaritate 
ca şi membrii de resort ai delegaţiei romîne. 

Odată depăşită perioada de luare de contact, colectivele şi-au început efectiv lucru l 
prjn recepţionarea în primul rînd a colecţiei de monede. Munca le-a fost mult u ş urată dato
rit iî, inventarelor cu descriere completă şi date amănunţite asupra tehnicii , fişelor de 
control care au ajutat la confruntarea scriptelor cu .obiectele numerotate inclividual, mate
rial ştiinţific întocmit de specialiştii sovietici. RăsplIDderea pentru lll l  patrimoniu artist ic  
atît de valoros a determinat direcţia muzeului Kremlinului să dispună inventarierea şi  
studierea operelor de către echipe de muzeografi care au lucrat ani de-a rîndul la această 
operaţie de i nventariere, lucrare terminată încă din anul 1950, după cum rezultrL din inven
ta,rele generale cu descrieri pentru fiecare obiect în parte, 'Ce se pot yedea în expoziţia 
de azi a tezalU'ului. 

S-a remarcat în special clasificarea metodică a colccţiei de nnmismatică, repn,rti
:r,ată în pli curi speciale, clasificate pe unităţi, grupe, epoci şi categorii, fiecare plic purtîJlf l 
d atele specifice identificării, date ce figmau în i nventare şi fişe de control . Ordinen, şi m('
Loda de inventariere au uşmat mult operaţia de gestiune şi predare, colectivele pu tlw l 
proceda în acelaşi timp la aşezarea în lăzi a materialului corespunzător. 

Dar şi în ceea ce priveşte ambalarea obiectelor s-au folosit aceleaşi procedee ştiinţi
fice, ambalajul fiind făcut cu grij ă, în lăzi mici, de placaj uşor de mînuit, capitonate cu 
materiale impermiabile şi închise ermetic cu şmubmi fine. Ambalarea îngrijită nu se referfL 
numai la materialul numismatic, ci la fiecare categorie de obiecte, după specificul ei : 
pictură" broderii etc. Lăzile şi sulmile de înfăşmat picturile mari, cum a fost cazul tablou
l ui lui Mirea Vî?·t�tl  C�t Do?' erau gata pregătite, ceea ce a scmtat timpul considerat necesar 
iunbalării şi a îngăduit transportul operelor în cele mai desăvîrşitc condiţii. După prel u:ne 
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şi ambalare, cît şi după confruntarea inventarelor, s-au încheiat procese-verbale pe lăzi, 
în cîte trei exemplare, un exemplar fiind închis în lada respectivă, unul predat delegatici 
romînc, iar al treilea rămînînd în dosarul muzeului Kremlin. Această operaţie odată ter
minată, fiecare ladă a fost plumbuită cu un plumb al Kremlinului şi altul al nostru. 

Dar în vreme ce materiale ;umeroase şi mărunte ca monede şi medalii au conti
lluat să fie predate, alte colective de specialişti s-au ocupat de pregătirea expoziţiei, orga
nizată conform hotărîrii Guvernului sovietic, la Kremlin, în marea sală de festivităţi a 
ordinului ' sfîntului Gheorghe şi în sala alăturată, Vladimirska. Responsabilii, membrii 
ai Academiei de Arte şi ai Ministerului Culturii, au colaborat intens la sortarea şi arau
jarea cît mai rapidă a diferitelor sectoare, în vreme c-e tîmplari, tapiţeri, rameuri ridicau 
panouri şi potriveau rame. întreaga delegaţie a fost adînc impresionată, în special de aju
tontI dat de echipele de militari, care în cea mai desăvÎl'şită ordine şi cu un profund senti
ment al valorii bunurilor ce le aveau în pază, au transportat, cu cea mai mare atenţic, 
l ucrări de toate categoriile artistice, în sălile expoziţiei. 

Ziua de 6 august a fost ziua semnării solemne a protocolului între ministrul culturii 
Mihailov, ca predător, în numele Guvernului sovietic şi academician Mihail Ralea, ca 
primitor, în numele Guvernului romîn. De la 7 la 12 august munca a fost şi mai intensă, 
mai susţinută, căci pe cînd o parte din delegaţie a luat drumul patriei, un număr restrîns, 
rămas încă la Moscova, a lucrat alături de sovietici, la terminarea operaţiilor de ambalare. 
Tînărul Jura, însărcinat cu scrisul numerelor pe lăzi, a fost cel care a terminat ultimul 
operaţia împachetării, în seara zilei de 12 august, cînd ajunge să marcheze lada 88, ultima 
din întregul transport al tezaurului. 

Şi astfel în dimineaţa zilei de 13 august, o garnitură special pusă la dispoziţia dele
gaţiilor noştri şi însoţită de o gardă militară a părăsit Moscova luînd drumul graniţei 
l'omîneşti. Sarcina să supravegheze călătoria de la Ungheni la Bucureşti revenea însoţito
rilor romîni. Toate aceste operaţii au decurs într-o atmosferă de cordială colaborare. Căci 
iată ce ne spune în jurnalul său de însemnări maestrul Marius Bunescu : "La ora 19 vagonul 
nostru este ataşat la acceleratul de Iaşi care va pleca peste un sfert de oră. Generalul Vede
nin, împreună cu personalul ştiinţific al Kremlinului, mă însoţesc la plecare. Sînt de faţă 
şi reprezentaţi ai Ministerului Culturii şi ai Ambasadei noastre. Generalul mă mai întreabă 
amical : - acum mai aveţi vre-o dorinţă � Da, i-am răspuns. Să ne fiţi întotdeauna 
prieteni cum ne-aţi fost acum. Şi în atmosfera aceasta de caldă amiciţie, cînd fiecare dintre 
cei prezenţi mai avea cîte lill cuvînt de spus, trenul s-a pus în mişcare. Şi încă multă 
vreme, în ritmul regulat şi printre zgomotele surde ale roţilor vagoanelor - ne spune 
acelaşi izvor - răsună ultimele cuvinte rostite de la Moscova de generalul Vedenin : -Vi 
l-am dat, este al vostru, sînteţi stăpînii lui. V-am dat şi o pază pînă la frontieră, dar 
de rest să vă ocupaţi voi". 

O dată cu descărcarea pe peronul Gării de Nord a primelor lăzi a început cea de 
a doua etapă din istoricul revenirii tezaurului. Ea este în întregime legată de activi
tatea colectivelor ştiinţifice ale Muzeului de Artă al R.P.R. şi ale Muzeului Naţional 
de Antichităţi. Timpul corespunzător drumului fusese util folosit la repartizarea spaţiului 
de eXptillere, la eliberarea sălilor, la întocmirea evidenţei utilaj ului de expunere necesar 
începerii lucrului. Transporturi speciale, supravegheate şi la noi de gărzi militare, începu
seră 'ă introducă materialul în muzeu. în ziua de 15 august, 88 de lăzi curate, frumoase 
şi uşor de mînuit, stăteau aliniate, în ordine numerică în sala de pictură de la parter a 
Galeriei .r aţionale, unde echipa de muncitori şi personalul ştiinţific al fiecării secţii luau 
Îll primire pe sectoare materialul sosit. Pe rînd soseau şi cei din urmă dintre colaboratorii 
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Fig. 1 .  - Tezaurul de la Pietroasa 

Fig. 2. - Sala de arheologie şi numismatică. 
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ştiinţifici, care, chemaţi din concediile de odihnă, nu au pregetat să se întoarcă urgent 
la datorie. Munca s-a desfăşurat cu ordine şi atenţie, echipe de gestionari, pe secţii, despa
chetînd şi verificînd inventarele, pe cînd, în acelaşi timp, alte echipe clasau, selecţionau, 
identificau şi lucrau la întocmirea planului de expunere. Spaţiul de expoziţie al Galeriei 
Naţionale, complet golit de conţinutul său obişnuit, era gata să primească materialul 
sosit. O adevărată uzină de muncitori : tîmplari, dulgheri, tapiţeri, graficieni şi rameuri 
etc. transformaseră încăperea elegantă a acestei părţi din muzeu într-un adevărat şantier. 
Doar din cînd în cînd surpriza, emoţia şi entuziasmul colectivelor ştiinţifice la deschiderea 
unei lăzi, tulbura pentru un moment mersul regulat al lucrului. Cei mai tineri veneau 
pentru prima oară în contact cu cele mai semnificative opere ale artei noastre, cei mai 
vîrstnici, unii avuseseră ocazia să le vadă, alţii le cunoşteau doar din publicaţii. Şi ca să 
nu mă refer decît la secţia de artă feudală, aci s-au scos pe rînd exemplare ca : epitaful 
de la Cozia (1396),  manuscrisul lui Nicodim (1404-1405),  cădelniţa de la Tismana, evanghe
liarul ferecat de Latco Cîndea, pîrcălab de Haţeg şi Epitaful lui Siluan de la mănăstirea 
Neamţ, toate reprezentînd arta epocii de început a ţărilor romîne. Din epoca clasică a 
artei Moldovei - a  doua jumătate a veacului aI XV-Iea - se numără piese deosebit de valo
roase cum sînt de pildă : epitrahilul cu portretul lui Ştefan cel Mare şi al Doamnei sale 
Maria de la mănăstirea Dobrovăţ, panaghiarele de la Neamţ şi de la Bacău, ultimul dăruit 
de fiul lui Ştefan cel Mare, Alexandru, vălul liturgic de la Rădăuţi, epitaful de la Dobrovăţ 
(terminat în anul 1506), ultimul nu numai una dintre cele mai frumoase opere de broderie 
moldovenească, ci şi dintre cele mai reprezentative ale întregii arte medievale moldoveneşti. 
Cîteva obiecte reprezintă gustul pentru somptuos al artei Ţării Romîneşti de la sfîrşitul 
veacului al XV-lea şi veacului al XVI-lea, cum sînt de pildă : panaghiarele aurite de 
la mănăstirile Snagov, Bistriţa şi Tismana, cadelniţa şi căţuia de la mănăstirea Bistriţa, 
epitrahilul cu portretul lui Barbu Craiovescu de la Bistriţa ( 1521),  dvera cu portretul 
lui Preda Buzescu şi al soţiei sale, cît şi piesele de argintărie de la N eagoe Basarab. 
Piesele cele mai importante din expoziţie pentru cunoaşterea artei veacului al XVI-lea. 
din Moldova, cum sînt cele două mari văluri de tîmplă (dvere) dăruite de Alexandru 
Lăpuşneanu şi soţia sa Roxanda ctitoriei lor, mănăstirea Slatina, broderiile din vremea lui 
Vasile Lupu aparţinînd vechiului tezaur al bisericii Trei Ierarhi din Iaşi fac parte tot din 
materialul venit în tezaur. La acestea se adaugă neaşteptat de numeroasele piese de argin
tărie de la sfîrşitul veacului al XVII-lea şi începutul veacului al XVIII-lea din Ţara Romî
nească, toate mărturie a gustului pentru fastuos ca şi a posibilităţilor materiale ale 
Cantacuzinilor, ale lui Constantin Brîncoveanu şi ale Mavrocordaţilor, ca să nu mai 
amintim de sutele de obiecte ce fac legătura între piesele pomenite ca cele mai reprezen
tative, întregind şi accentuînd imaginea artei medievale romîneşti. 

începînd din seara zilei de 15 august, data sosirii primului transport şi pînă în 
zorii zilei de 23 AugUst, nopţile şi zilele au fost întrebuinţate, în întregime şi fără excepţie, 
de către neobositele şi entuziastele colective ale muzeului, secundate de colectivul de munci
tori de muzeu specializaţi, spre a expune piesele tezaurului în condiţii optime. Şi numai 
astfel s-a reuşit terminarea la timp a tuturor lucrărilor. Astfel, la parter au fost expuse piesele 
de numismatică şi arheologice printre care renumitul Tezaur de la Pietroasa (fig. 1 şi 2 ) ,  
operă de interes mondial, constituind încă din prima zi a expoziţiei, punctul d e  atracţie 
al vizitatorilor romîni şi străini. Sectorul artei feudale începe tot la parter cu o viziune 
asupra. picturii de icoane, colecţie limitată la secolele XVII-XVIII şi începutul secolului 
al XIX-lea, în cadrul căreia numeroase opere semnate vădesc existenţa şcolilor locale, 
ca d� pildă cele de la Cîmpulung, Tîrgovişte şi Hurez. 
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Fig. 3. - Sala de artă feudală. Ţara Rominească. 

Fig. 4. - Sala de artă feudală. Moldova. 
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La etaj, în cele două săli (fig. 3 şi 4) consacrate Ţării Romîne .. ti şi Moldovei, 
circa ,160 de opere de artă decorativă, selecţionate din lotul de 1 000 obiecte provenind 
din muzee şi tezaure mănăstu'eşti, broderii (epitafe, văhui de tîmplă, epitrahilc etc . )  
şi :1l'gintării (candele, ferecături de evanghelli etc . )  ilustrează aproape cinci veacuri de 

Fig. 5. - Sala de pictură romlnească .  

vi:1ţ.ă artistică. Prezentate în ordine cronologică, ele � redau, în ansamblu, o sinteză :1 
viziunii plastice sub care s-a format şi dezvoltat în decursul veacurilor arta medievală 
romînească. 

Tot la etajul întîi, pe lîngă obiectele de artă feudală au fost expuse opere importante 
:11e pictorilor romîni din veacurile XIX - XX (fig. 5) printre care se citesc în primul rînd 
nume de artişti consacraţi ca : Nicolae Grigorescu, Ion Audreescu şi Ştefan Luchian . 
.Alături de aceştia, generaţii de pictori, mai tineri şi mai bătr"mi, începînd din veacul al 
XIX-lea şi pînă la mijlocul veacului al XX-lea, fac legătura şi marchează etape importante 
ale picturii moderne. Ca o completare sînt prezentate, cele peste 600 de opere grafice 
- acuarele şi desene - ca şi operele mai puţine la număr, ale artiştilor străini. 

Actul restituiI'ii şi contactul cu un patrimoniu artistic atît de valoros a constituit 
totodată şi un prilej de schimb de experienţe ştiinţifice. în umbra numelor atîtor artişti 
eonsacmţi şi a valorii deosebite a operelor ce aparţ.in unor epoci de cultură mai îndepăr
tate, cît şi din felul în care au decurs lucrările, se pot trage o serie de învăţăminte folositoare 
pentru regimul muzeistic de la noi. Felul în care au fost păstrate obiectele, studierea şi 
restaurarea lor, metodele îngrijite de ambalare, sînt dovada unui înalt nivel ştiinţific. 
Căci dacă, după evacuarea din 1916 a tezaurului artistic şi istoric la Moscova, el ar fi fost 
numai pus la adăpost de pericolele războiului şi nu ar fi găsit în acelaşi timp şi un regim 
muzeistic corespunzător, valoarea integrală a patrimoniului nostru artistic ar fi fost 
astăzi mult diminuată. 
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T. VOINESCU 

IlO IlOBOLLY I1CTOPI1l.JECKI1X 11 X YLLO)KECTBE H H bIX COKPOB I1IU, 

B03BPAIUE H H bIX CCCP 

• 
( KPATKOE CO.LI.EP)KAHHE) 

B .lI.On OJI HeHHe K pa60TaM no CDeUHaJIbHOCTH, OTMeTHBIlIHX XY.lI.Q)KeCTBeHHOe H .lI.OKY
MeHTaJIbHOe 3 HaqeHHe ueHHOCTeH, 3BaKYHpOBaHHbIX B 1 9 1 6  ro.ll.Y B POCCHI() H B03BpalUeH
HbIX COBeTCKFIM n paBHTeJI bCTBOM JIeTOM 1 956 rO.ll.a ,  onFICbIBalOTCH C TOqKH 3peHHH MY3eH
HOH HaYKH rJI aBHble MOMeHTbI opraHH3aUHH BblCTaBKH 3THX COKpOBHIU. 

Op raHH3aUHoHHaH .lI.eHTeJIbHOCTb pa3BepHYJIaCb O.ll.HOBpeMeHHo B CCCP H B PHP. 
B CCCP oDepaUHH no n pHeMKe H ynaKoBKe MaTepHaJIOB 6bIJIH npoH3Be.ll.eHbI B nepHo.ll. C 
1 .lI.O 1 2  aBrycTa B TeCHOM COTpY.lI.HHqecTBe C COBeTCKHM H  CneUHaJIHCTaMH. B bInOJIHeHHe 
9THX pa60T B CTOJIb KopoTKoe BpeMH 6bIJIO B03MO)!{HO JIFIllib 6JIarO.ll.apH HaYtIHbIM MeTO
.lI.aM, npFIMeHeHHbIM npe.ll.BapHTeJIbHO KaK DPH onHCH KOJIJIeJmHH (9Ta onepaUHH 6bIJIa BbI
nOJIHeHa y)!{e B 1 950 ro.u.y) , TaK H npH TIUaTeJIbHOH nO.ll.rOTOBKe MaTepH aJIa .lI.JIH ynaKoBKH. 

O.ll.HOBpeMeHHo C 9THMH onepaUHHMFI B PYMbIHCKOH H apo.u.HoH Pecny6JI H Ke OCBO-
60)!{.lI.aJIFICb 3aJIbI FI nO.ll.rOTOBJIHJIOCb Bce He06xo.ll.HMOe 060pY.ll.OBaHHe .lI.JIH 3KcnoHHpoBaHHH 
COKpOBHIU. 88 HlUHKOB, cO.ll.ep)!{alUHX nOCJI aHHbIe H3 MOCKBbI ueHHOCTH, n pH6bIJIH 1 5  aBrycTa, 
a B nepHO.ll. C 1 5  .lI.O 23 aBrycTa, 6JIarO.ll.apH H anpH)!{eHHOH H HenpepbIBHoH p a60Te KOJI
JIeKTHBOB MY3eH, MaTepHaJI 6bIJI pacn aKoBaH , DPHHHT, KJIaCCHlpHUHpoBaH,  CeJIeKUHOHHpoBaH 
H, H a KOHeu, 9KcnoHHpOBaH B OnTHMaJIbHbIX .lI.JI H Halliero BpeMeHH YCJIOBHHX. 

B 3 a KJIIOQeHHe D0.ll.QepKHBaIOTcH BbIBO.ll.bI ,  KOTopbIe MorYT H3BJIeQb H alliH MY3eorpacpbI 
H3 ODbITa COBeTCKHX CDeUHaJIHCTOB B 06JIaCTH coxpaHeHHH, FI3YQeHHH H BOCCTaHOBJIeHHH 
MY3eHHbIx ueHHocTeH. 

OB'b5lCHEHHE PHCYHKOB 

POC. 1. - I{naA 113 n SeTpoaChI. 
POC. 2. - ApXeOJIOrB1feCKBH B HYMB3MaTll'lecKnlî saJI. 
PKC. 3. - 3an .peoAanbBoro BCKYccTBa. BaJIaXBSI. 
Poc. 4. - 3aJI .peOAaJIbHOrO UCKYCCTBa. MOJlAOBa· 
Puc. 5. - 3an PYMhlBCKOH >KHHOUIlCU. 

NOTE S SUR LE TRESOR HISTORI QUE ET ARTISTIQUE 
RESTITuE P.AR L'U.R.S.S.  

(Rf:SUl\fE) 

En marge des etudes des specialistes sur l'importance artistique et doc11IIl:en�aire 
du tresor evacue en Russie en 1916 et restitue en 1956 par le gouvernement sOV1etlque, 
l'auteur de l'article examine, ati. point de vue museologique, les etapes principales qu'a 
suivie l'organisation de l'exposition du tresor. 

L'activite des organisateurs a du se developper simultanement en U.R. S.S.  et 
dans la R.P.Roumaine et c'est en etroite collaboration que les specialistes sovietiques 
et les notres ont procede, en U.R. S. S.,  du 1er au 12 aout 1956, a. la recep�on et a. l'em: 
ballage des pieces. La mise au point de ce travail en un laps de temp� aussi ?ourt n'a ete 
possible que grâce a. l'emploi de methodes scientifiques, tant pour l'lllventarre prealable 
des collections (operation effectuee des 1950), que pour la minutieuse preparation des 
materiaux d'emballage. . '  . . 

En meme temps, on s'occupait chez nous de liberer les salles qUl devalent abnter 
les collections et de preparer l'outillage de l'exposition. Les 88 caisses renfermant le tresor 
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ramene de Moscou arriverent le 15 aout. Du 15 au 23 aout, grâce au labeur acharne et 
iDinterrompu du personnel du musee, le materieI a pu etre debalie, verifie, classe, selec
tionne et, pour finir, expose dans d'excelientes conditions. 

L'auteur souligne encore les enseignements que les museographes roumains peuvent 
tirer de l'experience des specialistes sovietiques en matiere de conservation, d'etude et de 
restauration des pieces de musee. 

EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. - Le lresor de Pietroasa. 
Fig. 2. - Salle d'archeologie et de numismatique. 
Fig. 3. - Salle d'art feodal. Valachie. 
Fig. 4. - Salle d'art feodal. Moldavie. 
Fig. 5. - Sa)]e de la peinture roumaine. 
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CULELE ŞI CASELE ÎNTĂRITE 
DE PE VALEA MOTRULUI 

d e  RADU CREŢEANU 

Interesul istoric trezit de apariţia, în Oltenia şi Muntenia 1, începînd pare-se din veacul 
al XVII-lea, a culelor, precum şi caracterele lor arhitectonice mai ales, au fost scoase 
în evidenţă în repetate rînduri de cercetători 2. Trebuie constatat însă .că materialul 

destul de bogat publicat pînă în prezent se referă aproape exclusiv la monumente din 
părţile Rîmnicului Vîlcii şi ale Tîrgului Jiu, pe cînd date privind cele din colţul dinspre 
nord-vest al Olteniei lipsesc aproape cu desăvîrşire : lipsă cu atît mai îngrijorătoare cu 
cît, ajunse puţine la număr şi nemaicorespunzînd condiţiilor actuale de viaţă, acestea sînt 
ROl'tite, dacă nu se iau drastice măsuri de conservare, să dispară şi ele la rîndul lor. 

Fără a reveni, prin lumare, asupra caracteristicilor acestui tip de locuinţă, expuse 
cu toată competenţa în lucrările amintite mai sus, aducem ca o completare datele ce 
am putut culege despre muele de pe valea Motrului. Pe această rodnică vale, sau în ime
diata ei apropiere, se aflau multe aşezări boiereşti, iar de la Glogova la Gura Motnuui 
culele şi casele întărite se ţineau lanţ. Ridicate, în cele mai mlute cazuri, spre sfîrşitul 
veacluui al XVIII-lea sau la începutul veacului al XIX-lea, ele sînt expresia vitregiei 
condiţiilor de atunci şi a necesităţii pentru micii boieri de ţară, care nu puteau ţine curti 
cu oameni de pază' numeroşi, de a se apăra singuri împotriva haiducilor, din ce în ce mai 

î ndd'Lzneţi, precum şi în special împotriva incursiunilor repetate ale bandelor de tmci 
jefuitori, Pasvangii, Ostroveni şi alţii. Cula devine astfel, în această perioadă de am 

a ei, tipul curent de locuinţă a boiernaşilor de pe valea Motrului şi altfel de case ei nici 
nu-şi construiesc. Semnificativ este faptul că pe mulţi elin cei ce şi-au ziilit mue în ajlllilu 
mişcării lui Tudor Vladimirescu, îi aflăm la 1821 plintre căpitanii de panduri : altă mani
festare a spiritului de luptă, a acelei dîrzenii legendare a mehedinţeanului. 

Semnalăm şi apariţia, prin satele de moşneni de pe valea Motrului, a cîte llliei case 
ţărăneşti la, care pivniţa mai înaltă, zidurile mai groase, străpunse de metereze, şi în special 
includerea în casă a scării ce suie la etaj sînt trăsături împrumutate sigur de la mue, în 
acelaşi scop de apărare. Unii moşneni mai ridicaţi îşi vor fi zidit chiar cule adevărate, 

1 Nu numai tn Muntenia de nord-vest, cum s-a 

spns, ci pînă şi tn regiunea Bucureşti. 
2 Vezi în special : Al. Tzigara-Samurcaş, Arla tn 

Rominia, Bue. 1 909, p. 1 4 - 37. 1. Voineseu, l\tfonu
menle de arlă ţărănfască din Romlnia, Bue., f.a., 
passim. 'V. Janecke, Das rumănische Bauern-und 
Bojarenllaus, BlIe., 1 918, p .  60 - 72. Virg. Drăghiceanu 
In .. Buletinul Comisillnii l\fonumentelor Istorice", 

passim. Prof. arh. Grig. Ionescu, Istoria arhiteclurii 
rQmîneşli, Bue., 1 937, p. 400 - 404, şi Relalare asupra 
istoriei arhitecturii romineşti din cele mai vechi timpuri 
plnă 111 ziua de azi, Bue., 1954, p. 125- 1 27. AdI. 

Ştefan Balş, Vechi locuinle boiere§/i din Gorj in 
" Stud i i  şi cercetări de istoria artei ", Bue., 1 95�J nr. 

3 - 4, p . 83-95. 
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ca cel mai ilustru reprezentant al lor, Tudor Vladimirescu, a cărui culă, mult restaurată 
există şi astăzi - în afara zonei cercetate de noi - la Cerneţi. Oricum ar fi, culele de pe 
valea Motrului se află, alături de istoricile întărituri ale taberei de la cîmpia Padeşului, 
pe primul plan al decorului fazei de început a revoluţiei de la 1821. 

După revoluţie, zările încep a se lumina, oamenii mai pot răsufla şi aspira la o 
viaţă mai puţin chinuită, iar culele, aceste mici şi incomode, dar mîndre fortăreţe, sînt, 
încetul cu încetul, părăsite pentru case mai spaţioase, apoi, pînă la sfîrşit, dărîmate. 

Vom descrie cele cîteva exemplare de cuIe şi de case întărite rămase, apoi, în 
limita datelor ce avem la îndemînă, şi cele dispărute. 

Cula din Şiiacu. Exemplarul cel mai caracteristic de culă din ţinutul cercetat se 
află la o oarecare depărtare de Motru, de care o despart două dealuri, "pe văi", la Şiiacu 
(corn. Slivileşti, raionul Strehaia). Zidirea ei a fost începută prin 1818 sau 1819 de Răducan 
Cioabă, din Slivileşti, iar acesta murind şi survenind revoluţia lui Tudor Vladimirescu, 
ea rămase "de roşu" pînă în 1823, cînd fu isprăvită de boierul din Craiova Marin Chin
tescu, soţul al doilea al văduvei lui Cioabă, Joiţa 1 .  

Admirabil aşezată pe dealul Şiiacului, care domină întreaga regiune dinspre miază
noapte, cula este, datorită acestei conformaţii a terenului, cu faţa orientată de asemenea, 
în mod neobişnuit, spre miazănoapte. De la prima vedere se observă forma de turn foarte 
pronunţată a clădirii, mai pronunţată chiar decît la cula din Groşerea, planul fiind perfect 
pătrat, iar latura de 6 m mai mică decît jumătatea înălţimii (inclusiv acoperişul) .  Din 
păcate, înfăţişarea culei din Şiiacu este urîţită de o serie de clădiri anexe ce s-au construit, 
la date relativ recente, în jurul ei : astfel scara exterioară acoperită de pe faţa da principală, 
care dă acces, printr-o uşă de asemenea nouă, la catul întîi ; schimbare prin care locuitorii 
culei au realizat un îndoit avantaj practic : şi-au creat un acces mai uşor decît prin scara 
interioară, plină de inconveniente, de la origine şi au cîştigat spaţiul ce-l ocupa aceasta. 
în descrierea ce urmează, precum şi în releveurile însoţitoare, aceste adaosuri au fost 
neglijate. 

Cula din Şiiacu, care se află în perfectă stare, este foarte solid construit,ă, avînd 
ziduri groase de 80 -85 cm, din cărămizi mici (25/12,5/5 cm), bine arse. Ea este alcătuită 
din parter şi două caturi. 

Uşa de intrare în culă se află pe latura dinspre răsărit şi este prevăzută cu sistemul 
bătrînesc de zăvorîre pe dinăuntru printr-o bîrnă pusă de-a curmezişul, ce intră în grosi
mea zidului. Se intră într-o săliţă de unde, în dreapta, pornea imediat scara îngustă, 
din bîrne de lemn prinse între ziduri, ce suia la catul întîi, desfiinţată astăzi afară de cele 
trei trepte de sus. în stînga intrării, se află o nişă ce cuprinde toată lăţimea peretelui, 
iar drept în faţă, uşa de acces la beci (amîndouă uşile sînt noi). 

Beciul cuprinde o singură încăpere tencuită, cu tavan drept, ce slujea de magazie 
de scule şi de alimente. El a mai avut la origine o intrare directă de 1,25/1,90 m, pe latura 
dinspre miazănoapte, intrare ce a fost cîndva astupată parţial cu zidărie, rămînînd în 
locul ei o nişă cu o fereastră în fund. Pe latura opusă se află � o � altă nişă, mai adîncă 

1 Cula din Şiiacu a avut soarta de a fi moştenită, 
din generaţie in generaţie, numai de femei : de unde 
variaţia numelor sub care este pomenită şi confuziile 
ce pot rezulta. Dăm şirul proprietarilor culei : Stăncuţa 
Chintescu moşteneşte cula de la părinţii ei, Marin 
şi Joiţa Chintescu şi se mărită cu boierul Grecescu 
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din Tumu-Severin ; cula trece apoi fiicei lor, Maria 
măritată după Dinuţ Bălteanu, din Balta, iar de la 
aceasta, fiicei ei Aristiţa, măritată de trei ori (ultima 
oară cu Grigore Cartianu), astăzi divorţată, proprie

tara culei la expropriere. 
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în partea de sus, ce fusese probabil ocupată de un dulap sau de rafturi pentru 
păstrat fructe. 

Primul cat cuprinde : pe latura dinspre răsărit, palierul cu un chepeng la capul 
fostei scări, pe latur� dinspre miazănoapte scara ce suie la etajul de sus, iar restul supra-

1�''' ' \J�n 
.� 

'. 

Fig. 3. - Culă. din Şiiacu. 
Fig, 1. - Cula din Şiiacu. Vedere. Faţada principală. 

o 1 2 :l 4 Se 

PARTER CATUL 1 CATUL II 

Fig. 2. - Cula din Şiiacu. Plan orizontal. 

feţei etajului întîi, inclusiv porţiunea de deasupra părţii de jos a casei scării, este ocupată 
de o singură încăpere, luminată prin trei ferestre mai înguste în afară, poate foste metereze 
(cum au de obicei culele la catul de jos) care la un moment dat vor fi fost lărgite. 
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Catul de sus cuprinde de asemenea o singură odaie, cu trei ferestre mari, de cîte 

1 /1,30 m, una pe fiecare latură, şi două firide . .Amîndouă, odăile au pereţii şi tavanul ten
cuit şi sînt prevăzute cu sobe de zid. 

Latura dinspre miazănoapte e ocupată de clasicul cerda,c, de pe care privirea cuprinde 
întreaga scrie de văi dintre Slivileşti la apus, Trestioara la miazănoapte şi Bolboşi la 

Fig. 4. - Cula din Şiiacu. Yedere din cerdac. 

răsărit. Cerdacul e o copie aproape exactă a cerdacurilor cuIelor mai recente din Oltenia, 
cum ar fi acelea din Măldăreşti, Groşerea sau Brabova, cu arcade tI'ilobate cu arhivoltă 
în relief, subîntinse de cîte un timnt de lemn (tI'ei în faţă şi cîte una laterală) şi stîlpi cilin
<1rici de zidărie, cu baza şi capitelul pătrat (patru în faţă şi cîte o semi-coloa,nă a,ngajată 
în zid, în fiecare parte), pe care se sprijină arcadele. Parapetul, de 65 cm grosime, e stră
puns de un meterez pe latura dinspre răsărit. Tavanul cerdacului este făcut din grinzi 

aparente şi scîndtU'i dispuse în zig-zag. 
Şi decoratia exterioară a zidurilor e caracteristică stilului cuIelor mai noi, COIl

stînd din mari panouri dreptunghiulare, cîte una de fiecare latură, la nivelul catului 

întîi, şi din mici panouri pătrate ce decorează para,petul cerdacului, cîte două (le 

fiecare arcadă. 
Aceste elemente decorative, foarte îngrijit executate, rezultă din îngroşarea ziduhti, în 

exterior, cu cîte 5 cm, panourile rămînînd pe linia zidului de la parter. O cornişă cu trei 
profile drepte completează decoraţia exterioară a culei. 

Acoperişul de şindrilă are forma frîntă, streaşina lungă şi creasta dinţată a vechilor 
acoperişe. 

Privind planul culei din Şiiacul care, repetăm, poate fi socotită ca un exemplar tipic 
al acestei categorii de locuinţă, ne putem da seamă de vitregia vremurilor în care a fost 

zidită, deoarece se constată că unei construcţii atît de masive şi de costisitoare îi corespunde 
UIl spaţiu de locuit de abia 25 m2, repartizat pe două etaje şi de un acces anevoios. Cu toate 
acestea, cula din Şiiacu a fost, în mod excepţional, locuită pînă în zilele noastre, datorită 
desigur, într-o ma,re măsură, anexelor ei, inadmisibile din ptillct de vedere estetic, însă 
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F.g. 5. - Cula din Broşteni. Vedere dinspre apus (din 1 947). 

Fiţ. fi. - Culn din Broşteni. Plnnlll pivniţci 
(Hcle\'cll arh. Y. 1\1obc cu). 

• a .  _ . • .  

F,g. 7.  - Culn din BroşLcni. Plnllul e L njlllui 
(Relc\'eu arh . \' . ) I oi ,cscu). 

factor utilitar ce a creat condiţiuni de \iaţă acceptabile, a l,înd clădirea de la părăsire 
.,i de la ruinare. 

e impune ca şi de aci înaintc ă fie con erva,t cu orice chip ace t va,lol'o monu
ment i t oric. 

Cula din Broşleni. La Bro., teni (rai onu l  Streha,ia) ,  unde se Întret-aie şo 'elele Turnu
Severin - Tîrgn- Jiu şi trehaia- Baia de Aramă, se află cnla zidită l:t 18 15  de vestitul 

7. - c. 1999. 
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Fig. 9. - Cula din Broşteni. Faţada principală 
(Releveu arh. V. Moisescu). 

98 

Fig. 8. - Cula din Broş
teni. Secţie transver, 
sală : A) prin odăile din
spre sud-est. E )  prin 
cerdac şi scară (Releveu 

arh. V. Mohescu). 

Fig. 10. - Cula din Broşteni. 
Vedere din cerdac (din 1947). 
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căpitan de panduri Ghiţă Cuţui, cel spînzurat în 1826 \ sau poate de fiul său, Dinu (Con
stantin) Cuţui. Este interesant de urmărit evoluţia locuinţelor succesive ale acestui neam 
de boiernaşi de pe valea Motrului, sub presiunea crescîndă a stării de nesiguranţă 2. Ei au 
avut întîi, pe dealul Locei, o casă zisă "casa albă", fiindcă era văruită şi se vedea de departe. 
Tocmai pentru acest motiv, ei se mută la un moment dat în cîmpie, refăcînd pe locul 
mai ferit de lîngă Motru zis "Zăcătoarea" o a doua ediţie a casei albe. Vremurile deve
nind însă din ce în ce mai critice, această măsură se 2Jdevereşte insuficientă : în urma 
probabil a unor experienţe nenorocite, împinşi de o stare de spaimă aproape per
manentă, ei zidesc pe acelaşi loc, în anul 1815, cula cu ziduri de fortăreaţă care dăinu
ieşte şi astăzi. 

Din nefericire, această frumoasă clă,dire se află într-o stare de degradare înaintată : 
părăsită de proprietari de la 1916, devastată în timpul războiului din 191 6 - 18, ea se 
prezintă cu mari goluri în zidurile exterioare, ce corespund locurilor fostelor uşi, para
mentul de asemenea este deteriorat de igrasie şi de frecatul vitelor, iar acoperişul s-a prăbu
şit sub povara zăpezii din cumplita iarnă 1953 -1954, astfel încît, dacă nu se repară 
imediat, cula se va nărui foarte cUTînd. 

Cula din Broşteni nu are înfăţişarea caracteristică de tmn pe care am consta,tat-o 
la cula din Şiiacu . .Are forma dreptunghiulară - 14/9 m - şi un singur cat. Prin propor
ţiile sale, deci, ea se apropie de tipul obişnuit de casă pe pivniţă înălţată. în schimb, gro
.'imea zidurilor străpunse de metereze, forma cerdacului , decoraţia exterioară şi existenţa 
unei scări interioare sînt caracteristice arhitecturii culelor. 

Beciul se află la nivelul pămîntului. Intrarea o are pe latura dinspre sud-est, printr-o 
uşă ce azi a dispărut împreună cu o parte din zidăria din jurul ei. Construcţia e foarte 
solidă, cu ziduri groase de 1 - 1 ,10 m, din cărămizi de 26/13/16 cm bine arse şi cu boltJă 
cilindrică susţinută de cinci arcuri-dublouri . Beciul nu are ferestre, nici metereze. 

Uşa de intrare în culă se află pe latura dinspre nord-vest. Chiar de la intrare pornea 
scara de acces la-etaj , formată din două,zeci de trepte din bîrne de stejar prinse între ziduri 
din care nu au mai rămas decît cele trei trepte de sus. Casa scării e acoperită cu o boltă 
cilindrică. Sub scară se află o cămăruţă avînd acces din beci printr-o uşă scundă. Intrarea 
era apărată de două metereze : unul în dreptul scării, cu direcţia de tragere oblică şi 
în jos, al doilea la etaj, cu direcţia de tragere .drept în j os.  

Catul, cu ziduri de 90 cm grosime, avea la origine, în afară de cerdac, trei încăperi : 
două înspre sud-est şi una înspre nord-vest. La UD. moment dat, peretele dintre primele 
două odăi a fost dărîmat şi s-au făcut doi pereţi de despărţire noi, rezultînd : o frumoasă 
odaie de primire de 6/4m, o cameră mică în ftmd şi o sală dînd acces, printr-o galerie de lemn, 
la latrina, exterioară, de asemenea de lemn. încăperea cealaltă a fost la rîndul ei transfor
mată in trei odăi mai mici : o bucătărie şi două dormitoare, prevăznte eu guri de încă,l
z ire de la soba bucătăriei. 

în iarna 1953 -1954, o dr.tă cu acoperişul, s-au prăbuşit şi tavanele culei. Ele erau 
drepte, tencuite şi fără alt ornament decît, la salon, un motiv alcătuit din două cercuri 
concentrice în relief. între bolţile parterului şi duşumeaua - dispărută - a catului, 
. e aflau spaţii destul de mari pentru a putea fi folosite ca tainiţe. 

1 C. D. Aricescu, Istoria revoluJiullii romlne de tu 
1 821, Craiova, 1 874, p_ 237, 282 şi Acte juslificalive _ _  , 

p- 42. E. de Hurmuzaki, Documente privi/oare la istoria 
rom/nilor, voI. X, Buc_, 1 897, p. 361 - 376_ E .  Virtosu 

1821 . . .  , Buc., 1 932, p. 222 - 230. 

2 Date extrase din Gheorghe Crăciun, Monografia 
comllnei Broşlelli, T. S everin, 1 932. 
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Fig. 1 1 .  - Casa din Glogo\'a. "edere din faţă. 

Cerdacul culei din Broşteni ne 

înfăţişează acelaşi tip de arcade trilo 
bate, şase pe latura principală şi una 
la capul liber dinspre nord-vest, ca la 
cula din Şiiacu. Stîlpii de zidărie pe 

care e prijină arcadele diferă însă de 
modelul obi., nuit, fiind mai groase la 
treimea inferioară a fusului, în loc . ă 
aibă fu ul drept, cum au avut poate 
la origine şi cum mai au acum cele 
uouă semi-coloane angaj ate de la cape
Lele cerdacului. Parapetul este străptillS 
de două metereze, cu direcţia de tragere 

oblică şi în j os. 

DecOl aţia exterioară a zidmilor 
este cea cunoscută, cu mici panomi în 
ili'eptul parapetului, dispuse însă ne
regulat faţă de arcade şi panomi mari 

Fig. 12.  - Casa din Glogovn. Intrarea pivniţei. 

pe restul suprafeţelor de la etaj , panoUl'i ce rezultă din îngroşarea chenarelor cu 

1 0  cm faţă de ziu. 
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Cula din Calol)ăru. Oula Scafeşilor din Oalopăru (raionul Strebaia), destul de ase
mănătoare prin proportiile ei cu aceea din Broşteni, a făcut obiectul unui studiu anterior 1. 

o 1 m  

Fig. 13 .  - Casa din Glogova. Detaliul uşii de intrare In pivniţă 
(Releveu arb. V. l\Ioisescu) . 

Casu Înt ărHă din GlogO\"u. Oasa întărită din G logova, pe departe cea mai însemuată 
clădire din ţinutul cercetat, sc ridică dea upra malului stîng al Motrului, printre co paci 

1 Arh. Ştefan BaJş, op. cii., p. 95.  
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ornamentali de esente variate pe locul unei asezări cu îndepărtat trecut istoric 1. Ea 
" ' 

însăşi este o clădire din veacul al XVIII-lea, zidită peste pivniţele rămase de la o clădire 
mai veche, al cărei autor se zice a fi fost boierul Lupul Glogoveanu, cunoscut documentar 
la începutul veacului al XVII -lea 2. 

L Ct:CIID.tt 
_Zidu�/ f'f'Cb. 
� L"d",.,- .;âttg�t. 
o Z" lIrl n", 

Fig. 14. - Casa din Glogova. Planul parterului 
şi beciului (Releveu _ arh. V. Moisescu). Fig. 15. - Casa din Glogova. Vedere din pivuiţă. 

Partea mai nouă cuprinde catul şi două adaosuri : unul în faţă cu cerdac, iar altul 
în spate, cu sacnasiu, ce dau planului forma lillei cruci. Părţile componente sînt foarte 
bine echilibrate, rezultînd o clădire armonioasă, cu înfăţişare de măreţie potrivită cu rangul 
de boieri de starea întîia al Glogovenilor 3. Â.utorul lor este fie Matei Glogoveanu, consilier 
împărătesc sub austriaci, mort la 1 732, fie, mai degrabă, fiul său Ioniţă Glogoveanu, 
pe care-l aflăm, în întregul decurs al celei de a doua jumătăţi din veacul al XVIII-lea, 
ocupînd dregătorii mari, pînă la aceea de caimacam al Craiovei ( 1796). La o dată ce nu 
se poate preciza, însă probabil în jurul anului 1 764, cînd se ştie că isprăveşte biserica înce
pută de tatăl său, socotind că bătrîna clădire de la începutul veacului al XVII-lea nu se 
mai potriveşte cu noua strălucire a neamului, el se apucă să dărîme catul, ce va 
fi fost o construcţie mai uşoară, şi să-I refacă din nou, păstrînd însă trainicele ziduri 
ale beciului. 

1 Vechimea satului Glogova se constată din hărti 
şi documente. Aici şi-a găsit moartea, la 1482, Basarab 
Vodă cel Tinăr, zis Tepeluş, care, invins de Ştefan cel 
Mare, sprijiuitorul vrăjmaşului său Vlad Căiugărul, 
se refugia se in acest colţ indepărtat al ţării, la curtea 
cumnatului său, Stanciu din Glogova. De alLfel la 
Glogova unde Motrul, ieşind din defileul Negoieştilor, 
părăseşte zona subcarpatică pentru a pătrunde in 

regiunea de dealuri propriu-zise, se află un punct 

strategic firesc, predestinat unei aşezări intărite. 

2 Const. V. Obedeanu, in "Arhivele Olteuiei", 
an. VI(1927), iau. - apr., p. 156. 

3 R. Creţeanu, Biserica din Glogova, in "Mitropo
lia Olteuiei", an. VIII  (1956), llr. 6 - 7 ,  (iun. - iuI.), p. 
360- 366. 
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• 

Intrarea în beci nu se face prin obişnuita boltă de sub cerdac a caselor olteneşti ci, 
ca la cule, pe faţada laterală, printr-o uşă rotundă făcută din trei bucăţi groase de stejar 
şi prevăzută cu două metereze pentru tras . .Arcul uşii e alcătuit din cărămizi aparente 
aşezate în lung, puţin îngropate în zid, peste care se află un rînd de cărămizi aşezate în 
lat şi tencuite, iar mai sus un al treilea motiv concentric din zimţi de cărămidă aparentă. 

Beciul este o construcţie masivă, cu ziduri de 1,40 - 1,45 m grosime, din cărămizi 
mici (23/12/4 cm) foarte bine arse. Pe alocuri, partea de jos a zidurilor e din bolovani de 
rîu alternînd cu unu pînă la trei rînduri de cărămizi aşezate în lung ; în interiorul stratu
rilor, bolovanii sînt despărţiţi unul de altul prin cîte o cărămidă aşezată vertical pe canto 
Rosturile, mari, variază de la 3 la 5 cm. Totul este lucrat foarte îngrijit, cu mortar excep
tional de tare. , 

Numeroase metereze fac din parterul casei din Glogova o adevărată cetate, dînd 
apărătorilor posibilitatea de a trage, din orice direcţie s-ar fi dat atacul. înguste de 6 cm 
la gură, ele se Iărgesc mult în interior, pentru a îngădui trăgătorului, cu toată grosimpa 
mare a zidului, să-şi introducă arma cît mai mult afară, pentru o mai bună ochire. 

Beciul cuprinde două încăperi boltite cu bolţi cilindrice şi cu arcuri-dublouri groase, 
lill singur arc la prima încăpere, iar la cea din fund şase arcuri-dublouri ce se sprijină pe 
pereţi şi pe doi pilaştri centrali de secţiune pătrată. în fundul încăperii, se observă o por
ţiune ce nu are boltă, ci tavan drept de lemn : este locul unei foste trape a cărei deschi
zătură, astupată, e vizibilă la extremitatea tavanului. Această trapă putea fi folosită 
numai pentru a coborî în beci şi nicidecum ca scară normală de acces în casă : de altfel 
nu există şi nici nu a existat uşă de intrare în această porţiune a beciului. Scara de acces 
la etaj, printr-o excepţie la o regulă aproape generală la casele întărite, era exterioară. 
Ea se afla cuprinsă în porţiunea retrasă a zidului dinspre sud-vest, unde se constată în 
prezent existenţa a două ziduri paralele : unul interior, cu metereze, ce face parte din vechea 
construcţie, şi unul exterior care-l astupă pe primul şi coresplillde adaosurilor din veacul 
al XVIII-lea. Scara era astfel aşezată încît să se poată trage printr-un meterez pe sub ea 
şi prin celălalt deasupra ei. Existenţa unei scări exterioare la clădirea lui Lupul Glogo
veanu constituia desigur cel mai mare neajuns, ea putînd fi luată cu asalt în caz de atac. 
Acest fapt dovedeşte că, la începutul veacului al XVII-lea, elementele ce caracterizează 
mai tîrziu arhitectura caselor întărite nu erau încă bine fixate. Restaurînd casa, roniţă 
Glogoveanu a înlocuit vechea scară exterioară prin cea actuală de sub cerdac, iar zidul 
în chestiune a fost adăugat pentru a mări suprafaţa catului şi totodată într-un scop estetic. 

Trecem la descrierea părţilor adăugate în veacul al XVIII-lea. Ele se recunosc cu 
uşurinţă prin faptul că au zidurile mult mai subţiri (70 cm), cărămizile sînt mai groase 
(6 cm, faţă de 4 cm) şi nu aşa bine arse ca cele vechi, zidăria e lucrată mai neregulat, 
cu rosturi mai mici ( 1-1,5 cm) şi mortar mai slab. Printre cărămizile de tip nou, se văd 
şi destule cărămizi subţiri, din cele vechi, iar din cînd în cînd se iveşte şi cîte un bolovan. 
Se vede că zidarii au folosit şi materiale rezultate din dărîmarea vechiului cat. 

Adaosul din spate constituia probabil un fel de corp de gardă, cu uşă de intrare 
directă de afară. El e prevăzut cu o mulţime de metereze cu unghiuri de tragere variate, 
spre deosebire de cele de la beci, care sînt toate perpendiculare pe zid. O uşă de comunicare 
directă cu pivniţa, care a existat cîndva, a fost astupată ulterior cu zidărie. 

Îllcăperea de sub cerdac cuprinde, cum am mai spus, scara interioară, de lemn, 
ce duce la etaj. Scara, ca şi uşa de intrare, e de dată recentă 1 .  

1 Uşa cea veche de  stejar, cu găuri pentru tras cu puşca, se  află la  muzeul din Goleşti (informaţie din 1 947). 
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Fig. 1 6 .  - Casa din Glogova. Vedere dinspre răsărit. 

� 5 m  
. 

Fig. 1 7 .  - Casa din Glogova. Secţie prin cerdac şi anexa posterioară (Releveu arll. V. l\Iobescu). 

http://patrimoniu.gov.ro



C'ULELE ŞI (,AS"'�LE L'1T1nI'l'E DE PE VALEA MOTH L UT 

Cerdacul c ue semnalat pentru proporţiile sale frumoase, precum şi pentru nota de 
mare farmec şi de poezie ce-i aduce casei (lin Glogova. El este cu parapet de zid, colonete 
de lemn noi executate la strung în felul stîlpilor de la vechile pridvoare olteneşti şi cosoroabă 

lucrată în arcuri multiple. Partea din faţă a cerdacului este mai ridicată, alcătuind o estradă 
I}C care, în momente de linişte, se aşterneau covoare şi perini, iar cînd "buiau" turcii, 

o 1 3 'o 5 ",  '"' 

Fig. 18 .  - Casa din Glogova. Planul etajului  (Releveu arb. V. l\Ioisescu). 

cei de sus puteau coopera cu apărătorii din beci, trăgînd prin numeroasele metereze alc 
parapetului. 

Din cerdac, se intră într-o sală centrală spaţioasă, printr-o uşă croită dintr-o singură 

bucată de stejar de 10  cm grosime, străpunsă de două metereze, care se zăvoreşte pe dină
untru printr-o bîrnă aşezată de-a curmezişul. 

Din sală, se deschid cinci odăi : două în fiecare parte şi una în fund, sacnasiul. 
Odaia de primire, prima pe dreapta, este mai mare ca celelalte, avînd dimensiunile 6/6 m. 
A doua odaie pe aceeaşi parte a fost despărţită în două încăperi mai llllCl ; se zice că 
într-una din ele locuia Tudor Vladimirescu, cînd venea pe la protectorul său, clucerul 
Nicolae Glogoveanu (fiul lui Ioniţă) .  între cele două odăi din stînga, se trece sub o arcadă 
în acoladă într-o săliţă ce duce la latrină. Aceasta era aşezată înainte la 3 m distanţă de 
casă" accesul la ea făcîndu-se printr-o galerie de lemn. Actuala latrină e lipită de casă, 
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Fig. 19. - Casa din Glogova. Detaliul uşii de intrare 

de la etaj (Releveu arh. V. Moisescu). 

11 
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Fig. 20. - Casa din Glogova. Detaliul uşii 

de la latrină (Releveu arh. V. Molsescu). 

Fig. 2 1 .  Casa din Glogova. Vedere din cerdac. 
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ceea ce a adus umezirea zidului respectiv. 
Uşa latrinei este cea veche, de stejar masiv 
cu metereze. 

Decoraţia exterioară a casei din 
Glogova nu diferă de aceea a culelor con
temporane sau mai recente, cu obişnuitele 
mari panouri dreptunghiulare, intrate în 
grosimea zidului, de pe faţadele etajului 
şi mici panouri pătrate pe cele trei laturi 
ale parapetului. 

Casa din Glogova, care a fost res
taurată în excelente condiţii, prin ultimii 
ani ai veacului al XIX -lea, de proprietarul 
de atunci, Gheorghe Vernescu, se află şi 
astăzi în stare destul de bună, neavînd 
nevoie decît de reparaţii la parament, de 
reparaţii curente şi, în special, de o în
treţinere mai îngrijită din partea institu
ţiei ce o ocupă. 

Casa lărănească întărită din Jirov. 
După cum casa din Glogova reprezintă un 
tip intermediar între culă şi casa de ţară 
boierească, tot aşa lmele trăsături carac
teristice culelor pot apărea şi la casa ţără-
nească pe pivniţă înălţată. Un exemplu Fi'go 22. - Casa din Glogova. Arcada de la etaj. 

este casa din com. Jirov (raionul Strehaia) 
a locuitorului Alexandru Jiroveanu, făcută, pare-se, o dată cu biserica din sat, adică 
prin anii 1833 -1835, de un popă Stan, din neamul moşnenilor Jiroveni, lmul din 
ctitorii ei . 

Casa are ziduri de 45 cm grosime, din cărămizi bine arse de 27/13,5/6 cm. Clădirea 
e în stare destul de bună, deşi ar fi nevoie de sprijinirea zidurilor dinspre miazăzi şi apus, 
precum şi de reparaţii la parament de jur împrejur ; învelitoarea, de asemenea, trebuie 
l'cînnoită. 

Parterul casei Jirovenilor cuprinde săliţa de intrare, de unde porneşte scara de 
lemn ce suie la etaj , şi beciul : o singură încăpere, cu tavan de grinzi netencuite şi trei 
metereze de 80/25 cm interior şi 50/5 cm exterior, cîte una pe 

·
fiecare latură liberă. Uşa 

de intrare în casă lipseşte, dar se văd urmele lăsate de toc ; nici uşa beciului.nu este cea iniţială. 
Catul cuprinde două odăi de dimensiuni inegale, cu pereţii şi tavanul tencuit, şi 

cerdacul, sprijinit pe patru stîlpi de lemn simpli. 
După cum se vede, forma clădirii, meterezele de care sînt străpunse zidurile beciului, 

precum şi existenţa unei scări interioare în special, sînt elemente caracteristice arhitecturii 
culelor, izvorîte din aceeaşi necesitate de auto-apărare şi acelaşi spirit dîrz al oamenilor 
din partea locului. însă nu-i putem da denumirea de culă. 

Âstfel de case ţărăneşti întărite se vor fi aflat multe în satele de moşneni de pe valea 
Motrului. Construite însă mai rudimentar decît masivele cuIe boiereşti, ele s-au distrus 
cu timpul. Casa din Jirov va fi supravieţuit datorită împrejurării că a fost zidită la o dată 
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relativ tîrzie, cînd teama tUl'cilol' era Ulai mult Uil lucru din trecut, iar nevuia ue a faee 
case Întărite mai puţin imperioasă 1.  

3 4 5 m  

o 

1 D ��L-', 
Fig. 23. - Casa din Glogova. Faţada principală (Releveu arh. V. l\1oisescu). 

000 0 00 

,. Snt 

o 

Fig. 24. - Casa din Glogova. Faţada dinspre sud-est (Releveu arh. V. Moisescu). 

Pentru interesul istoric ce-l trezeşte, socotim că această casă merită să fie con
servată 2. 

MONUMENTE DISP ĂRUTE 

Cula din J.u}Joaia.  La Lupoaia (corn. Cătunele, raionul Baia de Aramă), frumoasa 
culă a Săvoilor a dăinuit pînă în ultimii ani, ridicată probabil spre sfîrşitul veacului al 
XVIII-lea, în orice caz după 1 748, dată la care se ştie că Săvoii au cumpărat moşia Lupoaia. 

1 Se pare că popa Stan, copil fiind, fusese răpit 
de turci şi ţinut mulţi ani 1n captivitate la Constanti
nopole. Amintirea spaimei din copilărie il va fi deter
minat mai tirziu să-şi facă o casă după modelul cuielor, 

108 

in anii de linişte relativă ai lui Kisselev şi ai lui Ale
xandru Ghica. 

2 Proprietarul culei s-a arătat dornic de a o dărima, 
cu scopul de a folosi materialul la o construcţie nouă : 
ceea ce se va şi intimpla dacă nu se iau măsuri din timp. 
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Cula din Lupoaia nu mai 

era locuită de proprietari încă 

de prin anii 1860 - 1870, cînd 
Costache Săvoiu zideşte alătmi 

de ea o spaţioasă casă cu etaj . 

Cîtăva vreme, cula a mai fost 

folosită pentru a găzdui musa

fiTi, cînd se aflau în număr mai 

mare ; apoi, degradîndu-se din 

ce în ce, ajlillsese remiză, iar în 

ultimul timp grajd de capre. 

Cula apare încă întreagă pe 

clişeele publicate în 1909 1 şi în 

1924 2, iar în 1935, cînd a fo .. t 

relevată-j ea mai avea trei ziduTi 

în picioare şi acoperişul intact. 
Acesta s-a prăbuşit în iarna 
1945 -1946, iar ultimele crîm- Fig. 25. _ Casa ţărănească întărită din Jirov (Vedere). 
peie de zid s-au năruit în 1953 3

' 

Cula din Lupoaia era compusă din beci şi două catmi. Zidmile, de 0,80 - 1  m gro

sime, erau lucrate destul de neîngrijit, din cărămizi de calitate şi dimensiuni variabile, 

spre deosebire de biserica din Lupoaia, clădită probabil anterioT, la care s-a lucrat mult 
mai corect, şi numai cu cărămizi bine arse, de un singm tipar. 

Prin uşa aflată pe latma din pre ud-est, se intra într-o sală îngustă, apoi, prin 
altă uşă şi coborînd cîteva trepte, în beci. Acesta cuprindea o singmă încăpere, prevăzută 
cu o fereastră, două metereze şi două fuide adînci te în zid. 

De la capătul stîng al sălii pleca scara cu cinci trepte ce suia la primul cat. Acesta 

cuprindea două odăi cu cîte o fereastră, o firidă şi tavane de lemn. Partea dinspre sud-vest 

a catului întîi era ocupată de palier şi de scară, iar zidul re pec:th- era stră,ptillS de trei 
metereze de dimensiuni diferite. 

Aceeaşi împărţire o avea şi catul de sus : două, încăperi şi, pe latma dinspre sud-vest, 

cerdacul, cu şase arcade trilobate în faţă şi cîte două la fiecare cap, sprijinite pe stilpi de 
zidărie cilindrici, sClillzi, cu capitelul şi baza mult lărgită. O galerie de lemn pornea de la 

capătul cerdacului, de-a lungul zidului dinspre nord-vest, pentru a duce la latrină, con
lltruitrt de zid la 5 m distanţă de culă. 

Singmul element de decoraţie exterioară a culei din Lupoaia erau panomile pă,tmte 

(lin dreptul parapetului, cîte una de fiecare arcadă .,i numai pe fatada principală. 

Mai puţin impunătoare decît celebrele cuIe din l\Iăldăre� ti şi din Cmtişoara, cu fOTma 
de tlll'n mai puţin pronunţată decît la aceea din Şiiacu, cula din Lupoaia era o clădll'c 

cu proporţii desăVÎrşite şi o dată cu ea a pierit un monument de reală valoare artistică. 

CuJa (le lemn din Ercea. Arhitectma de lemn ocupă un loc prea însemnat în regiunea 
de dealmi a Olteniei ca să nu se fi clădit şi cule din ace t material. R uinele lillei astfel de 

1 AI. Tzigara-Samureaş, op. cit., p. 1 7. 

2 N, Iorga, La ROI/manie pilloresque, Paris, 1 92-1, 
p. 30 - 3 l .  

3 Aceea) soarl ă a avut-o ş i  casa, care n n  s-a bucurat 

nici ea de ingrij ire elin partea proprietarilor, adeveriu
du-se in mod regretabil, dar exemplar, definiţia lui 
Cocteau : "L'Orient eommence Iii. ou I'on cesse d'en

trelenir". 
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Fig. 27. -Cula din Lupoaia. Planul orizontal 
A) pivniţa. B) parterul. C) etajul 

(Releveu �uh. V. Moisescu). 

1 1 0  

Fig. 26. - Cu]a din Lupoaia. Vedere dinspre 
JItiazăzi (Clişeu din 1935). 
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cuIe se mai puteau vedea cu cîţiva ani în urmă în satul Ercea (corn. Severineşti, raionul 
Turnu- Severin), iar chipul ei ni s-a păstrat printr-o preţioasă fotografie. 

Ea a fost cIădită în anul 1856 de boierul Tănase Retezeanu, pe o culme împădurită, 
situată la 5 km de sat, la "Poiana Rotată", minunat loc de refugiu şi de observaţie. Data 

[J 
---; - - - -- -r - - - - -

l l D TI  -- - 4 � - - - - - - - -

3 • 

Fig. 28. - Cula din Lupoaia. Secţiune 
transversa1ă (Releveu arh. V. Moisescu). 
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" � I �(: _ S'l!I-;41J'�!I='''<'''''''''''�..".) 
�-+. OI 

I 
o J 4 5 m  

Fig. 29. - Cu1a din Lupoaia. Secţiune 
longitudinală (Releveu arh. V. Molsescu). 

o :1 4 5 m  t , 

Fig. 30. - Cu1a din Lupoaia. Faţada principală (Releveu 
arh. V. Moisescu). 

( 

f 

tîrzie a construcţiei elă de gîndit că amintirea vremurilor de nesiguranţă era încă vie în 
preajma domniei lui Cuza, împrospătată poate de dezordinele şi de vexaţiunile pricinuite 
de ocupaţiunile succesive din anii 1853 - 1856. în 190J, Iancu Retezeanu, nepot de fiu 
al lui Tănase Retezeanu, desface cula şi o montează la loc în vatra satului, alătuTi de 
casa sa. De atunci, se ştie că ea nu a fost locuită, ci era folosită ca remiză pentru scule. 

1 1 ]  
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Fig. 3 1 .  - Cula de lemn din Ercea. Yedere. (Muzeul 
Regional Craiova). 

Bănuim că nici înainte nu s-a locuit per
manent în ea, ci numai temporar, la 
ivirea vreunei primejdii. 

Cula din Ercea era construită din bîrne 
de stejar, netencuite pe dinafară şi pe dină
untru, şi încheiate la colţmi după modul 
o bişnuit. Ca plan, ea constituie, la o scară 
redusă, o replică aproape exactă a culelor 
de zid, fiind, ca acestea, cu baza pătrată şi 
compusă din parter şi două caturi. 

La parter se vede uşa de intrare, 
care era prevăzută cu o complicată în
cuietoare de lemn, precum şi capetele 
bîrne lor de despărţire dintre casa scării 
şi beci. 

Catul întîi avea o scară obişnuită de 
pod în unica lui încăpere, ai cărei pereţ,i 
erau străpunşi de mici deschizătmi drept
unghiulare pentru lumină şi, la nevoie, 
pentru tras cu puştile. 

Catul de sus cuprindea de asemenea 
o singmă odaie şi lill cerdac pe trei la
tmi, cu stîlpi de lemn rudimentar ciopliţi 
şi cosoroabă lucrată în arcade. Felul inge
nios cum a fost conceput cerdacul este 
specific arbitectmii lemnului : pe latma 
din faţă şi pe cea din spate, el rezulta din 

prelungirea bu'nelor planşeului, iar pe latuTa paralelă cu direcţia lor de aşezare, cerdacul 
era cuprins în planul clădirii, ca la cuIele de zid. Cele două balcoane care, pentru mai 
multă sigmanţă, erau sprijinite de c1te un picior înalt de lemn, aduceau etajului de Fi llS 
nn spaţiu suplimentar apreciabil. 

Acoperişul culei din Ercea era din şindrilă, Cll streaşina largă obişnuită. 

Casa Întărită din Voloiaeu. La Voloiacu, în apropierea Strehaiei, se afla pmn m 
ultimii ani casa întă,rită a familiei Izvoranu, a cărei înfăţişare ni s-a păstrat printr-o foto
grafie 1 şi o gravmă 2. Casa era dreptunghiulară, cu dimensiunile de cca 12/8 m, şi cu un  
Hingur cat. 

Fotografia (pe care uşa de intrare lipseşte) arată că grosimea zidurilor era de Ilonă 
r.i1rlLmizi ( GO cm). 

Parterl1.l, înalt de cca 3 m, avea pe faţada principală uşa de intrare şi o fereastră 
marc zăbrelită, probabil de dată mai recentă decît clădirea, iar pe faţa da laterală vizibilă 
pe fotografie, două mici deschizătmi dreptunghiulare. 

La etaj , se vede cerdacu.l, mai înalt şi cu deschizătmi mai largi decît era obişnuit 
la cuIe. El avea cinci arcade semi-circulare în faţă, una la capul dinspre stînga şi se continua 
pc latma din dreapta, mascată pe fotografie (doar primele două arcade se disting). Arcadele 

1 Clişeul Muzeului regional, Craiova, 111". 5G08. 2 Gravură de A. KaiudJ, propl". Academiei R.P.R. 
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CULELE SI CASELE lNTARITE DE PE VALEA MOTRULUI 

Fig. 32. - Casa din Yoloiacu. Grayură de A. Kaindl. (Academia R.P.R.,  Secţia Stampe). 

sînt sprijinite pe stîlpi de zidărie cilindrici cu bază şi capitel pătrat . Două ferestre, en o 
uşă între ele, se deschid pe cerdac. 

Pe faţada din stînga se văd două ferestre mari încadrate de cîte un panou drept
unghiular, intrat în grosimea zidului ca panomile de la cule. Chenarul ce desparte cele 
două panomi şi acela dinspre colţul din fund al casei se termină sus prin cîte till fals capitel 

format din trei profile drepte, căpătînd astfel înfăţişarea unor coloane angajate în zid. 
Acest amănunt decorativ, care vădeşte o influenţă apuseană, ÎIDpretillă cu grosimea relativ 
mică a zidmilor şi cu dimensiunile mărite ale cerdacului, ar indica al doilea pătrar din 
veacul al XIX-lea ca epoca probabilă de construire a casei. După informaţiile cuIe e în 
localitate, se pare că ea ar fi fost zidită o dată cu biserica din Voloiacu - ctitorie din 
1809-1810 a boierilor Izvoreni - de către aceiaşi meşteri şi cu cărămizi din acelaşi cuptor 
local ca acesta. 

Alte clădil·i dispiirute. Pe lîngă culele şi casele întărite dispărute, a căror 
înfăţişare ne este cunoscută prin relevem'i sau fotografii, mai există un oarecare 
număr de asemenea clădiri despre care, cutreierînd valea Motrului în sus şi în jos, am 
putu t culege date. 

Astfel la Baia de Ammă, pe locmile sale de pe valea Oraşului, îşi avea cula, eu 
parterul de piatră amestecată cu blocmi mari de zgmă de aramă, pitarul Drăghiceanu 
Hergot, sprijinit OI' al acţiunii lui Tudor Vladimirescu şi mai tîrziu implicat într-un complot 
împotriva lui Vodă Bibescu. 

8 -c. 1999 
1 1 .3  
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Mai jos de Glogova, pe versantul celălalt al dealurilor de pe malul drept al Motrului, 
la Crainici, se mai vedeau, cu vreo treizeci de ani în urmă, zidurile dărîmate ale casei 
reclădite la 1765 de fraţii Burnaz pe pivniţe mai vechi, despre care există material publi
cat 1. Casa - autorul o numeşte culă - avea suprafaţa de cca 15/20 m, pivniţă boltită 
cu ziduri masive de piatră alternînd cu cărămidă, cum am văzut la pivniţa casei Glogove
nilor, un singur cat cu patru odăi mari dînd pe o sală centrală şi cerdac cu stîlpi de zidărie. 

Mai la vale, la Stroieşti (com. Zegujani), logofătul roniţă Hergot, frate cu Drăghi
cean Hergot, îşi făcuse o culă din bîrne netencuite, asemănătoare aceleia din Ercea, însă 
cu un singur cat. . 

Peste Motru, la Steic (com. Cătunele), se afla mai demult, pe locul de pe deal 
numit "la Vînturişte", cula de zid a lui roniţă Răduţoiu Steiceanu, căpetenie de panduri 
sub Tudor Vladirnirescu. 

La Croica (com. Jirov) , pe deal, dominînd lunca Motrului şi şoseaua Strehaia 
Baia de Aramă, se afla cula ridicată înainte de revoluţia lui Tudor de unul din Benguleşti 
de la Samarineşti. Era o clădire de zid, cu beci la nivelul pămîntului şi două caturi. Primul 
cat cuprindea o singură încăpere, mobilată mai bine şi întrebuinţată ca odaie de primire. 
Catul de sus avea un cerdac pe stîlpi de lemn şi trei odăi, una mai mare într-o parte şi alta 
mai mică, cu o cămară, în partea cealaltă. 

Tot în com. Jirov, la Cernaia, a dăinuit pînă în zilele noastre o casă ţărănească 
întărită, asemănătoare casei Jirovenilor, proprietatea lui Dumitru Popescu, din neamul 
moşnenilor Cernăieni. Ea se compunea din beci şi un singur cat, cu cerdac pe stîlpi de 
lemn, două odăi şi un ietăcel. 

La Bolboşi, în apropierea Şiiacului, se afla cula familiei C hintescu. 
Mai jos de Strehaia, la Tălăpanu-Socoleşti, se păstrează amintirea culei lui Gheorghe 

Socolescu, cu beci boltit şi ziduri groase străpunse de metereze, sigur anterioară revoluţiei 
de la 1821 . 

La Butoieşti, în sfîrşit, se vedea, cu vreo şaptezeci de ani în urmă, cînd a fost 
nimiciţă de un incendiu, cula familiei Butoi. 

Desigur că, în afară de clădirile evocate mai sus, se vor fi aflat şi multe altele, 
boiereşti, semi-boiereşti sau ţărăneşti, despre care nu am fost informat sau a căror amintire 
s-a pierdut. Concluzia la care ajungem este că, pe valea Motrului, culele, "al cărora rost 
corespundea unor locuri şi unor vremuri de nesiguranţă" 2, erau deosebit de numeroase, 
cu variante multiple şi că ele nu constituiau un apanaj exclusiv al clasei boiereşti. 

CTOPO)I(EB bIE BAlllH I1  I1 YKPEflJIEHH bIE 3LLAH I15I.  B LLOJII1HE MOTPY 

(I<PATI<OE COAEP}f{AHl1E) 

B ,lI,OIlOJIHeHHe K Ilpe,ll,bI,lI,yw.HM liCCJIe,ll,OBaHHSlM, OTHOCSlIIJ.HMCSI K CTOpO)!{eBbIM 6allIH51M 
li YKpellJIeHHbIM 3,l1,aHHSlM, aBTop B HacTO SlIIJ.eH pa60Te paccM aTpHBaeT HeHCCJIe,ll,OBaHHble ,lI,O 
CRX 1l0p n aM51THHKH, H aXO,ll,SlIIJ.HeCSI B ,lI,OJIHHe MOTPY ( pafroHbI Ba51 ,lI,e ApaM3 H CTpexaSl) . 
B03HHKHoBeHRe B 3TOH 06JIaCTH, B TeqeHHe XVI I I  - H aq aJI aXIX BeKa, ,lI,OBOJIbHO 3HatIHTeJIhHOrO 

1 I. Florescu, In "Viaţa romlnească", 1 945, mai
-iunie, p. 49. 

2 Prof. arh. Grig. Ionescu, Relatare asupra istoriei 

] 1 4  

arhitecturii romlneşti din cele mai vechi timpuri pfnă 
tn ziua de azi, Buc., 1 954, p. 127. 
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IJHCJIa YKpenJIeHHblX }!{HJI HllI, CBH,neTeJIbCTByeT O TpeBO}!{HbIX BpeMeHaX TOrO nepHO,na H B 
TO }!{e BpeMfl O HeOOXO,nHMOCTH caM03alll,HTbI )!.JIfl OOJIee COCT05ITeJIbHbIX CJIOeB HaCeJIeHH5I, 
KaKHMH ObIJIH MeJI KO nOMeCTHhIe 005Ipe li 3 a}!{HTO'IHble MOIIIHeHH (MeJIKHe CeJIbCKHe COO
CTBeHHHKH) . 

E)!.HHCTBeHHbIM H  3)!.aHH5IMH, COXpa HHBIIIHMHC5I )!.O HaCT05IllI,erO BpeMeHH, 5IBJI fl IOTCfl 
CJIe)!.YlOllI,He :  

_ CTOpO}!{eBa5I 6aIIIH5I B lII HHaKY, HaHOOJIee XapaKTepHa5I )!.JI5I STOH 06JIaCTH ; OHa 
HMeeT 5ICHO Bblpa}!{eHHYIO IPOPMY 6aIIIHH ;  

- CTOpO}!{eBa5I 6aIIIH 5I  B BpOIIITeHH, 5IBJI5IIOIII.a5IC5I npOMe}!{YTO'IHbI M  THnOM Me}!{)!.y 
)!.OMOM, B03Be)!.eHHhIM Ha)!. BbICOKHM norpeOOM ,  H CTOpO}!{eBOH oaIIIHeH ; K CO}!{aJIeHHIO ,  OHa 
HaXO)!.HTC5I B COCT05IHHH CHJIbHOrO pa3pymeHH5I;  

- YKpenJIeHHOe 3,naHHe B fJIOrOBe; OHO npe)!.cTaBJI5IeT COOOH 3)!.aHHe BbICOKOH ap
XHTeKTypHOH n.eHHoCTH, BepXHHH STa}!{ KOToporo ObIJI nocTpoeH B cepe)!.HHe XVI I I  Beka 
Ha)!. nO)!.BaJIOM ObIBIIIeH CTOpO}!{eBOH oaIIIHH XVI BeKa ; 

- YKpenJIeHHbIH KpeCTb5IHCKHH )!.OM B )KHpoBe. 
3 aTeM aBTop OOHCbIBaeT Ha OCHOBaHHH CbeMOK HJIH CHHMKOB CJIe)!.YlOllI,He, )!.aBHO 

HC'Ie3HYBmHe 3)!.aHH5I:  
KpaCHBYIO CTOpO}!{eBYIO oamHIO B JIyn05I ;  

- CTOpO}!{eBYIO oaIIIHIO B Ep'Ie, nOCTpoeHHYlO, BonpeKH OObIIJalO, H3 opeBeH; 
- YKpenJIeHHbIH )!.OM B BOJIOHaKY. 
B KOHn.e npHBO)!.5ITC5I KpaTKHe CBe)!.eHH5I o ueJIOM p 5I)!.e )!.aBHO HC'Ie3HYBIIIHX CTO pO

}!{eBblX 6a meH. 

OB'b5lCHEHI1E PI1CYHKOB 

PHC. 1 .  - CTopOiKeBaSi 6a1IlHSl . B WUllaKY. 
Puc. 2. - CTopOiKeBaSi 6aWHSI B WHllaKY. fOpH JOHTanbHLlH DJlaH. 
PUC. 3. - CTopoiKeaaSi 6alllHSI B Wl1aaKY. fnaBHhIÎÎ !lJacaA. 
Pac. 4. - CTopoiKeBaSi 6awuSl B WHUaKY. BUA C Ha6nlOAaTenbHOH BblWKU. 
Pac. 5. - CTopOiKeaaSi 6awHSI B opoWTeBH. BHJ!, C aan8Aa. I<nllwe 1947 rOAa. 
Puc. 6. - CTopOiKeaaSi 6awuSI B BpOWTeUH. Onau nOJ!,B8Jta. 
PUC. 7. - CTopOiKeBaSl 6awHSI B BpoWTeHu. nnaH BToporo 3TaiKa. 
PHC. 8. - CTOpoiKe38S1 6aWHSI B BpowTeau. nonepelfHLJÎÎ pa3pe3. ti. -KQMflaTbl lOfo-BOCTO'fliO:t CTOpOHLI. 

H -Ha6J1IOAaTenbuaSi BbIlDRa a neCTuuu;a. 
Puc. 9. - CTOpoiKeBasr 6awHsr B BpowTeHH. fnaBBblH cpacaA. 
PHC. 10. - CTopoiKeBasr 6awHSI B BpowTeUH. BUA C Ha6nlOJ!,aTenbUuH BLlWKU. 
Pac. 1 1 .  - Y KpenneHHoe 3Aauue B fnoroBe. <l>pouTanbHbIÎÎ BIIJ!,. 
PUC. 12. - YKpenneuHoe 3J!,aHHe B rJlOrOBe. BXOA B nO/l;BHn. 
PliC. 13. - Y iCpenneHHoe 3AaRue B rnoroBe. geTHnb BXO�UOH ABepH B nOABan . 
PIfC. 14. - YKpenneHHoe BAaRue B rnorOBe. nnaH nepBoro aTaiKa II nOABana. 
PIfC. 15. - YKpenneHuoe BAaulie B rnorOBe. BUA HB nOJ!,BHnbHOrO aTaiKa. 
PHC. 16. - YKpenneuHoe 3/l,HHue B rnorOBe. BUA C BOCTOKa. 
PUC. 17. - YKpenneuuoe 3Aauue B rnoroBe. Pa3pe3 ua6nlOAaTenbHOH BLlWKU U BaAHeH npHCTpoItKIf. 
PIfC. 18. - YKpenneHHoe 3AaHIle B rnorose. nnaH BToporo 9TaiKa. 
PHC. 19. - YKpenneHHoe BA8Hlle B rnorOBe. geTanb BXOAHOH ABepH ua BTOPOH eTam. 
PHC. 20. - YKpenneHHoe BAaRu..! B rnorOBe. geTanb ABepH y6opuo:î. 
PHC. 21. - YKpenneuuoe BAaRHe B rJlOroBe. BilA C ua6nlOAaTenbRoH BbIWKlI. 
PHC. 22. - YKpenneHHoe 3Aaulle B rnoroBe. ApKa Ha BTOPOM 8TaiKe. 
PliC. 2�. - YKpenneHHoe 3AauHe B rnoroBe. fnaBBLJÎÎ !lJaC8A. 
Puc. 24. - YKpenneRHOe 3AaBHe B rnorOBe. lOiKHo-BOCTolfHblH !lJaC/lA. 
PHC. 25. - YKpenneuHbIÎÎ KpeCTbSlHCKHH AOM B }f{HpoBe. 
Pac. 26. - CTopomeBaSi 6awHSI B nynoSl. BHA C lOiKHOH CTOPORLI, (Knuwe 1935 rOAa). 
PUC. 27. - CTOpomeBasr 6awHSI B nynoSl. rOpll30HTanbuLiH unaB. A -noAaan; B-nepBLlH aTam; C-BTO

POH 9Ta>K. 
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p"C. 28 . - CTOp0}f{eBaSi 6awHSl B ]]ynOSl. nOllepe1fHblH paapea. 
p"c. 29. - CTOp0}f{eBaSl 6awHSl B JlYllOSl. npOAonhHblH paapea. 
PHC. 30. - CTOp0}f{eBaSi 6aWHSI B JlYllOSl. rnaBHblH q,acaA. 
PliC. 3 L. - CTOpO)\{eBaSi 6awHSI "a 6peBeEl B Ep1fe. (KpanOBCKIIH o6micTHoH MyaeÎi). 
PliC. 32. - 11.0.'1\ B BOIJO"aKY. rpaBlOpa A. l<aiiHJ,IJ)j (C06CTBeHHocTb AKaAeMllH PHP). 

LES «C OULA» ET M..A.J SOK S FORT1 FIEES 
DE L A  VALLEE DU MOTRG 

En complement aux publications anterieures consacrees a ces types d'habitations, 
l 'aute'ru.' passe en revue les «coula» et maisons fortifiees, situees dans la valiee du Motru 
(Nord-Ouest de 1 '0lMnie), region de collines ou, a l'epoque particu1ierement tourmentee 
du XVIIIe siecle et du debut du XIxe , les demeures fortifiees furent elevees en nombre 
consirlerable par les petits seigneurs terriens ou les paysans aises. 

Les seuls monuments de ce genre ayant survecu jusqu'a nos jours sont les suivants : 
- la «coula» de Şiiacu, la plus typique, dont la forme est nettement ceHe d'une tour ; 
- celie, malheureusement en ruine, de Broşteni, type intermediaire entre la «coula» 

et la, maison sur cave surelevee ;  
- l'importante maison fortifiee de Glogova, bâtie vers le milieu du XVIIIe siecle 

RlU' les caves d'une «coula» du siecle precedent ; 
- la maison paysanne fortifiee de Jirov. 
L'article donne ensuite la description - a l'aide de plans ct de reproductions -

de trolS demelU'es ,  disparues depuis peu ; 
- la belie «coula» de Lupoaia ; 
- celie d'Ercea, exemplaire rare de «coula» en bois ; 
- la maison fortifiee de Vololacu. 
Enfin, l'auteur fournit des dOllllees sommail'es sur quelques bâtiments dont le 

S0l1VP1Ur PRt plus lointain. 

EXPLICATION D E S  FIGU R E S  

Fig. 1 .  - La ( conla» de Şiiacu. Vue d'enseruble. 

Fig. 2. - L a  .coulat de Şiiacu. Plan borizontal. 

Fig. 3. - La .coula. dc Şiiacu. Fa�ade principalc. 

Fig. 4. - La econla. de Şiiacu. ,"uc du balcon. 

Fig. 5 .  - La ,coula. de Broşteni , en 1 947.  Vue du cote Ourst. 
Fig. 6. - L a  .coula. de Broştenj .  Plan dc la cavc. 

Fig. 7.  - La .coula. de J3roş leni. Plan dc l'etagc. 

Fig. S.  - L a . couln. de J3roşteni. Scction trans"crsalr : A) il Ir:wers les ( 'h::lmhres du Sud·Est ; 1, ) il tmvers 
le halc'on et l 'escnlier. 

l J G  

Fig. 9.  - La econln. de Broşteni. Faţnde principale. 

Fig. 1 0. - L a  .coula. de Broştenl. Vue du balcon. 

Fig. 1 1 .  - La malson de Glogova. Vue de face. 

Fig. 1 2. - La majson de Glogova. Enlree de la cave. 

Fig. 1 3 .  - La maison de Glogova. Detall de la porle d'cnt rec dc la cave. 
Fig. 1 4. - L a  maison de Glogova. Plans du rez-de-chausscs el dc la cave. 
Fig. 1 5. - L a  maison de Glogova. Vue de la cave. 

Fig. 16. - La maison de Glogova. Yue de l'Est. 

Fig. 1 7. - L a  maison de Glogova. Section il lrayers le bnlcon ct I':rnncxc posll�l'icnre. 

Fig. 1 8. - La maison de Glogova. Plan de l'6tage. 

Fig. 1 9 .  - La maisoll dc Glogovn. Delail de la porle d'acccs il I'cl age. 
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Fig. 20. - La maison de Glogova. Dctail de la porte des latrines. 
Fig. 21.  - L a  maison de Glogo"a. Vue du balcon. 

Fig. 22. - La maisol1 de Glogova. A rcade de l 'etage. 

Fig. 23. - L a  maison de Glogova. Fa(,:ade principale. 
Fig. 24. - La maison de Glogova. Fa�ade Sud-Esl. 

Fig. 25. - L a  maison paysanne forUfiee de Jirov. 

Fig. 26. - La .coula. de Lupoaia. Vue d u  S u d  prisc CII 1 !)35. 
Fig. 27. - La .coula. de Lupoaia. Plan horizontal : .l) cave ; lJ) rez-de-chaussee ; t:) etage. 
Fig. 28. - L a  tcoula> de L u poaia. Sectiol1 transversale. 

Fig. 29. - La .coula> de Lupoaia. Section longitudinale. 

Fig. 30. - L a  tcoula. de Lupoaia. Fa�ade principale. 

Fig. 31 .  - La Gcoula� en bois d'Ercea (:\I usee regional de C raiova). 

Fig. 32. - La maison de Voloiaeu. Gravure d'A . Rainell (il l'Academie de la Hcpuulique Populaire Huumainc) . 
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CASA DE PIATRĂ DIN HERÂŞTI 
ISTORIC 

de RADU GREOEANU 

La cca 30 km de Bucureşti, pe un drum ce se desparte din şoseaua Olteniţa în dreptul 
satului Gruiu şi în apropiere de malul Argeşului, se află satul Herăşti. Aici se găsesc 
ruinele impunătoare ale unui palat clădit pe la mijlocul secolului al XVII-lea, care 

este dacă nu cel mai vechi, în orice caz unul din cele mai interesante monumente ale 
arhitecturii civile romîneşti din vremea lui Matei Basarab. La valoarea pe care o prezintă 
construcţia din punct de vedere arhitectonic, se adaugă interesul stîrnit de personalitatea 
posesorilor ei, căci în cele trei veacuri care s-au scurs de cînd a fost ridicată, s-au perindat 
în aceste locuri personalităţi ce au jucat roluri însemnate în istoria politică şi culturală 
a Ţării Romîneşti. Numele lui U drişte Năsturel, al Elinei , soţia lui Matei Basarab, al 
marelui ban Şerban Năsturel, sînt strîns legate de trecutul casei, ce a devenit apoi proprie
tatea principelui Miloş Obrenovici al Serbiei, care a poposit în aceste locuri pentru scurt 
timp, în cursul unei cariere politice dintre cele mai agitate. 

* 

Moşia Herăşti, care este leagănul familiei Năsturel, devine parţial proprietatea 
boierilor "ot Fiereşti", pe la începutul secolului al XVI-lea. Oătre 1620, Radu postelnicu1 
Năsturel, nepotul primului posesor al moşiei, Udrişte 1 beceriul, stăpîneşte întreaga moşie 
Herăşti, în afară de o parte care încă de la sfîrşitul secolului al XVI -lea trecuse în proprie
tatea domnească. Urmaşii lui Radu postelnicul Năsturel vor purta numele- de Năsturel, 
după ce, timp de peste 100 de ani strămoşii lui purtaseră numele lor de botez, la care se 
adăuga numele satului : "ot Fiereşti". 

Radu Năsturel se căsătorise pe la 1590 cu Despina "din casa domnească a lui Mihai 
vodă". Această alianţă, chiar îndepărtată, cu familia Basarabilor, va juca un rol însemnat 
în căsătoria de mai tîrziu a fiicei sale Elina cu aga Matei din Brîncoveni, care în 1633 va 
ajunge domn al Ţării Romîneşti. Din căsătoria lui Radu postelnicul cu Despina s-au 
născut cinci copii : Şerban, mort în 1628, Oazan, Udrişte, Elina şi o altă fată care a devenit 
soţia vornicului Radu Stăicuţul Şintescul ot Popeşti 1. Radu Năsturel moare în 1641, 
după ce în 1633 devenise mare logofăt. 

1 După o notă manuscrisă adăugată de gen. Năsturel pe exemplarul său personal din Genealogia Năslureilor. 
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Fig. 1 .  - Casa din Herăşti. Fotografie luată inaintea incendiului din ianuarie 1 931. 
Apare turnul de cărămidă ridicat de l\1iloş Obrenovici. 

Ca"a, elc piatră llin Herăşti, care formează obiectul studiului nostru, a fost construită 
în interiorul lmui eomplex de locuinţe şi anexe mai vechi decît ea, dar care astăzi nu 
mai există 1 .  

în stadiul actual de cercetări liU cunoaştem un document care să indice data uon
strucţiei casei de piatră. Prima informaţie ce o avem despre ea o constituie descrierea 
făcută de Paul clin Alep, care o vede în primele zile ale lunii septembrie 1 65 7  pe vremea 
lui Constantin Şerban Basarab Vv. în calitate de secretar al patriarhului M:acarie al .Anti
ohiei, Paul din Alep, întorcîndu-se din Rusia, notează o serie de amănunte care, în 
lipsa lmui alt document, formează unicul izvor după care ne putem da seama de proporţiile 
şi luxul acestei clădiri. Din nenorocire, textul original fiind scris în limba arabă, el n-a 
parvenit la noi decît prin intermediul lmei traduceri engleze făcute pe la 1836. ffitima 
traducere romînească 2 după textul englez cuprinde şi ea greşeli care au provocat nenumă-

1 La cle se referă probabil Udrişte Năsturel În 
prefaţa traducerii sale a Imitaţii lui Cllristvs de Thomas 
a Kempis, m-rea Dealului 1 647, unde ne spune că a 
găsit această carte "din anii copilăriei mele, aruncată 
şi prăluită In casa noastră" ( Biblipgra/ia romlneascii 
vecile, IV, 1 944, p. 1 97). 

1 20 

t Cioran, Emilia, CăLătoria patriarhului MUCQ/ ie 
de Anliollia (n Ţara Romlnească 1653- 1658, Buc. 
1900, p. 2 1 1  şi urm. Aici, conform textului englez, 
scrie că palatul a fost zidit de o soră a doamnei Elina 
� lui Matei Basarab in satul Vărăşti. 
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rate controverse 1 .  Biblioteca Academiei R.P.R. posedă azi fotocopiilc după textul arab 
aflat la Biblioteca Naţională din Paris 2. Voi reda aici traducerea pe care a binevoit să 
ne-o comunice d-l Seid Muratcea : 

" . . .  în zorii zilei am ieşit de acolo I m-rea Comana I şi am trecut cu barca, rîul 
lllai sus arătat. Am ajuns înaintea prînzului în satul denumit lJ'iarişti, unde sînt conacurile 
şi palatele ("saraiuri") f1'otelui ( "ehu") doamnei voievodului Matei. S-au început şi s-au 
construit aceste palate pentru ca să se spună că nu există altele asemănătoare lor în lumea 
ilin tările Frîncilor. Pentru aceasta au fost aduşi meşteri zidit ori din tara ungurească 
şi pi�tre din ţara turcească. Au început să construiască cu piatră în exterior şi interior, 
simultan pînă au fost terminate toate bolţile. Pietrele au fost şlefuite cu mare măiestrie 
şi abilitatea lucrătorilor a stîrnit admiraţia privitorilor. Palatul are trei caturi, unul peste 
altul. Această construcţie a avut la bază munca inventivă a meşterilor în ceea ce priveşte 
caracteristicile lucrului. în mijlocul locului de construcţie 3 au făcut pivnit� admirabile, 
uşile cărora se află pe acoperiş. Acoperişul în întregime este de olane. După cum mi s-a 
spus şi în Ungaria toate edificiile sînt construite în felul acesta . . .  " . 

în continuare, Paul din Alep se miră de faptul că o locuinţă atît de preţioasă a fost 
construită la cîmp deschis, într-o regiune 'expusă la "spaimele" turceşti, socotind că ar 
fi fost mai ferită . de distrugeri în părţile mănăstirii Cozia. 

Conform textului, palatul era al fratelui doamnei Elina. La acea dată trăiau însă 
doi fraţi : Căzan şi Udrişte. Despre persoana care a construit palatul, Paul din Alep nu ne 
dă nici un fel de lămurire. Se pun deci întrebările : care dintre fraţi era proprietarul palatului 
şi cine l-a construit. Credem că răspunsul la această problemă poate fi dat de caracterul 
excepţional al clădirii, de pronunţatele influenţe străine manifestate în arhitectura faţa
delor şi de cheltuiala foarte mare pe care o reprezintă zidirea unui astfel de edificiu. Toţi 
aceşti factori desemnează, după părerea noastră, pe Udrişte Năsturel ca singurul capabil 
să cQnceapă şi să realizeze o locuinţă atît de neobişnuită pentru acea vreme. 

Născut în 1596, Udrişte Năsturel avea să devină unul din cei mai de seamă cărturari 
din prima jumătate a secolului al XVII-lea. Şi-a început cariera ca diac domenesc, pe 
vremea lui Alexandru Iliaş. în timpul domniei lui Matei Basarab, cu toate că avea numai 
rangul de vt6ri logofăt, era de fapt şeful cancelariei domneşti şi "sfătuitorul de taină" al 
domnului. Posesor al unei mari averi, el a călătorit mult, între altele la Viena şi la Kiev 
şi "trăia înconjurat de cărţi pe care le aducea din străinătate". Numele său este legat 
temeinic de istoria tipăriturilor romîneşti din epoca lui Matei Basarab. El a publicat 
Evanghelia învăţătoare, tipărită la Govora în 1642 tradusă din ruseşte, Viaţa sfinţilor 
Va1'laam şi Ioasaf etc. 

1 Iorga afirmă (Sote şi mănăsliri dill Romlnia, 
Buc., 1905, p. 251 , Inscripţii . . .  , r, p. 91 şi .. Bul. 
Com. Mon. Ist.", VIn (1915), p. 1) că o soră a Elinei 
avea la Vărăşti o casă etc., din care n-a mai rămas 
nimic. 

Gen. P.V. Năsturel ("Revista pentru istorie, arheo
logie şi filologie", XII (191 1), p. 1 1  şi urm., şi In 
prefaţa la Viaţa Slinţilor Varlaam şi Ioasal, scrisă de 
Udrişte Năsturel, p .  LXI -LXTlI, Buc., 1904) crede 
a fi sigur că doamna Elina şi cu fraţii ei, Căzan şi 
Udrişte, erau născuţi in casă. Acelaşi lucru Il afirmă 
şi Christache Georgescu (Matei Basarab, Buc., 1937, p.8) .  

C.C. Giurescu, (Istoria romll!ilor, IU, partea II 
p.  989) e de părere că palatul a fost construit de Elinu, 

soţia lui Matei Basarab. Vezi şi nota 1, p . 14 .  
2 Fotoeopille (Bibl. Acad. R.P.R., mss A 638 

fondul arab, f, 282) au aparţinut preotului Yasile Radu, 

care In V(Jyage du patriarche l\[acarie el' Antioche • . .  

Paris, 1933 (Patrologia Orientalis, XXIV, 4) nu merge 
cu traducerea decît pînă la inceputul călătoriei in Rusia. 

3 In ed. Cioran, "curtea dintre clădiri". E vorba 
desigur de pivniţe pentru alimente, cu acoperişul la 
faţa pămlntului şi care nu erau inglobate În corpurilc 
de clădiri existente la data aceea. 

] 2 1 
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în contrast cu această personalitate culturală atît de bogată, figura lui Căzan II 
apare mai ştearsă. Născut in 1594, el a fost vornic şi a:goi ispravnic al scaunului Bucureşti. 
Nu credem ca el să fi avut nici posibilitatea materială, nici cunoştinţele şi gustul necesar 
pentru a construi singur un astfel de palat. Analizind insă dispoziţia neobişnuită a planului 
casei care permite separarea locuinţei in două corpuri distincte, şi ţinind seamă de faptul 
că la sfîrşitul vieţii sale Căzan apare, după cum vom vedea, ca singur proprietar al casei, 
credem că sintem indreptăţiţi a trage concluzia că palatul din Herăşti este construit de 
ambii fraţi, Căzan şi Udrişte. Faptul că Paul din Alep pomeneşte de un singur frate al 
doamnei Elina se poate explica prin aceea că personalitatea lui Udrişte îi era mult mai 
Clmoscută decît aceea a lui Căzan. în acest caz, data construcţiei poate fi situată intre 
anii 1641, data morţii postelnicului Radu Năsturel şi 1657, anul vizitei lui Paul din Alep. 

Un argument care confirmă ipoteza proprietăţii parţiale a lui Udrişte Năsturel 
asupra casei este faptul următor : in 1879, I. Bianu cu ocazia unei cercetări la - Herăşti 
a văzut săpat in piatră, pe peretele unei camere, scutul cu armele lui Udrişte Năsturel. 
"Armele se compun dintr-un leu stind şi ţinind cu piciorul drept o cruce ridicată cu care 
ameninţă să lovească un şarpe ce sare asupra lui. Deasupra acestora se vede o cetate 
iar de-a dreapta şi de-a stinga sint iniţialele latine V. N. (Uriel Nasturel)" 1. Probabil c� 
stema se afla într-una din camerele de la etaj care astăzi sint in parte distruse. Ea cores
punde cu stema de pe pagina de titlu a Imitaţii lui Ohristos. 

Cu toate că Udrişte Năsturel locuia de obicei in preajma scaunului domnesc, avînd 
casă la Tîrgovişte şi poate la Bucureşti, venea adesea la Herăşti. Ştim, de exemplu, că 
in 1643 se afla la casele de acolo lmde scria celebra sa predoslovie la Antologhionul slavoneso, 
tipărit la Cîmpulung. Aceasta se incheie astfel : "Această precuvîntaye o prea luminate şi 
prea cuvioase stăpine a fost întocmită şi scrisă de mine, mai micul intre robii prea luminăţfi 
tale, Orest Năsturel al doilea logofăt, în satul său părintesc Fierăşti" 

2. 
Udrişte se căsătorise in 1625 cu Maria, fata vornicului Vintilă Corbeanul cu care a 

avut un fiu Mateiaş, rămas orfan de mamă la cîteva săptămîni. Acest copil a fost botezat. 
şi mai tîrziu înfiat de către Elina şi Matei Basarab, devenind astfel moştenitor prezumptiv 
al domniei. El a murit insă in 1643, la vîrsta de 17 ani. Din a doua căsătorie a lui U drişte 
cu Despina 3 s-a născut in 1632 Radu Toma, mai tîrziu mare ban al Craiovei. Acesta a 
fost şi el botezat de Elina, care la moartea ei, în 1653, i-a lăsat moştenire toată averea ei. 
Aceasta a fost originea marei averi str�se de descendenţii lui Udrişte Năsturel, care vor 
reuşi mai tîrziu să intre în stăpînirea moşiilor urmaşilor lui Căzan II, inclusiv casa de piatră. 

Elina, sora lui Udrişte Năsturel, născută in 1598, a fost căsătorită in 1612, la vîrsta .. 
de 14 ani cu aga Matei din Brincoveni, viitorul domn, căruia îi va sta alături timp de 40 
de ani, sprijinindu-l in activitatea lui politică şi culturală. Ca şi fratele său, ea va fi toată 
viaţa strîns legată de locurile ei de naştere şi o vedem in 1644 că zideşte împreună cu 
fraţii ei, Căzan şi Udrişte, biserica din Herăşti, aşa cum se pomeneşte in pisania slavonă 
a bisericii : "Acest sfint şi dumnezeesc locaş, den insuşi temelia lui a fost clădit şi inălţat 
cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin stăruirea şi porunca luminăţiei sale bine cinstitoare 
principese, a doamnei Elena, cu harul lui Dumnezeu stăpină şi voevodeasă a Ţării Ungro
vlahiei, soţiia prea cinstitorului şi autocrat domnitor ro Matei Basarab, cu truda şi aju
torul în parte a celor doi buni fraţi ai săi, Căzan Năsturel şi Orest Năsturel ( . . .  ) domnind 

1 Vezi "Anal. Acad. Rom.", Seria I I I, tomul II.  
1879 - 1880, p . 1 4  

2 La această dată n u  putem şti precis dacă e vorba 
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d e  casa d e  piatră sau d e  vechea casă părintească. 
3 Poate sora lui Hrizea, vornicul din Bălteni. 
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CASA DE PIATRĂ DIN KERMTI. ISTORIC 

a,tunci întru Dumnezeu cre
Ştinul domnitor, cel mai sus 
pomenit, soţul acest,eia, pe 
timpul arhiepiscopului Kir 
Theofil şi al episcopului de 
Rîmnic, Kir Ignatie şi cel de 
Buzău, Kir Ştefan, în anul 
de la zidirea lumei 7152, şi 
de la mîntuirea lumei 1644. 

Şi vătaf la lucru a fost Ma
mant Barbulov din }il ete
zeşti" 1. 

în această biserică au 
fost aşezate de către Elina 
doamna pietrele de mormînt 

ale lui Radul postelnicul Fig. 2. - Casa din Herăşti In 1954. 

Năstmel, înmormîntat împre-

ună cu fiul său Şerban, şi a soţiei lui, Despina 2. Udrişte Năsturel a mmit probabil în anul 
1658 3• Nu ştim prin ce concms de împrejmări, dreptul de proprietate asupra caselor de 
piatră aparţinea către anul 1669 lui Căzan II singm. Cert este faptul că acesta fiind încă 
în viaţă şi bolnav, îşi împarte moşia între cei doi fii ai săi Căzan III logofăt şi Udrişte 
III paharnic. 

Într-un document din 26 decembrie 16.69, .Antonie vodă din Popeşti întăreşte 
celor doi fraţi "satul Hierăşti, cu rumînii pe jumătate, şi din casele din Hierăşti tot pre 
jumătate . . .  pentru că a venit Căzan postelnicul înaintea domniei mele în divan de a spus 
cum că fiind slab şi bătrîn socotit-a el ca să-şi împartă casa şi să-şi tocmească feciorii" 4 .  

Nu ştim cum şi-o fi  tocmit Căzan al  II-lea feciorii, dar observăm un proces continuu 
de sărăcire a descendenţilor săi. Acest lucru va duce la o destrămare rapidă a averii lor 
care se duce pe plata datoriilor. La 25 iunie 1692, o hotărnicie ne arată că fiii lui Căzan II 
cedează jumătate din moşia lor (fără casă) nepotului lor de văr, Şerban, nepotul de fiu al 
lui Udrişte Năstmel. Casa de piatră, simbolul puterii neamului lor, rămîne mai departe 
în proprietatea descendenţilor lui 'Căzan II, care lăsase cu limbă de moarte fiilor săi să 
nu-şi VÎllză niciodată casa oricîtă nevoie li6 bani ar avea. 

Cei doi fraţi, Căzan III logofăt şi U drişte III paharnic, nu stăpînesc împreună mult 
timp casa, căci o vedem mai tîrziu proprietatea lui Căzan singm, care pe la anul 1700, după 
exemplul părintelui său, se gîndeşte să-şi lase averea, încă în viaţă fiind, fiilor săi. Toate 
merseră bine pînă la casă. Erau 5 copii : doi băieţi, Constantin şi Nicolae şi 3 fete : Maria, 
ileana şi N edelea. Fetele ridicară şi ele pretenţii asupra casei, susţinute fiind şi de mama 
lor. Dar să lăsăm să grăiască pe bătrînul Căzan III, din al cărui act de donaţie al casei cităm : 
casele de piatră "care le am de la tatăl meu Căzan postelnic . . .  care zicîndu-mi tatăl meu, 

1 Textul slavonesc al pisanii a fost dat de V. Dră
ghiceanu in "Bul. Corn. Mon. Ist.", 1931,). 134, Pentru 
traducerea romluească vezi N. Iorga, Inscripţii . . . , 
1, p. 91 şi "Revista pentru istorie" . . .  , an XI (1910), 
p.  6 1 - 71 şi "Albina", au X (1906), ur. 9, p. 230 -231. 

2 Vezi fotografiile in "Revista pentru istorie" . . .  , 
an XI (1910), p. 60, 62, 67. 

3 "Revista pentru istorie . . .  ," an, XI (1911), p. 31 2 
şi Al. Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III (Mihail 
Radu), 1658 - 1 659, in "Bul. Corn. Ist. a Rom.", 
an XIV ( 1935), p.  102 şi 138. 

, "Revista pentru istorie . . .  ," an, X l l  (1911),  
p.  30-31. 
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bani pe dînsele să nu iau, le-am dat acestor copii şi fete ale mele. Că eu am vrut să fie numai 
al e copiilor amîndoruri, iar femeia me m-au dus la părintele vlădica la judecată şi Sfinţia 
S,a m-au judecat ca să aibe şi fetele parte în casele de piatră. Deci zicînd Sfinţia Sa aşa, 
nu am putut ca să ies din judecaţa Sfinţiei Sale, ci le-am dat ca să fie a tuturor, să facă 
cc vor vrea cu dînsele şi să le stăpînească ei, iar eu să nu mă mai amestec cu dînsele . . . " 1. 

După ce-şi dădu casa, Căzan împăcat cu gîndul că salvase casa strămoşilor săi , 
se împrumută mai departe în dreapta şi în stînga spre a face faţă nevoilor vremii. D ar 
principalul său creditor era Şerban postelnicul Herescu, nepotul său. _Astfel, la 1 aprilie 
1 710, el se împrumută de la Şerban cu 649 1 /2 taleri şi-şi pune zălog moşia Herăşti 2. 

Venind scadenţa, Căzan nu poate plăti, urmează un proces care se termină în 1712 
cînd, la 19 martie Constantin Vv. Brîncoveanu dă carte la mînă lui Şerban postelnic 
Herăscul ca să ţie moşiile lui Căzan : Herăştii şi Budeştii. Şerban, care era nepot de văI' 
al lui Constantin Brîncoveanu, vroia să reunească în stăpînirea sa toate părţile din moşia 
Herăşti. în acelaşi an, 1 712, el se înţelege şi cu nepoţii lui Căzan (fiii lui Udrişte III ) ,  
care erau şi e i  înglodaţi î n  datorii, ş i  l e  cumpără partea lor din Herăşti ( 1431 stj . )  
p c  7 1 1  taleri 3. 

Îi mai rămînea lui Şerban să pună mîna şi pe casa de piatră cea mult preţuită 
de familia sa. întreţinerea unei astfel de locuinţe trebuie să fi costat scump şi pînă la urmă 
stăpînii ei trebuiră, vrînd-nevrînd să se despartă de ea. La 15 iulie 1 716,  Sofica, jupîneasa 
lui Că,zan logofăt, care acum era răposat, împreună cu fiii ei Constantin şi Nicolae şi fetele 
Maria, neana şi N edelea, dau scrisoare la mînă lui Şerban, care era acum veI medelnicer, 
în care se spune : " . . .  că avînd noi moşie mai înainte vreme la Fierăşti şi într-alte hotare 
de acolo, împreună cu dumnealui (Căzan), iar cînd am fost în zilele lui Constantin voevod 
Basarab, boierul meu s-a hotărît cu dumnealui şi acele moşii au că,zut toate la dum
nealui. Deci noi mai avînd nişte case de piatră, stricate, în siliştea Fierăştilor, unde este 
moşia dumnealui boerul meu, Căzan logofăt, le-am dat copiilor ca să facă ce vor VTea 
cu dînsele. Ei le-au vîndut lui Şerban veI medelnicer, drept bani taleri 25". Semnează 
Sofica şi toţi copiii ei. 

Prin acest act, casa de piatră din Herăşti, veche de peste o jumătate de veac, ultima 
rămăşiţă din averea lui Căzan postelnic şi aşa cum spun docmnentele " stricată" , trec6 
în stăpînirea descendenţilor lui Udrişte Năsturel. Nu ştim dacă Şerban a pus sau nu să se 
repare casa de piatră, credem însă că cel puţin la început ea rămase nelocuită căci 
acesta îşi avea casele sale "în sus de moşia Herăşti" . 

Şerban Năsturel era născut în 1665. în 1688, pe VTemea lui Şerban Cantacuzino, 
i se acordă titlul de conte de către împăratul Leopold I al Austriei. în 1691 îl găsim postelnic. 
Pe vremea lui Constantin Brîncoveanu, el îşi pierde bună-voinţa domnitorului căci luase 
partea doamnei Maria a lui Şerban Cantacuzino înlpotriva Brîncoveanului, iar în 1700' 
chiar complotează pentru detronarea acestuia. Pînă la 1713 nu mai ocupă nici o dregătorie. 
La acea dată îl găsim veI slnger. Sub Ştefan Cantacuzino, la 1 716, devine veI medelnicer. 
La 1717 ,  pe vremea lui Ion Mavrocordat, va fi mare clucer, iar în 1 718 mare ban. 

Fiul lui Şerban, Constantin, este persecutat ca şi tatăl său de Constantin Brîncovcallu 
tot din cauza politicii dusă de el.  I se iau moşiile Deduleşti şi Strîmb eni , care îi VOI' fi 
înapoiate de-abia în 1714 de Ştefan Cantacuzino . 

1 Citat de Gen. Năsturel in "Revista pentru is
t.orie . " an, XII ( 1 9 1 1).  din Condica domeniului 
Fierăşli, doc. llr. 9. 
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2 "Revista pentru istoric . , .  ", u n ,  X I I  ( l U l l ), 
p. 40 (Condica dom. Herăşti, doc. 35). 

3 Condica dom. Heriişti, doc. 38.  

http://patrimoniu.gov.ro



CASA DE PIATl� Ă Dh'< HERĂ8TI. ISTORIC 

Ne interesează testamentul său din 23 iunie 1754 în care iscăleşte ca biv veI ban 1.  
Prin acesta el lasă casele de piatră din Herăşti pe jumătate Smarandei, a doua lui soţie, 
şi pe jumătate fiului său Răducanu, care urmea,ză să stăpînească întreaga casă după moartea 
Smarandei. 

Răducanu ]il ăstmel, zis şi Cocoşatul, născut în 1750, mort în 1840, fu paharnic 
încă de la naştere şi nu ocupă alt rang boieresc. Era căsătorit cu Ancuţa Filipescu, care 
moare mult timp după dînsul, în 1848. El locuia ca şi ta,tăI său Jn Bucmeşti, iar casa din 
Herăşti era locuită numai o parte a anului.  

Ajlillgem cu aceasta la fiul lui Răducanu, Constantin, născut în 1798, mort în 1874, 

general, creatorul marelui premiu Năstmel al fostei Academii Romîne şi ultimul posesor 
din neamul său al casei din Herăşti. 

Constantin, care va intra în armată abia după 1830, va fi la început foarte legat de 
moşia părintească. fu 1819, il vedem cerînd să se ţie bilcimi pe moşia sa, de cîteva ori pe an, 
sau insistînd pentru înfiinţarea tot acolo a unei Căpitănii pentru a o apăra de făcătorii de rele. 

El pleacă în 1822 în Rusia, lillde duce o viaţă de petreceri, lucru care il face să intre 
pe mîna cămătarilor. Avea şi datorii mari către mama lui, Anca Herăscu. fu 1828, datoriile 
lui Constantin se ridicau la enorma sumă de 679 209,81 taleri 2. Silită de nevoie şi pentru 
a putea face faţă datornicilor, mama sa însărcinează pe lill anume Ghiţ["L Opran cu vînzarea 
moşiei Herăşti cu casă cu tot. Sîntem în 17 ianuarie 1830. După ce ram ma lui Udrişte 
]il ăstmel stăpînise moşia şi casa peste 100 de ani, veni şi rîndul ei să cedeze dreptmile sale 
altora. Numai că aceşti "alţii" vor fi de neam străin. La sfîrşitul anului 1831 moşia şi 
palatul erau vîndute prinţului Miloş Obrenovici, domnitor al Serbiei. 

Personalitatea istorică a lui Miloş Obrenovici este lilla dintre cele mai interesante. 
Aparţinînd clasei ţărăneşti, el se integrează luptei pentru independenţă contra tmcilor , 
ajungînd să conducă mişcarea de eliberare începută de Caragheorghe Petrovici şi reuşind 
să cucerească autonomia ţării sub conducerea sa. El stabileşte cu domnitorii Principatelor 
Romîne relaţii de bună vecinătate, pe care ştie să le exploateze în folosul său personal, 
ajungînd să monopolizeze com�rţul cu sare în Principate şi în Serbia, fapt care il face să, 
u.evină în cmînd posesorul lillei averi excepţionale. 

Din cauza intereselor de exploatare a sării, care il obligau să călătorească în Ţara 
Romînească, Miloş Obrenovici cumpără cîteva moşii, printre care şi Hereşti, şi aceste achi
ziţii îi sînt foarte folositoare cînd, în 1836, abdică şi părăseşte Serbia. 

:NIiloş se stabileşte întîi la Bucmeşti, apoi în 1839 se retrage pentru scmt timp la 
Herăşti de lillde întreţine mai departe o activă corespondenţă diplomatică cu agenţii 
stLi din străinătate, în vederea recăpătării tronului. La începutul lui 1840, 1\filoş, care suferea 
U.e ochi, pleacă la Viena, unde va rămîne multă vreme. De-abia în 1858 îşi va vedea efor-
1; I 1 1' i Je încununate cu succes. îşi va recăpăta tronul şi va mmi doi ani după aceea, în 18GO a .  

în timpul şederii sa,le la Herăşti, principele sU'b întreprinse vaste lucrări de repa
raţii şi modificări la casă şi biserică 4. 

1 Condica X I I I  Mitrop. Bucureşti, p. 51,  Ari1ivele 

statului. Citat de Gen. Năsturel în "Revista pentru 

istorie . . .  ", an. XVI ( 1 922), p. 102- 105. 
2 Vezi Condica domnească, 111'. 1 23, f. 1 86" Arhi\'ele 

S tatului. 

3 Vezi Nislor 1011, Relllţiilp prillcip ilor Caraglleor

gllevici şi MiiI/il nbrellovici CI.l Ţara RomÎlleflscli, 
Buc, 1 0-.15.  

4 Lucru care il face pe V. Drăghiceanu să afirme 

greşit că "prinţul Miloş al Serbiei işi face aici o pereche 

de trainice case din bloCU1'i de piatră, 'confundate pinii 

aci cu casele D oamnei Elena a lui _ 'latei Basarab, 

cu care nu are uimic de-a face" ("Bul. Com . 1'11011. IsL", 

1 031 , p.  1 34).  
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Fig. 3. - Portalul de pe faţada de vest. La partea superioară 
a frontonului apar urmele crampoanelol' rare fixau stema 

familiei Obrenovici. 

Fig. 4. - Zidul de est al casei din Herăşti. In primul plan 
ruinele corpului de cărămidă adăugat de r.liloş Obrenoyici. 

http://patrimoniu.gov.ro



CASA DE PIATRĂ DIN HERĂŞTI. ISTORIC 

Zidurile de pia.tră ale casei au fost reparate, iar peste etaj s-a construit un turn 
de cărămidă cu două etaje, de unde se zice că arnăuţ.ii de gardă observau împrejurimile 
pentru a vedea dacă nu apare vreun alai venit să-I cheme din nou pe Miloş la domnie. 
Se adaugă de asemenea un corp lateral cu parter şi etaj , construit tot din cărămidă. 

Transformările suferite de biserică sînt mult mai importante. Atît planul, cît şi 
fatadele au fost radical modificate şi biserica şi-a pierdut caracterul specific arhitecturii 
<fut vremea lui Matei Basarab, primind o decoraţie neoclasică, nelipsită totuşi de interes. 
Biserica a fost transformată în 1833 şi de atunci datează tîmpla actuală, precum şi cîteva 
strane cu armele familiei Obrenovici. Aceeaşi dată este gravată, împreună cu numele 
donatorului şi coroana sîrbească, pe clopotele dăruite de Miloş bisericii, împreună cu men
tiunea că au fost turnate la Buda. În 1866 este schimbat şi hramul bisericii cu ocazia unei 
noi zugrăveli 1 .  

Pietrele de mormînt aşezate de Elina doamna au fost scoase din biserică în timp1.u 
lui Miloş şi zidite în peretele exterior de la intrare. După 1830 piatra de mormînt a lui Radu 
postelnic Năsturel ajunsese treaptă la pragul intrării boiereşti de pe faţada de Sud şi 
acolo rămase pînă în 1890, cînd a fost pusă treaptă la intrarea pridvorului. Acolo se afla 
încă în 1910 cînd o vede generalul P. V. Năsturel, fiind aşezată cu inscripţia în sus. Ea a 
fost scoasă de general şi rezemată de zidul bisericii 2. 

Lîngă biserică se găseşte mormîntul fratelui lui Miloş, Milan 1 Obrenovici, fost 
domnitor al unei părţi din Serbia în timpul luptei de independenţă cu turcii şi care fusese 
otrăvit la Bucureşti în 1816 de către partizanii lui Caragheorghe. 

Miloş a favorizat colonizarea satului cu numeroşi bulgari şi sîrbi refugiaţi de teama 
turcilor 3. 

La moartea lui Miloş Obrenovici, moşia împreună cu casa de piatră este moştenită 
de fiul său cel mai mic Mihail, care o lasă mai departe sorei sale Saf ta, căsătorită cu baronul 
croat Nicolici von Rudna. Acesta, la rîndul său, o lasă moştenire fiului său Mihail, care 
locuia la Budapesta şi lăsase administraţia moşiei pe mîna unui oarecare Steuer sub ale 
cărui directive s-au executat construcţiile anexe, care există şi astăzi : magazii, grajrl.uri, 
clădirea administraţiei etc. 

La data de 17 iunie 1881, baronul Mihail Nicolici von Rudna a vîndut casa şi moşia, 
care avea 20 000 de pogoane, lui Allastase Stolojan contra 4 milioane lei aur, din care 1 mi
lion a fost achitat imediat. Casa a rămas proprietatea familiei Stolojan pînă în 1949, 
însă ea nu mai era locuită încă de la sfîrşitul lui ianuarie 1931, cînd un incendiu distrusese 
acoperişul, planşeele de lemn şi tîmplăria 4. 

O descriere a casei (foarte sumară) înainte de distrugerea ei se găseşte în lucrarea 
lui Emil Cerkez, Din v1'emuri t1'ecute, Buc. ,  f.a. ,  descriere făcută cu ocazia unei vizite 
care a avut loc în 1914. Autorul descrie şi stema de pe portalul de piatră al casei : "Doi 
zgripţuroi săpaţi în piatră şi purtînd pe piept cîte un cartuş în care altădată se vedeau 
în relief armele Năstureilor. Obrenovicii au ras armoariile şi au pus pajura sîrbească" 5. 

1 Vezi V. Brătulescu şi Ilie Remus, Mănăstiri şi 
biserici din jud. Ilfov, B ucureşti. 1935, p. 49.  

2 Vezi "Revista pentru istorie" . . .  , an XI (1910), 
p. 64-71. 

3 Vezi N. Iorga, Sate şi mănăstiri din Romlnia, 
Bucureşti, 1 905, p. 251. Alexandrescu (Dicţionarul 
geografic al jud. Ilfov) afirmă in 1902 că "locuitorii 
satului sint aproape toţi sirbi, iar cei bătriui nici nu 

ştiu romineşte". Astăzi Incă, un cătun al Herăştilor 
se numeşte Miloşeşti. 

4 Vezi ziarele vremii. De exemplu articolul lui 
Adrian Maniu din "Dimineaţa", vineri 23 ianuarie 
1931, p. a 3-a, cu titlul "A ars castelul din Herăşti ele pe 
vremea lui Matei Basarab". 

5 Stema de bronz a Obrenovicilor se află astăzi la 
Muzeul de istorie al oraşului Bucureşti. 

127 

http://patrimoniu.gov.ro



\ 

R. GRECEA.c'\l (J 

După, 1931, casa s-a degradat continuu deoarece nu s-a luat nici o măsură pentru 
protecţia ei. 

S-a distrus astfel o mare parte din etaj , însă din fericire intervenţia Comisiei monu
mentelor istorice a sa.lvat de la dispariţie resturile lmui monument atît de preţios. 

Pe baza unui proiect de restaurare, întocmit în 1 954, s-au început lucrările de con
solidare în octombrie 1954, însă ele nu au mai fost continuate în anii următori. Recent 
şantierlll de lucru a fost organizat astfel că salvarea acestui preţios monument este asigmată. 

NOT IŢĂ B l BLIO GRAFIGĂ 

Documentele citate in cuprinsul articolului sint luate din studiul gen. P. Y. Năsturel : Genealogia Năstu

rei/or, publica t In " Revista pentru istorie, arheologie şi filologie", X ( 1 909) - XVI ( 1922). Ele se află acum la 
Biblioleca Academiei R.P.R.  

Documentele pubHeate In colecţ.ia Documenle privind istoria Romlniei. Veacul X V I I .  B. Ţara Rominească, 
par a pri\"i (cel puţin in volumele pubHcate), numai "partea domnească" a moşiei Herăşti. 

Informaţii preţioase mi-au fost puse l a  dispozitie de familia �ăsturel, pentru care li nduc viile mele mul \umiri. 
L ucrările consultate ce nu au fost citate în interiorul articolului : 
Familia Năslurel in "Trompeta Carpaţilor", Y, nr. 5 1 1 ,  23 aprilie 1 867. 

Florescu G . ,  Din vechiul Bucureşti, Buc., 1 935. 

Ionescu Gion, Isloria Bllcllreşlilor, Buc., 1899. 

lanu, DOClLmeilie din sec. 16- 19, privitoare la familia JlIanu, Buc., 1 907. 

KAM E H H  bI Pl )lOM B XEP3ill TH 
H CTOpHqeCKH� 04epK 

( KPATKOE CO)lEP>KAHYlE) 

I(aMeHHbIl 1  .n;OM B X3P3111TH nOCTpOHJIH ,  no BCe� BepOflTHOCTH, 6paThfl I(33 aH 
H Y .n;pH lllTe �H3 cTypeJI B Cepe.n;HHe XV I I  BeKa. OH 6blJI OnHCaH BOepBbl e  B 1 657 ro.n;y 
n a BJI OM H AJIenno, ceKpeTapeM AHTHOXHHCKoro naTpHapxa MaKapHe, n pOeS)!{a BlllHM 4epes 
BaJIa XHIO .  

3TO O.n;HH H S  HaH60JIee BH.n;HbI X  n a MflTHHKOB )J.peBHeH rpa)l{.n;aH cKoH apXHTeKTypbl 
B P H P .  OH npHHa.n;JIe)!{aJI B Te4eHHe BeKOB JIHu.aM, Hrpa BlllllM S Ha4HTeJIhHYIO nOJIHTII
qeCKYIO H KYJIhTypHYIO POJIh B CTpaHe.  Y.n;plllllTe 6blJI 6paToM )loaMHhl EJIHHbl ,  JKeHhl roc
no.n;apH M aTefl B a c apa6a,  H co.n;eHCTBOBaJI 060ralI.�eH M IO PYMhl HC KOH JIHTepaTypbl n epeBO
.n;aMH PYCCKllX H CJIaBflHCKHX KHllr. )lOM nepellleJI s aTeM OT BeTBH I(3saHa B c06CTBe H 
HOCTh nOTOMKOB Y)J.pHlllTe H3cTypeJI a .  reHepaJI I(oHcTaHTHH H 3cTypeJI, nOCJIe)J.HHH BJIa 
)J.eJleu. HS 3Toro po)J.a, npo.n;aJI B 1 83 1  ro.n;y .n; O M  MHJI OlllY 06peHoB1l4Y, cep6cKOMY KH5ISIO ,  
KOTOpbl H  CO)J.eHcTBOBaJI o CB060)!{.n;eH lllO ero cTpaHhl OT Typeu.Koro H ra .  3aTeM )J. O M  npoxo
)J.HT 4epes PYKH pa3JIH4HhIX BJIa.n;eJlhu.eB .n;o 1 93 1  ro.n;a, Kor.n;a OH 6hlJl nOBpe)l{)J.eH nO)!{apoM. 
B Te4eHHe n04TH 25 JIeT OH H axo.n;HJIC fl  B 3 anycTeH Hll li  6bIJI H a  n YTH K nOJI HOMY pas
PYl1IeHHIO ,  eCJIH 6hI ero He cna CJIO BMel1l aTeJIhCTBO I(OMHCCHH H CTOpH'IeCKHX naMHTHIIKOB. 
BOSMO)l{HO, 4TO BOCCTa HOBJIeHHe 3Toro HCKJII04 HTeJIhHO u.eHHoro s.n;aHHfl 6y.n;eT CO)J.eHCTBO
BaTb cox paHeHHIO O)J.Horo liS H a H 60JIee S H a Q MTeJlhHbl X  xy.n;O)!{eCTBeHHbIX COKpOBHlU. CTpaHbl .  

05b�CHEHYlE PYlCYHKOB 

PliC. 1. -AOM B XepawrH. cl>OToCHIfMOI\ nepeA nO>leapOM B HHBape 1 93 1  rOAa. BIIAHa GaWH5I KllPUJI .. HOiî 

IOWAKlf, nocTpOeHRa51 MIIJlOWeM 06peHo8Hlfe.'I. 
PHC. 2. -AOM B XepaWTH 8 1954 rOAY. 
PliC. 3. -nop caJI 3a0aABOrO !ltacaAa. Ha 8epxHeu lfaCTII !ltpoHTOHa BIIAIILI CJleALI J<ocTLlJleU, I(OropLJ.\\11 

6LIJI YJ<penneH rep6 POM 06peHOBII'f. 
PHC. 4.-BoCTO'fH351 CTeHa AOMa B XepawTII. Ha nepflo.� nnl\He BIIAHbJ pa3BaJll!HbJ KOPOYC:I 1(lIpml .. Hoii 

I(JlaAKIJ, npllCTpofHHoro MIIJloUJeM 06peH08H'feM . 
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CASA DE PIATRĂ DIN HERlSTI. ISTORIC 

LE MANOIR DE HERĂŞTI 
Historique 

(RESUME) 

Le manoir de Hereşti a eM bâti en pierre de taille, selon toutes probabiliMs par les 
freres Căzan et Oreste Năsturel, vers le milieu du XVlJe siecle. TI a eM decrit pour la 
premiere fois en 1657, par Paul d'Alep, secretaire du Patriarche Macarie d'.A.ntioche, 
lors de son voyage a travers la Valachie. 

C'est un des monuments les plus representatifs de l'ancienne architecture civile 
roumaine. Le domaine a appartenu successivement a differentes personnaliMs ayant 
joue un role important dans la vie culturelle et politique du pays. En effet, Oreste etait 
le u'ere de la princesse Elina, epouse du prince Matei Basarab ; il a notablement contribue 
a enrichir la litMrature roumaine par de nombreuses traductions de textes russes et slaves. 
La maison a ensuite passe aux descendants d'Oreste Năsturel, et le general Constantin 
Năsturel, dernier proprietaire et descendant de cette famille, la vendit en 1831 a Miloch 
Obrenovitch, prince serbe ayant pris part a la liberation de son pays de la domination 
turque. illMrieurement, cette belle demeure passa par differentes mains, jusqu'en 1931, 
date a laquelle elle fut en partie detruite par un incendie. Pendant pres de 25  ans, elle 
resta completement abandonnee et, sans l'intervention de la Commission des Monuments 
Historiques, elle n'aurait bientOt aM qu'un souvenir. La restauration de ce bâtiment d'une 
importance exceptionelle est destinee a conserver l'un des plus pura tresora artistiques 
du pays. 

EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. - Manoir de Herăşti. Photographie anterieure il l'incendie de j anvier 1931. On aper!(oit la tOUI' 
en briques ajoutee par Miloch ObrenoYitch. 

Fig. 2. - Le manoir de Herăşti eu 1954. 
Fig. 3 .  - Portail occidental. On aper!(oit au sommet du fronton les traces des cranlpons qui mainte

naient les armoiries des Obrenovitch. 
Fig. 4. - Mur oriental du manoir de Herăşti. Au premier plan les ruines de l'aile eu briques construite 

par �rnoch Obrenovitch. 

Q. - Q. 1999 
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CASA DE PIATRĂ DIN HERĂSTr • 

STUDIU ARHITECTONIC 

de EUGENIA GREOEAN"U 

Drumul de ţară care străbate satul Herăşti îndreptîndu-se spre comuna Hotarele trece 
prin faţa bisericii ridicată de doamna Elina Basarab. Pe lîngă zidul ce înconjoară 
curtea bisericii se desparte o alee mărginită cu gard viu, care conduce pe vizitator 

]a poarta principală a incintei casei de piatră. Prin arcul de cărămidă al porţii amenajată 
între construcţiile anexe, apare silueta haotică a ruinelor casei lăsată :în:părăsire. Ou atît mai 
mare este însă smpriza celui ce se apropie şi începe să distingă faţadele de piatră, cărora 
patina secolelor le-a dat o minunată culoare amie. Trecînd spre miazăzi, prin faţa ferestrelor 
cu chenar profilat şi a arcadei joase de intrare la pivniţă apare în toată frumuseţea ei prive
liştea luncii Argeşului, favorizată de poziţia dominantă a casei. Spre răsărit, singurul 
zid păstrat aproape în întregime îşi desfăşoară eleganţa sobră a parament"ului de piatră .• 

Registrul inferior masiv, străpuns doar de golmile înguste ale pivniţelor, este în contrast 
puternic cu ferestrele etajului, mari şi bine proporţionate, subliniate de o dublă retragere 
a blocmilor ancadramentelor. O cornişe cu profile puţin pronunţate, tăiate în blocuri 
masive de piatră, împlineşte în mod fericit arhitectma acestui ansamblu. Din spatele casei, 
o cărare coboară printre un grup de brazi şi se pierde într-o alee străjuită de cîţiva platani 
singmateci, ultimii supravieţuitori ai parcului care constituia un cadru demn de frumuseţea 
excepţională a monumentului. 

Dacă ruinele casei de piatră păstrează destule elemente pentru a ne evoca imaginea 
construcţiei în toată strălucirea ei aşa cum a fost văzută de Paul din Alep, nu avem date 
suficiente pentru a reconstitui cel puţin în linii mari ansamblul locuinţelor şi cmţilor care 
înconjmau casa în secolul al XVII·lea. Singma construcţie din acea epocă rămasă în 
picioare, este biserica, ridicată de doamna Elina împreună cu fraţii ei Oăzan şi U drişte 
Năstmel, şi care numai la o observare atentă arată că a păstrat sub decoraţia neoclasică 
adăugată în timpul lui Miloş Obrenovici, elementele caracteristice arhitectmii religioase 
din vremea lui Matei Basarab : pridvor deschis cu arcade de zidărie, brîie de cărămidă 
specială profilată etc. 

Atît cmţile de serviciu actuale, cît şi zid mile de împrejmuire sînt construite în secolUl 
al XIX-lea. 

Bazaţi însă pe datele istorice, cît şi pe analiza tipului de locuinţă al casei de piatră 
care apare pe de o parte cu caracteristicile unei re şedinţe de vară, neavînd "coşuri pentru 
sobe şi nici posibilitatea de izolare a casei scărilor, iar pe de altă parte este complet lipsită 

• Fotografiile care insotesc studiul prOVin din fotoleca I . C . S . O.R. 
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de mijloace de apărare contra 
jefuitorilor, ajungem la concluzia 
eri tenţei unei case mai vechi, în 
care proprietarii locuiau perma
nent, precum şi a unui sistem de 
curţi cu locuinţe destinate mune
rosului personal de care dispunea 
desigur un demnitar de talia lui 
Udrişte Năsturel. 

Este de dorit întreprinderea 
unor cercetări arheologice care să 
aducă lumină în aceste probleme. 

* 

Casa de care ne ocupăm în 
studiul actual, . prezintă două tră· 
sături cu totul neobişnuite, care o 
clasează ca un momunent unic în 
vechea arhitectură civilă romî
nească. 

a) Prima caracteristieă o con-
Fig. 1. :... Faţada de vest cu Intrarea la pivniţă. st,ituie distribuţia în plan a în-

căperilor. în alcătuirea sa iniţială, 
construcţia are o formă de "L" cu laturile orientate spre nord şi [vest, cuprin
zînd două corpuri de locuit aproape identice ca distribuţie interioară. Cu posibilităţi de 
comunicare la parter şi etaj , cele două corpuri apar totuşi ca unităţi distincte, avînd 
fiecare vestibul cu portal, scară la etaj şi pivniţe proprii, complet separate. 

Tipul de locuinţă dublă, făcută pentru doi proprietari se întîlneşte adesea în arhi
tectura ţărănească, însă casa din Herăşti este singurul caz de locuinţă de acest fel realizat 
în arhitectura civilă cultă. 

b) .A doua caracteristică o �reprezintă sistemul de construcţie. Casa este alcătuită 
în întregime din ziduri groase căptuşite pe ambele feţe, atît la faţade cît şi la pereţii 
interiori, cu blocuri de piatră de talie. Spaţiul între placaj ele de piatră este umplut cu 
un fel de beton alcătuit din piatră spartă şi ,ar, turnat pe măsura înălţării îmbrăcăminţii 
de piatră care îndeplineşte astfel rolul de cofraj (fig. 13) .  Bolţile, ancadramentele golurilor 
şi cornişa sînt toat� executate din piatră de talie masivă cu un finisaj deosebit de îngrij it. 

în locuinţele boiereşti şi palatele din secolele XVII şi XVIII piatra este adeseori 
utilizată, însă numai la elemente izolate : coloane, portaluri, balustrade, traforuri etc. 
Zidăria este însă întotdeauna executată din cărămidă sau piatră brută, piatra de talie 
intervenind numai la elementele decorative. Casa din Herăşti este singurul caz în care 
construcţia este integral îmbrăcată într-lill material atît de preţios şi acestui lucru se 
datoreşte în mare măsură valoarea plastică a interioarelor şi a faţadelor. 

Planul casei de piatră este, după cum am mai spus, în formă de "L" şi are trei 
nivele : pivniţe, parter şi etaj , acesta din urmă în mare parte dărîmat. 

Pivniţele sînt aşezate de-a lungul laturilor hmgi ale clădirii, avînd fiecare intrarea 
printr-lm gang boltit, terminat în faţadă printr-o dublă arcadă deschisă. între acest gang 
al intrării şi pivniţă se află o încăpere îngustă boltită, cu rol de anteintrare, mărginită 
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E. GRECEANU 

către exterior de un zid subţire, iniţial din piatră şi înlocuit ulterior cu un zid de cără
midă aşezat pe tocul de lemn al uşii actuale. Un planşeu de lemn ale cărui urme sînt per
fect păstrate despărţea partea de sus a acestei încăperi, formînd astfel o tainiţă care are 

F 
"t 
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lB f- -··i 

Af- '--' 

D �'- ' - , 

! 
C f- . _ .. ' 

E 
.. 

; 

CD N 

Fig. 4. - Planul etajului. Porţiunile haşurate reprezintă zidăria distrusă. 

legătură cu parterul printr-o uşă mică cu ·chenar de piatră sculptat (fig. 5).  Pivniţa cu 

intrare pe faţada de vest are o singură încăpere, acoperită cu o boltă cilindrică între două 
arcuri dublouri. Ea este luminată prin două goluri înguste, deschise către sud şi încadrate 
la interior de bolţi conice, puternic evazate, ce pătrund foarte adînc în bolta cilindrică 
(fig. 6) .  Pivniţa cu intrare pe faţada de nord cuprinde în afară de gang şi anteintrare, o 
încăpere mare cu boltă cilindrică, susţinută de un arc dublu, luminată prin două ferestre 
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Fig. 5. - Secţiune longitudinalil. prin pivniţele corpului de nord. Zonele poşate reprezintă porţiunile distruse. 

http://patrimoniu.gov.ro



136 

http://patrimoniu.gov.ro



f • 
� 
ţ 
\ 

� 

I 
I 

I 
I 

I ( 

\ 
\ 

N 

137 

http://patrimoniu.gov.ro



o 

138 

http://patrimoniu.gov.ro



- --' 

I I j " t' • 1 f . !- t· �. _: �' I 1- I - I 
} 1_ � 0-'-f 

,iH -

o 

139 

http://patrimoniu.gov.ro



o 

HO 

http://patrimoniu.gov.ro



., "O 

....: 

! t 

1 4 1  

http://patrimoniu.gov.ro



E. GRECEANU 

de acelaşi tip ca la pivniţa corpului de vest, şi două încăperi mici, boltite cilindl'ic, aşezate 
în prelungire la capătul dinspre est. Prima încăpere este separată printr-un arc de camera 
mare (fig. 7) ,  iar a doua, folosită pe vremuri ca ascunzătoare, era complet închisă printr-un 

Fig. 1 2. - Intrarea la pivniţele corpului de 
nord. La etaj apare J; işa care subliniază 
una din uşile camerei nr. 3, precum şi 

urmele grlnzilor planşeulul . 

Fig. 13. - Detaliul portalului de pe faţada 
de nord. 

perete plin, avînd acces de la etaj printr-o trapă prevăzută în boltă. Uşa actuală a fost 
deschisă ulterior prin tăierea zidului vechi de. piatră. 

Pivniţele constituie una din părţile cele mai interesante ale momunentului. Proporţiile 
vaste ·şi echilibrate cu care au fost concepute sînt puse în valoare atît prin aspectul, cît 
şi prin finisajul perfect al pietrei de talie. Din fericire ele se păstrează în întregime. 

Parterul are două treimi din suprafaţă a00perite de bolţile pivniţelor, al că,ror plan 
de naştere se află la nivelul solului. Restul suprafeţei este ocupat de o serie de încăperi 
mici, boltite cilindric, dispuse pe feţele intrînde ale colţului format de planul clădirii. Pe 
fiecare dintre cele două laturi se găseşte un vestibul, comunicînd cu exteriorul printr-un 
portal cu modenatură clasică şi din aceste două încăperi pornesc scările către etaj (fig. 3) .  
Legătura între camere se  face prin uşi de dimensiuni reduse (cca 1,65  m înălţime), care au 
chenare din blocuri monolite de piatră sculptată, continuate în grosimea zidului cu o mică 
boltă cilindrică. Ferestrele parterului au către exterior un ancadrament monolit profilat, 
subliniat la partea superioară de un dublu arc în acoladă, iar către interior o boltă conică 
construită din bolţari a căror lungime merge pe toată grosimea zidului. 

. 

Camerele parterului au dimensiuni modeste, însă interioarele capătă valoare prin 
îmbrăcămintea generală cu piatră de talie şi prin factura sobră a uşilor. Foarte frumos 
rezolvate sînt pornirile scărilor către etaj , printr-o arcadă continuată în grosimea zidului 
cu arc cu ax înclinat. încăperile sînt păstrate în întregime, cu excepţia vestibulului din 
corpul de vest, care are bolta parţial prăbuşită. La exterior lipsesc ancadramentele celor 
două ferestre de pe latura de nord, precum şi cîţiva bolţari ai portalurilor. 

Etajul accesibil de la parter prin două scări de piatră pornite din vestibul, în faţa 
uşilor de intrare, cuprinde şapte încăperi (fig. 4) .  Trei camere sînt de dimensiuni spaţioase 
Şi două dintre ele (3 şi 5) au fost cu sjguranţă acoperite cu grinzi de lemn, ale căror urme 
se păstrează în zidurile existente. 
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CASA DE PIATRĂ DIN HERĂSTI. STUDIU ARIDTECTONIC 

Dintre celelalte patru încăperi mai mici, trei au fost boltite (nr. 1 ,  4 şi 7 ), iar cea din 
colţul de N -E (nr. 2)  a fost acoperită cu grinzi de lemn (fig. 12 ) .  Camerele etajului comu
nicau între ele prin uşi mai larg dimensionate decît cele de la parter (lm X 2 ,20m), iar camera 
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Fig. 1 4 .  - Detaliu de fereaslră de la parter. 

nr. 3, situată în centrul construcţiei, avea deasupra ancadramentelor uşilor o niş(' cu arc 
la partea superioară (fig. 12) .  

Ferestrele etajului sînt mari (1,20 x 2,20), avînd în grosimea zidului bolţi conice cu ax 
înclinat, construite cu acelaşi sistem de bolţari monoliţi întîlnit la ferestrele parterului. La 
exterior ferestrele au un ancadrament neprofilat, arcuit la partea superioară şi subliniat 
printr-o retragere. 

Pe faţadele de est şi sud (fig. 8 şi 11) apar la etaj două uşi destinate unor balcoane 
amenajate probabil în grosimea zidului, deoarece paramentul de piatră nu poartă nici un 
fel de urme ale unui balcon construit în consolă. Spre interior uşile au ancadramente mono
lite de piatră profilată (fig. 15).  

Analizînd casa de piatră din punct de vedere al stilului arhitectural se poate recu
noaşte o vădită influenţă orientală într-o serie de detalii ea : arcul în acoladă al feres
trelor parterului, profilul cornişei etc. 

în frontonul portalurilor, cît şi în profilele de factură gotică ale ancadramentelor 
apar în schimb influenţe apusene. Această combinaţie de elemente străine este probabil 
rezultatul numeroaselor călătorii în străinătate ale lui Udrişte Năsturel. Trebuie însă 
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remarcat că influentele străine nu introduc o notă exotică distonantă, ci se integrează 
în mod armonios Într-un ansamblu care, prin proporţiile sale, se înscrie în linia generală 
a arhitecturii civile romîneşti. . .  

O 5 1 0  j 5  20 em.  
I I I l :al  

Fig. 15. - Detaliu de uşă la balconul etajului şi detaliu de cornişă.  

Construcţiile noi adăugate de Mlloş Obrenovici şi anume : turnul cu două nivele 
ridicat deasupra camerei 3 şi corpul lateral cu parter şi etaj de pe faţada de est, au fost 
executate din ziduri groase de cărămidă, primind în faţade o decoraţie neoclasică de tencu
ială, cu pilaştri şi apareiaj imitînd piatra de talie. 

a b 

Fig. 16.  - Faţadele colţului intrind al casei ; a, faţa da de vest ; b, faţada de nord. 

Tot atunci probabil a fost tencuit în întregime interiorul, în unele camere ciocănin
du-se chiar piatra în acest scop. Âllcadramentele uşilor au fost şi ele tencuite şi au fost 
subliniate - cu brîie de culoare. 
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începînd din anul 1931, în urma incendiului care a distrus acoperişul, planşeele 
de lemn şi toată tîmplăria, casa a rămas expusă acţiunii ploilor şi îngheţului, dar cu 
zidăria în picioare. 

în 1949 a fost începută dărîmarea casei în scopul folosirii pietrelor de talie la fun-
daţia unui grajd. 

Pînă la luarea de măsuri pentru oprirea distrugerii monumentului, a fost dată jos 
o bună parte din zidăria etajului. 

Fig. 1 7. - Bolta camerei nr. 7 
de la etaj. 

Fig. 1 S .  - C urba bolţii Yizibilă fn timpanul 
păstrat in camera nr. 1. Ia etaj.  

-

în 1954, în momentul începerii studiului pentru proiectul de restaurare, situaţia 
casei era următoarea : 

- Zidăria de cărămidă a turnului central se mai păstra parţial în colţul de sud-est, 
pe toată înălţimea etajului II. 

- Acoperişul şi planşeele turnului şi ale etajului nu mai existau, fiind vizi 
bile însă găurile de  încastrare ale grinzilor în pereţii laterali rămaşi în  picioare. 

- Zidurile exterioare de piatră ale etajului erau dărămate în cea mai mare parte 
pînă la nivelul pa.rapetului ferestrelor, cu exepţia unei porţiuni a zidului spre est şi a col
ţului intrînd dinspre vest, unde se mai păstrau pe toată înălţimea, inclusiv cornişa (fig. 16). 

- Zidurile interioare existau la camera de sub turnul central şi pe înălţimi reduse 
la unii pereţi despărţitori. 

- Bolţile ce acopereau unele din încăperile etajului, se păstrau după cum urmează : 
a) Pe cca 1/4 din suprafaţă în camera deasupra intrării în aripa de vest, unde se 

mai putea observa felul de construcţie cu bolţari de piatră şi bolta de cărămidă
căptuşind exteriorul (fig. 17 ) ; 

b )  Primele rînduri de bolţari ai planului de naştere, pe ambii pereţi laterali ai 
camerei din colţul S-E ; 

c) Curba bolţii vizibilă în timpanul păstrat în camera din colţul de N-V (fig. 18) ; 
d) Pivniţele şi parterul se păstrau în întregime cu excepţia unor lipsuri parţiale. 

Bolţile erau însă în bună parte zdruncinate şi fisurate. 
Camerele parterului neavînd iniţial coşuri, aveau tăiate o serie de coşmi noi în 

zidUl'ile de piatră. 
Faţă de această situaţie proiectul de restaurare a propus refacerea zidurilor, cu ace

laşi sistem de placaj de piatră pe amb�le feţe, miezul zidăriei fiind în�ă executat din cără-
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E. GRECEANU 

midă. Ţinînd seamă de valoarea redusă a elementelor adăugate în secolul al XIX-lea , precum şi de faptul că ele denatmau în mod vădit unitatea şi caracterul monumentulu i 
s-a preconizat completa lor înlătUTare. 

Lucrările de restamare au început în octombrie 1954. S-au dărîmat corp mile de 
cărămidă şi s-a cmăţat stratul de moloz de cca 2 m grosime care acoperea bolţile parte
rului şi ale pivniţelor. Cu această ocazile s-au putut determina în mod precis locmile uşilor 
în camerele etajului şi s-au observat o serie de modificări ulterioare în planul etajul ui . 

Fig. 1 9 . - Fatada de sud. 

Astfel, camera nr. 6 fusese subîmpărţită printr-un zid de cărămidă alipit la zidăria veche, 
care îşi păstrase placajul de piatră întact în porţilmea de racordare cu zidul nou. în conse
cinţă s-a renunţat la refacerea lui. 

S-a observat că scara de intrare din corpul de vest fusese modificată ca direcţie. 
Iniţial, după ce se mcau cîteva trepte, se ajungea la un palier, de unde scara se întorcea 
în unghi drept, avînd o casă a scării proprie, şi se termina la etaj în camera nr. 6 unde se 
mai păstra locul ancadramentului uşii (fig. 4) .  Ulterior, treptele au fost demontate şi aşe
zate în continuare cu primele trepte, pentru a se avea o scară dreptă asemănătoare cu cea 
din corpul de la nord. încăperea casei scării care îşi păstrase placajul de piatră în întregime 
a fost astupată cu un zid de cărămidă. 

Constatîndu-se că palierul era constituit dintr-o singmă placă de piatră peste 
care erau aşezate treptele mutate, precum şi continuitatea perfectă a placajului de piatră pe 
tot perimetrul palierului împreună cu al casei scării, inclusiv porţiunea acoperită de trepte, 
s-a prevăzut în proiect revenirea la vechile forme. 

Din lucrările de consolidare prevăzute nu s-au putut executa, din cauza începerii 
tîrzii a lucrărilor, decît o sub zidire generală şi cîteva sprijiniri ale bolţilor. întrerupîndu-se 
lucrările în decembrie 1954, s-a executat o învelitoare provizorie care este suficientă pentru 
protejarea monumentului pe timp limitat. 
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CASA DE PIATRĂ DIN HERĂl3TI. STUDm ARHITECTO:NIC 

Frumuseţea excepţională a pivniţelor, calitatea materialului din care este executat, 
precum şi plastica armonioasă şi echilibrată a elementelor arhitectonice păstrate, toate 
acestea legate de un tTecut istoric dintre cele mai interesante. asigmă acestui 
monument unic în vechea noastră arhitectmă o atenţie: specială :pentTU păstrarea şi 
restaurarea lui. 

KAM E H H bI P1  )lOM B XEP3111TI1 

A pXIITeKTypHoe I1CCJIe)l.OBaH IIe 

( KPATKOE COLlEP/KAHYIE) 

KaMeH H bl H  )l.OM B Xep3111TH npe)l.CTaBJI5IeT C060H e)l.HH CTBeHHbI H  B CBoeM po)l.e THn 
PYMbI HCKoro rpaJK)l.a HCKO ro cTpOIITeJIbCTBa 6JI a rO)1.apSI CBoeMY nJIaHY C )l.BOHHbI M  JKHJIbIM 
nOMeIl\eHHeM H CHCTeMe CTeH,  BblJIOJKeHHbI X  C BHYTpeH HeM H BHeUIHeM CTOpOH lllTYllHbl M  
KaMHeM. 

I1ocTpoeHH bl M  B XV I I  BeKe, )1.0M 6bIJI nO)l.BepJKeH lI.eJIOMY P5I)1.Y H3A\eH eHHM B X I X  
BeKe, a HMeHHO : npIIcTpoM Ke 60KOBoro Kopnyca H )1.BYXbSIPYCHOM 6alll H H  KHpnHqHOM 
KJI a)l.KH, C H a pYJKHOrJ 0pHaMeHTa lI.HeH B HeOKJI aCCHQeCKOM CTI1JI e,  a T a KJKe OT)1.eJI Ke 
BHYTpeHHHx CTeH H CBO)1.0B )1..11 51 llero lllTyqHbl rJ KaMeHb 6 bUl H a CeqeH )1.JI SI KpenJIE;HHSI 
lllTYKaTypKH.  

B 3TOM BH)l.e )1.0M COXp aHHJICSI )1.0 1 93 1  rO)1.a, Kor )1. a , q a CTHqHO nOBpeJK)1.eHHbIM 
nOJKapOM, OH OCTanC5I B )1. aJIbHeMllleM H e06FITa eMbI M .  

B 1 949 ro)1.Y TIO MecTHoH HHHlI.HaTHBe H aqaJIC5I CJIOM 3)1.aHFI5I 11 )1. 0  BMelll8TeJIbCTBa 
KOMFICCFIH H CTOpHqeCKHX naM5ITHHKOB 6blJI pa3 PYlIleH,  TIOQTH ueJIH KOM, BepxHHH 3TaJK. 
I1poeKT BOCCTaHOBJIeHFI 5I  3)1.aHl ISI  6blJI COCTaBJIeH B 1 954 ro)1.Y, HO li3 Bcex npe,n:ycMoTpeHHblx 
p a60T HCnOJIHeHO TOJIhJ<O YKpenJIeHHe CTeH ePYH,n:aMeHTa. 

OBb5ICHEHYIE PYICYHKOB 

PliC. 1 .  - 3anaAHbIH q:acaA co BXOAOM B nOABaJI. 
Pnc. 2 .  - feHepanbHhIiî nJIaa aaCaMOn51 B XepamTIi. 
Pl!c. 3. - IlJIaa nepBoro aTa>Ka li nOAB?JIa. 
PliC. 4. - nnaH BToporo aTa)/{a. 3amTpuxoBaHHble Mec ra 060aHaqafOT pa3pymeRHble CTeHbI. 
PliC. 5. - A-B-npOAOJIbHbIH pa3pe3 n 'ABanos ceBepHoro Ropnyea. 3anonHeHHble MeeTa 0603HaQUfOT 

paapymeHlI5I . 
PliC. 6. - C-D - nonepe'lHblii paape3 aanaAHoro Ropnyea. 

PliC. 7. - E-F-nonepeQHbIll pa3pea eesepHoro I<opnyca. 
PliC. 8. - BOeTO'lHblH cpaeall. Pa3pyweHHaSl QaCTb aJl.aHlISI n).le.:1eTaB.�eHa Ha6poCROM. 

PIlC. 9. - 3anaAHbIll. t!JaCUA. 
PliC. 1 0. - CesepHhlll. t!JacaA. 
PliC. 1 J .  - IO>KHbIll cpacaA. 

PliC. 12. - BXOA B nOABaJI ceBepHoro Ropnyca. Ha BTOPOM 3Ta)/{e BllAHa Hllwa OAHOlÎ lIa ABepelÎ 
ROMHaTbI ]{g 3, a TaR>Ke 11 CJIeAbI (ianOR nona. 

PliC. 1 3. - AeTaJIb nopTana ceBepHoro t!JacaAa. 
PliC. 1 4. - AeT8JIb O,Ha nepBoro 3Ta)/{a. 
Puc. 1 5. - .n;eTaJIb ABepn 6aJll<OHa sToporo 3Ta>ka II AeTanb Ra� HU3a. 
Pue. 16. - HapY>KHblH BilA yrna AO.lI.a. a - aal1a.�bIU cpaeaA ; eeBepHbliÎ cpaca.A. 
PliC. 1 7. - CBOA B ROMaaTe ]Iii 7 Ha BTOPOM 3Ta>Ke. 
PliC. 1 8. - I<pllaall cBOAa Ha coxpaHIIBllTeMC5I nOTOJIKe KOMHaTbI ),g 1 Ha STOpOM âTa)/{e. 
PliC. 19. - IO)I(HblH cpacaA. 
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E. GRECEANIJ  

LE M.ANOIR DE HERĂŞ'l' [ 
Etude d'arcbitecture 

(RESUME) 

Le manoir de Herăşti, bâti en pierre, represente un type unique dans l'bistoire de 
J'arcbitecture civile roumaine, tant par son plan, qui Comprend une habitation double, 
que par le systeme de construction des muis, dont les parements interieur et exterieur sont 
executes en pierre de taille. 

Edifie au XVIIe siecle, ce monument a subi une serie de transformations au XIXe , 
a savoir : l'adjonction d'une aile et d'une tour il. deux niveaux, executees en briques et 
pourvues d'une decoration exterieure neo-classique ; il. l'interieur, les voiites et les murs 
furent recouverts d'un crepi, operation qui exigea le martelage des surfaces afin de l'y 
faire adherer. 

Conserve en cet etat jusqu'en 1931, quand l'edifice fut partiellement detruit par 
un incendie, il cessa d'etre habite. 

En 1949, on commen<;a sa demolition, par suite d'une initiative locale, et lorsque 
la Commission des Monuments Historiques en fut informee, l'etage etait presque entiere
ment demoli. Le projet de restauration fut etabli en 1954, mais seule la reprise des fonda
tioM en sous-oouvre a ete executee jusqu'a ce jour. 

EXPLICATION DES FI GURES 

Fig. 1 .  - Fas:ade occidentale et entree de la cave. 

Fig. 2. - Plan de situation de l'ensemble de Herăşti. 
Fig. 3. - Plan du rez-de-chaussee et des caves. 
Fig. 4. - Plan de l'etage. Les p arties hachurees representent la mas:onnerie detruite. 
Fig. 5. - Section longitudinale A - B li travers les caves du corps septentrional. Les zones pochees indi-

quent les parties detruites. 

Fig. 6. - Section transversale C - D, il. travers la partie occidentale de l'edifice. 
Fig. 7. - Section transversale E-F, il travers la partie septentrionale de l'edifice. 
Fig. 8. - Fas:ade orientale. La partie pcchee represcnte la portiOll dc malfonnerie c\etruite. 
Fig. 9. - Fas:ade occidentale. 
Fig. 10. - Falfade [eptentrionale. 
Fig. 11 .  - Fa!;ade meridionale. 
Fig. 12. - Entree des caves du corps septentrional. On aper!;oit il I'c!tage la nlche qui marque l'une des portes 

ue la chambre n° 3, ainsi que les traces des poutres du plancber. 
Fig. 1 3. - Detail du portail de la falfade septentrionale. 
Fig. 14. - Detail de fen�tre du rez-de-chaussec. 
Fig. 15.  - Detail de la porte donnant acces au balcon de l'etage, et detail de cornicbe. 

Fig. 16.  - Fa!;ades de l'enco'gnure de la maison ; a) fa�ac\e ouest ; b) fa�ac\e nord. 
Fig. 17. - Vofrte de la chambre n° 7, il I'etage. 
Fig. 18. - eintre de la vofrte, visible dans le tympan qui subsiste dans la cbambre n° 1,  li l'etage. 
Fig. 19. - Falfade meridionale. 
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MONUMENTELE ISTORICE DIN COMUNA BUDEASA 
(RAIONUL ŞI REGIUNEA PITEŞTI) 

de PAUL 1. CERNOVODEÂ JU 
şi PAULA POPESCU 

1. CONACUL BUDIŞTEANU 

Călătorul ce se îndreaptă de la Piteşti spre Cmtea de Â.Tgeş merită să se abată 
şi pe la Budeasa I, frumoasă aşezare ascunsă între dealmi, pentru a vizita intere
santele ei monumente istorice, dintre care amintim, în primul rînd, vechiul conac al 

B udiştenilor . 
• CIădit după tradiţie de un Pană căpitanul pe la 1598 în timpul lui Mihai Viteazul, 

existenţa sa rămîne totuşi nedovedită atunci, fiind lipsită de sprijinul izvoarelor. Mult mai 
tîrziu scriptele ne vorbesc de călătoria mitropolitului Neofit, care, trecînd prin Budeasa 
la 10 iulie 1746, vizitează biserica şi casele boiereşti 2, 

Se pare că pe atunci nu exista conacul ce dăinuie astăzi şi care numai în anul 1768 
a fost ridicat de  marele armaş Şerban Budişteanu, păstrîndu-se întocmai cu refacerile 
din 1870 aduse la foişor de către generalul Alexandru Budişteanu şi adaosmile mai impor
tante dintre 1922 -1927 d.atorate inginerului Dimitrie B udişteanu 3, 

în ceea ce priveşte aspectul general al clădirii, aşa după cum l-a caracterizat 
arh. Ghika-Budeşti, se integrează "în tipul celor care au planul pătrat sau dreptunghiular, 
cu un postament, formînd un parter scund şi cu un etaj mai înalt, cu cîte o ieşitmă pe 
unele sau pe fiecare din faţade, formînd sau un foişor cu scară, sau un cerdac, sau o loggia, 
sau un sacnasiu cu colţurile teşite. Scara la Budeasa este interioară ca măsmă de sigu
ranţă" 4. Faţadele conacului sînt despărţite în două registre de un brîu format dintr-un tor, 
iar fruptul zidă,riei îţi dă impresia că parterul este fortilicat, amintind întrucîtva de arhi
tectma culelor. 

în faţada principală este interesant foişorul, care, deşi restaurat, exprimă cel mai 
bine valoarea arhitecturii noastre romîneşti. 

Pe latura dinspre intrare foişorul are trei arcade trilobate, care, datorită faptului că 
arcul central îşi ia naştere mai sus de limita superioară a semiarcurilor mici aflate de o 

1 Comuna Budeasa, aşezată la 10 km nord-vest 
de oraşul Piteşti se intinde de la nord la sud intre 
Valea Albească din hotarul Găleşeştilor pină in satul 
Sudeaua, mărginită, la răsărit de dealul Mecului, iar 
la apus de malul sting al Argeşului. Aceste amănunte 
de ordin geografic sint cuprinse intr-un manuscris 
inedit cu privire la istoricul comunei Budeasa şi a 
familiei Budiştenilor, rămas de la defunctul general 
Alexandru Budişteanu şi păstrat in arhiva urmaşilor. 

2 Chiriarhul precizează chiar in memoriul său de 
călătorie că acele case erau aşezate pe malul stîng al 
Argeşului (cf. Ghenadie Enăceanu, Mitropolitul Ungro· 

Vlahiei Neofit 1, în "Biserica ortodoxă romină", an. II  
(1 876), nr .  10 (iulie), p .  634. 

3 A ceste date sint consemna te in pisauia de marm ură 
de la intrarea conacului, pe care o menţionăm ulterior. 
Adaosul dintre 1923-1927 constă din dezvoltarea 
unei aripi intregi Ia faţa da posterioară (estică), unită 
direct cu vechea clădire printr-un acces interior. Noua 
construcţie adăugită atît de recent nu figurează in 
releyeurile conacului, înfăţişate mai jos. 

4 N. Ghika - Budeşti, E oluţia arhitecturii tn 
Muntenia şi Oltenia,tn "Buletinul Comisiuuii monumen
telor istorice", an. XXIX (1936), fasc. 87-90, p. 1 16. 
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Fig. 1 .  - Foişorul faţadei principale de vest. 

Fig. 2. - Arcadele foişorull\i. 
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MONUMENTELE ISTORICE DIN COJIIUNA BUDEASA 

parte şi alta, pare foarte elansat. La distanţă de 30 -35 cm, un profil clasicizant urmă
reşte forma arcadelor, accentuîndu-le. 

Pe părţile laterale, foişorul are cîte două arcade sus, iar la parter păstrează numai 

cîte o ferestruică dreptunghiulară, subliniată de profile din stucaturi modelate cu măiestrie. 
Capitelele robuste şi simple, formate din cuburi cu muchii teşite şi rotunjite la partea. 

inferioară, sprijină arcadele, contribuind astfel la realizarea unei proporţii armonioase. 
În părţile laterale ale capitelelor sînt prinşi, înnegriţi de vreme, în contrast cu albeaţa 
zidăriei, tiranţi de lemn avînd un rol mai mult estetic decît constructiv. Fusul simplu al 
coloanelor, împreună cu bazele, completează podoaba acestei loggia, la care se observă 

şi o cornişă simplă, tot clasicizantă. 
Sub acest foişor întîlnim intrarea principală, deasupra căreia se află pe o placă 

de marmură stema familiei aşezată de generalul Budi�teanu pe la 1870, avînd de o parte 

şi de alta datele construirii conacului. 
În partea stîngă a foişorului se află intrarea pivniţei ce prezintă interes nu numai 

pentru sistemul său de acoperire cu bolţi cilindrice, în "berceau
" 1 care datează cu siguranţă 

de la vechea clădire dinainte de 1 768, dar şi prin interesantul motiv de sculptură populară 

găsit pe uşile ei. 
Pivniţa este prevăzută cu ferăstruici înguste pentru trăgători cu flinta : trei pe 

latura de nord şi una pe latura de vest. La etaj , găsim două ferestre dreptunghiulare, una 
în imediata apropiere a foişorului, avînd profile de stucaturi de jur împrejur, iar . cealaltă, 
simplă, se termină cu vechiul, dar tradiţionalul 1,mîner de coş

"
, foarte turtit. 

Faţadele laterale prevăzute doar cu nişte ferestre, întregesc ansamblul prin simpli
tatea şi proporţiile lor. 

La faţada posterioară, orientată spre est, întîlnim adăugirea executată între 1922 -
192 7 de către inginerul Budişteanu care, neprezentînd o valoare arhitecturală de talia 
celei vechi, nu o mai discutăm. 

Cum pătrunzi în conac, privirile îţi sînt atrase de o placă de marmură aşezată 
deasupra intrării, care are următorul conţinut : 

"Clădită de căp <it an > Pană 
ot· Budeasa, în timpul lui 
Mihai Vodă (1598) .  
"Restaurată de veI armaşu 
Şerban Budişteanu în timpul domnii lui Vodă 
Mavrocordat (1768) 2 
"Reparată de generalul 
Alexandru Budişteanu, 
în timpul domniei 
Regelui Carol 1 (1870).  
"Restaurată de Dumitru A. Budişteanu (1922 şi 192 7 ). 

" . . .  adevărată carte de vizită a casei bătrîneşti, care te face să intri mişcat şi smerit
"

, 
după cum scria cîndva Radu Rosetti 3. 

Cum treci pragul, te găseşti într-o încăpere nu prea scundă a cărei lăţime nu depă
şeşte 2 ,50 m, din care porneşte spre etaj , o scară veche din lemn de stejar, ce ţi se desfăşoară 

1 Vezi şi Ghlka-Budeşti, op. cit., p. 1 1 7. 
2 Eroare ! In 1 768 domnea în Ţara Rominească 

Alexandru Scarlat Ghica-vodă (1 766 - 1 768), apoi 

Grigore I I I  Ghica (1768 - 1769). 
3 Radu R. Rosetti, Budeasa, in "Universul", 

an. L IV (1937), nr. 278 (9 octombrie), p. 1.  
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1 

Fig. 3. - Uşile pivniţel conacului. 

Fig. 4. - Faţada principală de vest, partea stingă a foişorului. 
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chiar in faţă. Printr-o uşă in peretele din dreapta pătrunzi în sufragerie, piesa principală 
a parterului, avînd in plan forma unui dreptunghi alungit de 3 x 10 m, cu ziduri groase 
de o jumătate de metru şi cu 6 ferestre. 

Tavanul drept, cu grinzi de stejar aparente, din secolul al XVIII-lea, păstrat intact 
pină azi, precum şi pardoseala arhaică din stejar, formează împreună cu albul pereţilor l.lli 
decor auster la care contribuie şi lunga masă ca de mă,năstire, de aproape 5 metri şi 
datind din 1850. 

Suind scara care conduce la etaj , privirea noastră intîlneşte pe peretele din dreapta 
deasupra primei trepte o tăbliţă din marmură pe care se află săpate cuvintele : 

"Carol a,l XII, regele Suediej 
fugărit de vrăjmaşi 1)-3, a.R('.llliS 
şi odihnit aici ' 1 

Holul etajului, lung de 10 m şi lat de peste 2,50 m, este flancat de o parte şi de alta 
de camere de forme regulate, dreptunghiulare sau pătrate, ale căror tavane sînt împodobite 
cu stucaturi "formind chenare fin decorate, cu ramuri rotunjite la colţuri, după formele 
caracteristice ale ornamenticii veacului al XVIII-lea. în centrul tavanelor se găsesc rozete 
frumoase in acelaşi gen" 2. 

Interesante, în aceste camere, sint sobele vechi din zidărie, cu coloniţe in stil romî
nesc, precum şi stucatul"ile din jurul uşilor. 

între tavanul bolţilor pivniţei şi podeaua catului intîi al casei, trebuie să existe, 
pe o intindere destul de mare, un spaţiu fie gol ( o  tainiţă), fie umplut. Afirmaţia reiese 
din faptul că la scara ce vine intr-un unghi destul de mare cu o cotitură in unghi drept, 
după un mic planşeu pentru a ajunge pe podeaua catului I, trebuie să cobori, într-o parte a 
acestui cat, 3 trepte. Această diferenţă de nivel de la treapta in unghi drept de care am 
amintit şi cele cîteva trepte pe care trebuie să le cobori, lasă să se inţeleagă cele afirmate 
mai sus. De altfel, acest lucru pare evident şi de la exterior, atunci cind priveşti conacul 
la intrarea pivniţei in arcadă şi mai ales de la zidul nordic cu trei firide pentru trăgători 
cu flinta, pină la brîul inconjurător ce corespunde podelei catului 1. în tQate cazurile, 
in starea în care se află astăzi casa renovată, presupusa tainiţă este acum în întregime 
inchisă din toate părţile (cf. cazul culei de la Glogova, r. Baia de Aramă, reg. Craiova, unde, 

1 Asupra trecerii şi şederii lui Carol al XII-lea pe 
la Budeasa, izvoarele pe care le-am consultat nu ne-au 
putut confirma această tradiţie. Totuşi, nu este mai 
puţin adevărat că 10 diferitele rapoarte şi în corespon
denţa purtată de diplomatii străini cu privire la călă
toria monarhului suedez prin ţara noastră, de la Constan
tinopol fn drum spre patrie, se enumără printre etapele 
parcurse de Ia Rusciuc la Rîşnov şi oraşul Piteşti in 
care Carol al XII-lea a făcut uu lung popas fotre 1 9  
octombrie şi 8 noiembrie 1 714, f n  aşteptarea eurierului 
trtmis cu instrucţiuni Ia Viena şi a joncţiunll cu restul 
trupelor sale de sub comanda generalului AxeI Spaare, 
venind din Moldova (cf. N. Iorga, Acte şi fragmente 
cu privire la istoria romlni!r,r, voI. I, Buc., 1 895, p. 101, 
ap. Remus Ilie, Drumul regelui Carol al XII-lea prin 
Ţara Romlnească şi Ardeal In anul 1714, in "Revista 
istorică", an. XX (1934), nr. 1 - 3  (ianuarie-martie), 
p. 24). Călătoria lui Carol al XII-lea s-a desfăşurat mai 
mult fo taină şi cu mare grabă, suveranul evitfod 
Bucureştii precum şi inttluirile cu domnul ţării Ştefan 
Cantacuzino şi cu oficialităţile, fo urma severei atitu
dini adoptate de autorităţile turceşti care de-abia 

aşteptau să vadă o dată trecut peste graniţă acesl 
ciudat şi nepoftit musafir. Regele a părăsit Piteştii 
in noaptea de 8 spre 9 noiembrie 1 714 intr-o caleaşcă, 
deghizat şi purtfnd perucă, cu un număr foarte mic de 
insoţitori şi despărţindu-se de grosul armatei a trecut 
in Transilvania pe la pasul Bran, pe un drum ocolit 
(cf. Storia del soggiorno di Carlo XII in Turchia, 
scritta dai sui primo interprete Alessandro Amira (ed. 
N. Iorga), Bucureşti, 1905, p. 75- 76, n. 4 ;  N. Iorga, 
Acte şi fragmente . . . l, p. 100 ap. R. Ilie, op. cit., 
p. 25). In ceea ce priveşte şederea lui Carol al XII-lea 
la Budeasa nu putem decît presupune că monarhul 
ar fi fost găzduit Ia conacul de acolo în vreuna din 
pIinlbările făcute in tmprejurin1ile Piteşti1or, in timpul 
popasului său indelungat din acel oraş la sfîrşitul lui 
octombrie 1 714 şi nu la altă dată, deoarece suveranul 
a părăsit Piteştii in mare grabă în noaptea de 8 spre 9 
noiembrie luind drumul Braşovului, unde a ajuns in 
cursul zilei de 10 şi deci n-ar fi putut să se abată pe Ia 
Budeasa ce nu se afla de altfel pe drumul străbătut 
de dinsul spre Transilvania. 

2 Gbika-Budeşti, op. cit., p. 1 1 7. 

153 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig. 5. - Faţacla principală de vest in ansamblu. 

Fig. 6. - Planul parlerullli şi pivniţei. Relevat de arh. Ştefan Ba1ş, 1 948. 
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din nepricepere, tainiţa a fost distrusă). Totuşi, în conacul de la Budeasa, există. în mod 
real o altă tainiţă, însă între catul 1 şi pod, în care se pătrunde prin deplasarea unor grinzi 
aparent fixe, din tavanul unei mici încăperi situată în stînga holului, unde se constată 
că tavanul este mult mai sClmd decît al camerelor vecine. Accesul la tainiţă este îngăduit 

< N 
Fig. 7. - Planul etajului. Relevat de arh. Ştefan Balş, 1 948. 

printr-o scară de lemn mobilă. Tainiţa este zidită în piatră, fără ferestre, cu dimensiunile 
de cca 2 X 4 m şi 1,50 m înălţime. 

"Adevărat muzeu", după cum spune Radu Rosetti \ casa Budiştenilor păstrea
ză înteresante colecţii de arme, chei, ornice, pipe şi tablouri. 

Vestibulul adăposteşte şi un vechi tun turcesc datînd din anul Hegirei 1158 (1745 -
1746) şi avînd scrisă pe ţeavă o inscripţie conţinînd invocaţii războinice 2. 

Mai sus, urcînd scara, dai de o panoplie de arme încununată cu un cap ele cerb, 
încărcată cu fel de fel de săbii, iatagane, pistoale şi puşti de diferite sisteme şi calibre, 
datînd din secolele XVII, XVIII şi XIX . 

.Alături de panoplia cu arme, desigur interesante, se află curioasa colecţie de chei 
şi lacăte ruginite, din secolele XVII şi XVIII "ce au servit de-a lungul vremii membrilor 
familiei, să-şi pună la adăpost avutul, unele, adevărate bijuterii datorită dibăciei şi răbdării 
ţiganilor robi sau a meşterilor din Ţarigrad" 3. 

Ornicele de diferite dimensiuni, unele cu cîte o singură limbă, altele monumentale, 
cu maşinării de orgă din diferite secole, începînd cu veacul XVI, au fost adunate cu rîvnă 

1 R. Rosetti, op. cit., p. 2. 
2 Lămuriri date de orientalistul M. Guboglu, 

cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al 

Academiei R. P. R. 
a R. Rosetti, op. cit., p. 1 1 7. 
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de genetalul Alexandru Budişteanu, mare strîngător de "maşini cuvîntătoare" şi răs
pîndite prin toate camerele. 

într-o încăpere aflată în stînga holului, în partea din fund, la care ajungi printr-un 
mic degajament, aşa-zisul birou al casei, se află colecţia de pipe şi narghilele, existînd 
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Figo 80 - Secţiune prin cula Budeasao Relevat de arho Ştefan Ba1ş, 19480 

de la °fuşitul secolului al XVllI-Iea şi începutul celui al XIX-lea din care s-au păstrat 
numai 7, alcătuite din lemn de cireş cu gămălii de chihlimbar. Menţionăm de asemenea 
şi o altă interesantă piesă de muzeu, constînd dintr-un clavicord de fabricaţie germană, 
datînd din 1798 ; acest instrument muzical, spre deosebire de pianele şi clavecinele obişnuite, 
îşi are coada de lemn ridicată în sus, în loc să fie aşezată în poziţia normală orizontală. 

în sfuşit, colecţia de tablouri, formată din portrete de familie, dintre care două sînt 
iscălite de cunoscutul pictor Ion NegulicP, completează tezaurul artistic al acestui conac . 

I I . mSERICA .\DOlnUHEA JIA ICIl  DOi\fNULID 

Lîngă conacul Bucliştenilor, despărţită printr-till zid de piatră, întîlneşti modesta bi
sericuţă de ţară, cu hramul Adormirii maicii domnului, clădită la 1796 de către fraţii Budiş
t eni, Şerban marele armaş şi Nicolae poste1nicul, pe locul unui alt lăcaş mai vechi de lemn. 

1 Acelea ale clucerului Ioniţă Budişteanu şi a 
soţiei sale Zinca născută Socolescu, tmbrăcaţi in 
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Fig. 9. - Secţiune prin cula Budeasa. Relevat de arh. Ştefan Balş, 1948. 

Fig. 10. - Tun turresl'. 
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Planul general al bisericii păstrează forma destul de obişnuită în cruce, cu pridvor 
deschis, naos cu doi sîni, altar heptagonal, iar învelitoarea de şiţă ; deasupra ei se înalţă 
două turle, una pătrată de lemn peste pronaos, iar cealaltă octogonală de cărămidă, dea
supra naosului. înăuntrul lăcaşului, pronaosul este despărţit ele naos prin doi stîlpi cu trei 
arcade ; pridvorul bisericii este impodobit cu coloane simple. Uşa de intrare este din lemn 
sculptat, refăcută după modelul vechi în 1933 de către inginerul Dimitrie Bueliştea,nl1 . 

Fig. 1 1 .  - In lerior al holului elflj ului. Fig. 1 2. - Interior al salonului 
cu clflvicordul. 

Deasupra ei se înalţă pisania ele piatră, pusă la 10 iunie 1824 în peretele pridvorului zu

grăvit în albas1jru. 
în interiorul lăcaşului avem de-a face cu două straturi de pictură perfect deosebite, 

pe cînd pereţii pronaosului şi ai naosului sînt zugrăviţi în tempera, ca şi pridvorul, pe la 

1850 - 1860, calota altarului are o pictură în frescă mai veche şi mai valoroasă şi credem . 
a nu ne înşela dacă atribuim acestei picturi data de 1 796, adică aceea a ridicării bisericii, 
cînd probabil nu s-a putut zugrăvi decît altarul, iar restul lăcaşului a rămas neterminat. 

în pronaos constatăm o pisanie interioară datînd din 1860, avînd reprezentată 
deasupra ei imaginea bisericii susţinută de doi îngeri. Biserica nefiind terminată cu zu

grăveala în 1 796, ctitorii ei n-au fost niciodată înfăţişaţi, iar în locul lor au apărut chipuri 
de sfinţi, o dată cu restaurarea bisericii între 1858-1860. 

Oea mai valoroasă pictură rămîne însă tot aceea a altarului, în frescă, ce înfăţi

şează, în calotă, pe dumnezeu tatăl tronînd deasupra norilor, avînd în dreapta pe împăraţii 

David şi Solomon, iar în stînga pe proorocii Moise şi Aron. în faţă, maica precista pe tron 
cu pruncul în braţe este străjuită la dreapta de arhanghelul Gavril, la stînga de arhanghelul 

Mihail. Pitorească este şi scena zugrăvită pe peretele de lîngă proscomidie, ce arată pe 
sf. Petru elin Alexandtia întrebînd pe Isus cunoscutele cuvinte : "Doamne, cine ţi-au 

ruptu veştmîntul tău �"  la care acesta îi răsplmde : "Arie cel necredincios". Pictura, în 
general, este destul de înnegrită, nedistingîndu-se prea bine. 
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Fig. 1:1. - D iserie� <l in  nud(,�s:1. \"c(lrrr ln lcrul" nord. 

Fig. 1 4. - Biserica din Budcasa. Faţada principală. 
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Catapeteazma nu prezintă mult interes şi de aceea nu insistăm asupra ei ; mai amin
tim doar că pardoseala edificiului este din lespezi de piatră. 

în ceea ce priveşte istoricul bisericii, acesta ne este redat de cele două pisanii, 
cea exterioară, din piatră, de la intrare, şi cea interioară pictată deasupra uşii pronao
sului. Pisania din piatră a fost alcătuită în 1824 de către fiii lui Radu Budişteanut, ară
tînd de cine a fost ridicată biserica, însă lăcaşul propriu-zis a fost terminat de-abia în 1860, 
fiind zugrăvit şi tencuit din cheltuiala preotului Teodor şi a Casandrei Budişteanu, fiica 
ctitorului Şerban. 

Iată care este textul pisaniei de afară2 : 
Intr'l.b slava sfintei ce < l >  ei de o fiinţă şi nedespărţitei Troiţi şi întru cinstea şi lauda 

prea sf./stăpînei noastre de Dumnezeu născătoarii şi purttrea Fecioa1'ii Maria, s-au zi/dit 
această biserică din temelie de răposatul Şărban Budiştean'ltl biv vel arrnaş şi de răpo/satul 
postelnic Nicolae Budişteanul, la leat 1796, în zilele "ăposatului întru fericit'e dornnul 
nostr'lt/Alexandr'l.t Mut'uz v< oe >v< o>d cu blagoswvenia p,'ea sfinţii sale răposatului chi"iu 
chir Iosif episc/op al A1'geşului şi în 'ltrmă luînd pe ajuto'}" şi pe sfîntul rnarele mucenic, Di
rnit,'ie, fiind fost acest hmm şi la ceala/ltă dinainte biserică de lemn3 a căt'ui jertfelnic ce 
S-a'lb mai ostenit şi trudit la acest lăcaş sfînt 1'ăp /osat , , , Budiştean , , . O'lt facerea turlei , . , / ' . , 
tii răposatul'lbi Radu Budi�teanu ,  . , ia1' cînd s-au sC1'is această pisanie leat 1824 iun<ie> 10'"  

Continuarea prefacerilor şi a restamării prin care a trecut biserica o aflăm în pi
sania pictată din interior cu litere negre pe fond cenuşiu, al cărui conţinut, inedit, este 
următorul : 

l'R I 'ŢIPATELE : U N ITE 

In zilele pre lurninatului nostru D< omn >, Aleosandru VV : Cuza şi în arhipis
toria4 prea stinţiia sa părintele episcop/Clement în comuna noast1'ă satu Budeasa mare, 
sft, bise/t'ică au tost 1'ezidită de ctito1'ii cei vechi, săvîrşită la /leat ce se vede în faţă şi au rămas 
albă adică nezugt'ăvită, ca1'e/acum a'lb t1'ecut 60 : ani. Acum leatu 1868 luînd bună înţelegm'e 
p" e/ot'lt Teodo1' O'lt dumneaei C. Casandra B'ltdişteanca ca're dumneaei au făgăduit/ 60 # 
galbeni pre care i-a'lt şi 1'ăsp'lt1ts şi d<umn>ealui d. Dimit1'ie Budişteamt au dat zeciă/ 
1'ia5, aceşti din dom ,ni p,'op1'ieta,'i a'lt aj'utat la zugrăvitu sf. biserici. Acum ară/tăm pă care 
din enoriaşi şi alţi st1'eini care au aj'lttat mai mult d. Ioan : tostu arendaş ;/  Ba1'bu ; Anton; 
Dumitru ; Chirca ; Stancu ; Uţi ; D'ltmitru Săpeţeamt ; Duţă, Diu V ărzam ; Ioan Avră/ 
mescu ; şi ceilalţi enoriaş6 au dat care cîte doi stanţi oare cîte un stanţ, după puterea lor ; 
iar mai mulţi dintl'-înşii au 1'ămas neplătiţi, pă care Dumnezeu îi ştie pt'ea/bine ; iat' 
zidar? ce-i avem au lucrat dela dînşii şi li s-au mai şi plătit, Văzînd că n'lt să plăteşte greu 
tind8, s-a cerut Stiţi sale 9 binecuvîntare, dă ne-au dat cartel de milă, de s-au mai ap,'opieat 

1 Radu sau Răducanu Budişteanu, al treilea 
vistier la 18 septembrie 1 775 (cf, Arh, S latului, Buc., 
l\1ilrop, Buc" "nelreb" CLXIX/34) era fratele ctito
rilor Nicolae şi Şerban, 

2 Această pisanie al cărei sfîrşit destul de neclar 
şi ilizibil nu l-anl putut descifra, a mai fost publicată, 
fragmentar şi cu ctteva erori de către Virgil Drăghi
ceanu ln Comunicări din "Buletinul Comisiunii 1\1onu
mentelor Istorice", an, XX (1927), fasc, 51 (ianuarie
martie), p. 48. 

3 Asupra vechii biserici de lemn din Budeasa, n-am 
intilnit in izvoare dectt o singură ştire şi anume aceea 
cuprim ă 1n jurnalul călătoriei făcută de mitropolitul 
Ungro-Vlalliei Neofit 1 1n vara anului 1 746 prin 
eparhia sa, Trecind pe la Budeasa, Neofit a notat urmă
toarele : " . . . .  Pleclnd de aici (Piteşti) la 10 iulie 
şi călătorind in sus spre miazănoapte am ajuns seara 
la o moşie ce se cheamă Butaşa (sic 1), unde stnt 
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case şi biserică de lemn, pe numele sf. mucenic Dumitru 
şi se află atit biserica cit şi casele pre malul sting al 
Argeşului, ce curge in jos spre miază zi , . .  La moşia 
Butaşa am liturghisit ln biserica sf. Dumitru şi am 
mlngiiat pe creştinii de acolo" (traducere din limba 
greacă , la Ghenadie Enăceanu, Mitropolitul Ur>gro
Vlahiei Neofit 1, fn "Biserica ortodoxă romină", 
an. II (1876), ur. 10 (iulie), p. 643). Călătoriile mitro
politului Neofit (manuscrisul romln 2106 de la Acad. 
R.P.R.) urmează a fi publicate de noi in colaborare 
cu P. Năsturel intr-o ediţie critică (text grec şi tradu
cere rominească, cu un bogat comentar şi ilustraţii). 

4 în loc de arhipăsloria. 
5 Poate zeciuirea ? 
8 Corect enoriaşi. 
7 Corect zidari. 
8 Corect fiind, 
e Corect slinliel sale. 
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restul zug1'amtlui aceste 1 de mai su,s ; şi au fost însă1'cinaţi numit'l.tl p1'eot şi chir Oonstandin ; 
Neagoe ; cat'e au şi dat # 2 12 şi părintele nu mi/au dat # < > 3. Tudor, preotul ; Maria 
preoteasa ; C'l.t fii lor 0011standin ; Dumitra ; w fii lor ; aceşte au fost; ostenitori, 1860 ; 
Teodor : zugravul. 

în interiorul bisericii, în dreapta pronaosului, se află mormîntul pitarului Mirea 
tatăl ctitorilor,4, răposat la 1744 ( 7252) şi îngropat în vechea. biserică de lemn. Lespedea 
sa funerară măsoară 1,78 m în lungime şi 0,80 m în lăţime, fiind mărginită cu un chenar 
floral de 0,20 m adîncime, care încadrează textul inscripţiei. Pe piatră stă scris5 : 

Întru numele Dommt/lui I< isu >s H< 1'isto >s : pristăvitu-s-au 1'ob'l.l l/l'I.ti D1J-mneZe'l.t 
.111 ifea vtori pita1'/sinu Stanciul ispmvniejcul ot . Brîncovht< i >  şi s-a1t pristăvit p1'in 1wi/ 
dere de om6 în zile < le > Domnu,lui 1& Oostan/din Voevod, la leat 7252 ( = 1 744) şi s-a'l.t îng1'opat 
Supt1t/ această peatră dumneal1l.Î j şi coconii dumneal'l.ti/Oostanllin, Ene, Pă'l.J,na, M/aria, 
Iordache şi o/a1t înfntrnuseţat această/peat'ră jnpăneasa d1tntneaJlui .:1fa,1·ia şi s-a'l.t/aşezat 
ma1iie 9 leat 7257 ( = 1 749).  

. 

10 stînga pronaosului, se află piatra funerară de marmură a mai multor Budişteni, 
de dată mai recentă, împodobită cu stema familiei şi scrisă cu litere de aur. Iată cuprinsul ei : 

A ici odihnesc1t drept credincioşii robii lui Dum nezMt se1'dant Alecu B'l.tdişteamt, ot 
Bulleasa 1 800 - 1 875, soţia sa Elena sin căminarul Bî1'SesC1t 181 8 -1900 cu copii lo1', ge
ileralul Alexandr'u Budişteanu 1836 -1918, General'ul Oonstantin B'l.ldişteanu 1838 -19fJ.1. 

Mai relevăm şi cîteva însemnări, de mai mică importanţă, pe care le-am găsit no
tate pe diferite icoane, obiecte şi cărţi de cult . Astfel pe un policandru atîrnat în arcae!:1 
elintre naos şi pronaos se află scris următorul text i : 

Lt. 1813 iunie 20 
O'l.t aj'lltm'ul Sfintei TToiţe s-au făcutu acestu 1Jolicand1"l.t cu cheltuiala d1tmneawr 

boerilm' B'l.tdeşteni şi altoru ipochimene şi s-a'l.J, închinat la sfînta biSe1'ică din Budeasa. 

Pe icoana împărătească de argint a mîntuitorului,  din dreapta tîmplei, figurează 
o scmtă notiţă : ,,1859, Oocona Elena Budişteanu. L'llcmt de Ştefan a1'ginta1'' ' ,  iar în stînga, 
t.împlei , pe o icoană, tot de argint, a maicii domnului, există o inscripţie identică. Pe un 
chivot din altar se află cuvintele : , ,0. Oasandm Oot'rtăţeanu 1854" şi în sfirşit pe un potit' 
tot de acolo, se găseşte săpat numele celor care l-au dăruit bisericii : "Ioan Budiştean1t cu 
soţia sa Zinca 1 840 mai 31 "8. întîlnim printre alte obiecte donate sfuitului lăcaş şi o evan
ghelie din 1688 pe care stă scris : " Această sfîntă Evanghelie e elată de d1tmneaei cocoana 
Jlaria a dumnealui Hagi Oonstantin" şi o icoană suflată cu aur din 1780, înfăţişînd pe 

1 Corect acesluia. 
2 Semn grafic pentru galbeni. 
3 Loc răzuit. 
4 Mirea sau J\1il'ică, logofăt de divan, apoi al doilea 

pilar şi ginere al lui Dumitraşco Budişleallu, fiul lui 
Gavrilă comisul (cf. Emil şi Ion Vîrtosu, Aşezăminlple 
brîncoveneşli. O slllă de ani de la infiintarea lcr 1838-
1938, Bucureşti , 1938 , p. 27. nr. 32, doc. din 6 iunie 
1 725 şi p.  75, nr. 1 1 1 ,  din 17 aprilie 1 744) moşteneşte 
împreună cu Tudor paharnicul Greceanu, unchiul soţiei 
sale Maria, jumătate din moşia Budeasa rămasă de 
pe urma Stancăi, soacra lui Tudor şi fiică a lui Arseuie 
postelnicul, din vremea lui Matei Basarab, cel mai vechi 
stăplnitor cunoscut p lnă acum al Budesei (cf. Arh. 
Statului Buc., Cozia, XL V I I/46 (doc. din 20 aprilie 
168?), MiL.r0po/ia BllC., .. nelreb", CLVIII/14 (doc. din 
16 IanuarIe 1 723) şi "nelreb", CXI/14 (doc. din 4 iulie 
1734). J\Iirică este incepătorul nC:llnului Buelişlenilor 

II - c. 1999 

de astăzi, fiind tatăl celor trei fraţi Nicolae, Şerban şi  
Răducanu, care lşi impart Intre ei moşia părintească 
prin ocolniţa din 1 768 păstrată In arhiva familiei aflat:". 
l a  Alex. B udişteanu. 

a Reprodusă fragmentar şi cu greşeli lot de Drăghi
ceanu, In Comunicările sus"amintite. 

6 Nu am putut afla din documentele cercetate In 
ce imprejurări tragice şi-a dat sfîrşitul pitarul Mirea 
şi nici nu am auzit de vreo tradiţie In familie relativ 
la acest omor. 

? Vezi şi in Drăghiceanu, op. cit., 
8 Ioan Budişteanu medelllicer la 1 iunie 1 820 

(cf. Arh. Statqlui, Buc., Colmeana, V/3) şi c1ucer 
la 25 aprilie 1 841 (loc. cit., Tigăneşli, XIII/23) era 
însurat cu Zinca, Iiica stol�cului Ioan Socolescu, care-i 
aduce ca zestre mai multe case lu PiteşLi (loc. cit 
Colmeana, V /3). 

Hl l 

http://patrimoniu.gov.ro



P. CERNOVODEANU şi p, POPESCU 

fecioara cu pruncul străjuiţi de arhangheli, aşezată pe peretele sudic al naosului, ce a 
fost dăruită de generalul .Alexandru Budişteanu cu soţia sa Eeaterina şi fiii lor Dimitrie, 
.Alexandru şi Radu. 

Dintre cărţile vechi de cult ale bisericii semnalăm :Faptele sfinţilor apostoli, tipărită 
la Mitropolia din Bucureşti la 13 noiembrie 7192 ( = 1683), cu semnătura, nedatată, a 
dascălului Ioniţă Rîmniceanul la p, 141 ; un Antologhion, de la episcopia Rîmnic din 7241 
( = 1737),  scos în vremea ocupaţiei austriace a Olteniei, care nu cuprinde însemnări ; un 
Penticostat'ion, tot de la episcopia Rîmnic, din 7251 ( =  1 743) avînd următoarea însem
nare pe foaia de gardă : "Această sfîntă şi dumnezeiască cat'te s-au legat cu cheltuiala mea, 
1827 noem< b1'ie> 10, Dim< itrie > Budiştenu 1 la Piteşti", iar pe ultima foaie, un pomelnic : 

"Mihai, Zoi, Nicolae, Tarsiţa, Gheorghe, Siţa, Mariia, Tudor, Ma1'iia" ; un Octoih, do la 
sfîrşitul secolului al XVIII-lea, fără foaie de titlu, are însemnat pe copertă : "Aceast <ă> 
sfînt <ă>  şi dumnezească ca1'te dela sfînta bise1'ică ot Budeasa am legat prin cheltuiala noas
tră. Dimitrie Budişteanu, 1'82 7  dek. 20" ; un Penticostarion, tipărit la Sibiu în 1805, cuprinde 
o însemnare destul de interesantă pe foaia de gardă2, deşi nu relativă la biserica din Bu
deasa, ci la aceea învecinată din Dobrogostea, de unde a fost probabil adusă aici ; un alt 
Penticostarion, tipărit la Blaj în 1808, a aparţinut bisericii din Scheiu3 după cum rezultă 
din următoarele însemnări : "Pop Ion ot Scheai , , . 1819 mati <ie >  30" (p, 28) şi "Acestu 
Penticostar l-au cumpărat c'tlCon Ilcu Bucovineanu la biserica ot Sicheau. Constandin stol
nicul 1 oct < omb1'ie > 1822" _ ( de la p, 16-20),  iar pe foaia albă lipită pe coperta de lemn : 
"Scris-am eu dascăl1,t Ştefan p1'e acest sfînt Penticostat'ion că am fost la această sfăntă bi
serică adus1,t de coconu Constandin Bucşănescu ca să mă firotonească priot, 1829" ; pe Psal
ti1'ea fe1'icitului proo1'oc şi împărat David tipărită la Buda în 1818 se află seris "Această 
Psaltire are trei sute şaizeci şi opt de feţe cat'e s-au afierosit de cătt'e mine ctitori1,t la biserică 
a moşiei noastre Budeasa din judeţul Argeşului la anul 1835 lmLa iulie 24, Med< elnicer> 
Ioan B1,tdişteanu"; o Psaltit'e, tipărită la episcopia Buzău în 1835, fără însemnări ; în sfîrşit 
un T1'iod, tipărit la mănăstirea Neamţu în 1837 are scris pe foaia de gardă ; An 1852 iunie 
11. Acest Tt'iod este cumpărat de d, cocoana CasandTa Cornăţeanca cu lei 100 adică una 
sută şi dă1'uitu sf, b <iserici > satului Budeasa JJI a1'e şi Mică cu hramu Adonnirii Maicii 
Domnului , . , P1'eot Paraschiv duhomnic". 

în CUl'tea bisericii se găsesc mai multe morminte dintre care cel mai interesant 
ca stil arhitectonic funerar este sarcofagul semicilindric al lui Ioan Cornăţeanu, aşezat 
în stînga sfîntului lăcaş şi care iniţial se afla la biserica sf, Vineri din Piteşti4• Textul in
scripţiei în versuri este acesta : 

Aici să odihneşte la lt, 1860 D. Ioan Corneţeanu : Martie în 12 (pe cruce) 
"Oamenilor ce staţi şi la mm'mîntul acesta vă uitaţi, vedeţi că supt această piatră rece Ioan 
Cornăţeanu să odihneşte. Acel care cu voi în lume au pet1'ecut şi datoriea ş-au împlinit, C1'eş-

1 Dimitrie sau Dumitrache Budişteanu, este fiul 
treti vistierului Răducanu, amintit mai sus şi nepot 
de frate al ctitorilor Nicolae şi Şerban (cf, diata sa 
din 1 decembrie 1827 adeverită de Grigore episcopul 
Argeşului şi păstrată in copie in arhiva familiei) .  

2 Textul ei este următorul : "Din mila şi aju/oriul 
miiosUvului dumne ău Intre altă odoară ce au făcu/ 
trebuinţă la sfănla biserică ot Drogbosle ce să prăznueş/e 
sfintii voevozi Mihai i Gavril, s-au afierosit şi acest 
Pen/icostari, din cele bogate, a fi pentru pomenirea 
c/itorilor Mihalache Vescu i Eţrusini soţul dumisale, 
care această sfăntă biserică s-au impodobit cu toale 
cele trebuincioase zestre, că avănd lipsă, zidită fiind 
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den temelie de mai sus numitii. Invre<d>nicească 
domnul dumnezău pe tot neamul creş/inesc cu indemnare 
spre inmultire sfm/elor biserici pentru rugile creş/ini/or 
prauoslavnici de a da laudă împăratului Hr<is/o>s 
măn/uitorul creş/mitătii. Fie şi robii domnului intru 
domnul primiţi cu aceste daruri bisericeşti a fi pomeniţi 
alU dumnealor cît şi /0/ neamul dumnealor de acum şi 
pănă In veci amin. A 3 nuc (ax) ( =  am scris eu) Miha
Iache Vescl! 1810  oc/<ombrie> 10 AUD ( = zile)". 

3 Comună in raionul Găeşti, reg. Piteşti (ef, 
Indica/or alfabetic al localităţi/or din R.P.R., Bucureşti, 
1 956, p. 452). 

4 Informaţie din familia Budişteanu. 
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tineşte sfî1'şitul şi l-au dat, de toţi fii cu o familie mare înconjurat la leatul 1860 martie 12 
(pe faţa dreaptă a semicilindrului) "Cuvîntul Proorocului ieu l-am împlinit peste 74 de 
ani. In această vremelnică lume am vieţuit, după ce tm'minu mi-am împlinit, în acest mor
mînt m-au trîntit, A ici oasele mele vor sta pînă dreptul judecăto1' mă va chema la dt'eapta 
judecată ce va urma" (pe faţa stîngă a semicilindrului), 

Lîngă mormîntul său se află îngropată şi cumnata sa Casandra Cornăţeanu, reîn
noitoarea bisericii la 1860, şi fiica armaşului Şerban Budişteanu ctitorul, Pe crucea ei 
stă scris : 

Casandra Cornăţeanca sin vel armaş Şerban Budişteanu 

t 
Casandra Cornăţeanca decedată la 20 Fevruarie 1869 în Bucu1'eşti; inconsolabila sa 

fiică comitessa Zoe de Rosetti suplică pe t'recătm'i să se roage pentnt repaosul sufletului prea 
iubitei sale mamă. 

în dreapta lăcaşului se află îngropat preotul Teodor, decedat la 9 ianuarie 1872, 
iar în spatele altarului, preotul Paraschiv, răposat la 14 noiembrie 1871. 

în afară de aceste morminte şi de alte trei mai recenteI se află prinse afară, în 
pereţii pridvorului, mai multe cruci, dintre care cea mai veche datează din anul 1685 -
1686, provenind de la fosta biserică de lemn şi pusă probabil pe mormîntul unor moşneni 
mai înstăriţi. Textul inscripţiei este următorul : 

. 

t Cu vrearea Tatălui şi a Fiiului şi a Duhului Sfînt1t Răpusat-au înt'r-u sfînta 
cruce robi Ma1'iia, Dumitt,u, llinca, leat 7194 ( = 1685/6). 

în încheierea studiului de faţă, mai găsim demnă de amintit printre alte vestigii 
ale trecutului din Budeasa şi frumoasa cruce de piatră înălţată în 1647 de Arsenie postel
nicul2 în vremea lui Matei Basarab şi rămasă pînă astăzi în vechiul cimitir al comunei, 
în faţa bisericii, dincolo de şosea. Crucea, fără copertină, are o înălţime de 2,76 m şi o 
lăţime de 0,43 m, lărgimea braţului fiind de 0,96 ro, iar grosimea de 0,25 m ; literele în
grijit săpate în relief, măsoară 0,07 m, Cuprinsul ei este acesta : 

Cu încep < ă >tum Tat <ă >lui şi /cu ajtttm'ul Fiului şi / cu săvîrşitul sfî < n >tului D < u >hu / 
amin : Rădicatu-s-au aceast < ă >/ cinstit < ă >  şi de viiaţ < ă > făc <ă >toa1'e / c-ruce întru cinste 
şi în Zau/da cinstit prooroc mai dinai/nte şi Botezătorul Ion şi /s-au 1'ădicat în zilele I creş
tinului M ate <i > voivodu / şi s-au t1'udit 1'obii lui Dum/nezeu jupan Arsenie / şi a lui ju
pîneasa ninca şi fe/ciorii lor Ioan, Ivan, Arsenie / Chirana, Ghergina, Stana Irina (ur-
mează pe laturâ de est, jos) şi Thănasie, t; .... A\-;l� �K/n I AHH K .... /A'k" ajlHS "HC (<iXa) pop(a) 
Vladul de BăjeşW. 

Crucea a fost ridicată întru slava sf, Ioan Botezătorul, cinstindu-se Izvorul Tămă
duirii, căci în Budeasa există un izvor cu apă sulfuroasă şi iodizată asemănătoare aceleia 

1 A lui Alexandru A. Budişteanu consilier al Curţii 
de Apel din Constanţa (1876 - 1 921), a Ecaterinei 
A. Budişteanu comitessa de Rosetti (1845 - 1927), 
şi a lui Dimitrie A. Budişteanu (1868 - 1 942) inginer. 

• 2 Arsenie postelnicul, după cum am mai amintit, este 
prunul stăpînitor cunoscut nouă pînă acum din docu
mente al moşiei Budeasa, Este pomenit pentru prima 
oară intr-un act din 10 iulie 1637 ca martor la o cum
părătoare de vie tn dealul Izvoranilor, pe dealul Humei 
(Acad. RP.R XXV/43 ap. Şt. Greceanu, Genealogii 
documenlale . . . , voI. I I, Bucureşti, 1915, p, 293). 

Părţile din Budeasa ale lui Arsenie şi ale fratelui său 
Pană căpitanul, le-au revenit in 1 734 prin moştenire 
fraţilor Iordache şi Ioan Cimpulungeanu, precum şi 
lui Tudor paharnicul Greceanul şi logofătului Mirică, 
incepătorul Budiştenilor (cf. Arh. Statului Buc., 
M itropolia Buc., "netreb", CIII/8). 

3 " In luna octombrie, ziua 13, leal 7156 ( =1647). 
A scris ,,(in 1.  slavonă). 

4 Publicată fragmentar şi cu erori tot de Drăghi
cea nu, op. cii. 
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Fig. 1 3 .  - Crucea ridicată de Arscnic postelnicul. 

l G-1 

Fig. 1 6. - Crucea lui Arsenie posLel 
nicul. Detaliu, latura de vest. 
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dc la Govora, ce curge în Valea Adîncata, numit odinioară de popor, Izvorul de leac 
din pricina calităţilor sale curative. . 

Prin succintele informaţii înfăţişate,credem a fi atras atenţia cercetătorilor asupra 
intcl'esa,ntelor monumcntc din Budeasa, rodul şi creaţia vechilor noştri mcşteri de a.rLă 
ro 11l.illea.s că,. 

I1CTO P H LI EC K H E  DAM51T H H K H  B CEJlE 6 YIUI CA 

( P aHoH H 06Jl aCTb D HTeWTH) 

( KPATKOE CO-UEP)KAHI1E )  

Yca/lb6a 6 Y/lHWT5IHY B ceJIe 6 Y/lHCa 6blJIa nOCTpoeHa B 1 768 rO/lY BeJI HKHM a p M a weM 
W ep6aHoM 6 Y/lHWTHHY, 3 aTeM BOCCTaHOBJI eH a ,  6e3 H3MeHeHHH CTHJl H,  B 1 870 rO/lY H B 
1 922- 1 927 rO/lax. 3/laHHe npHMoyrOJIbHOH CPOpMbl H MeeT Cnepe/lH KpacHBYlo Teppacy C 
TpeXJIOn a CTHbl M H  apKa/la MH,  onHpaJOllJ,HMHCH H a  KaMeHHble KOJIOHHbl .  O H a  COCTOHT H3 
n apTepa ,  coxp aHHBlllerOCH OT 60JIee CTaporo 3/laHHH, HMeJO llJ,erO nO/lBaJI C Il.HJIHH/lpHqeC
KHMH CBO/laMH H CTOJIOBYJO .ll.JIH HOH B 1 0  M C OTKpblTbl im 6aJIKaMH nepeKpblTH H ,  3 aTeM H3 
3Ta)!{ a C XOJIJIO M  H C KOMHaTaMH C WTYKaTypH blMH Y Kp aweHHHMH H a  nOTOJIKax. B /lOM e  
H aXO.ll.HTCH Typell.KaH nYUJKa C H a.ll.nHCbJO XVI I I  BeKa H KOJIJIe KIl.HH KJI JOqeH H 3 a M KOB, 
tJ acoB1 HaprHJIe Ii K apTFI H .  

UepKoBb B ceJIe 6 Y.ll.HCa,  C BblllYKJI bIMH anCH.ll.aMH H .ll.BYM H KynOJlaMH (O.ll.HH KYIJOJI 
.ll.epeBH HHbI H ,  KBa.ll.paTHOH CPOpMbl H a.n. nepe.ll.Heii q a CTblO ll,epKBH, a .ll.PyroH BocbMHyroJIbHbl H  
H 3  KHpnHqa H a.ll. H ecpoM ) ,  6blJIa nocTpoeH a B 1 796 ro.ll.Y 6paTbHMH lllep6aHoM li '  H HKoJIae 
6Y.ll.H WTHHY H 6bIJIa p acnHcaHa TOJIb KO B 1 860 ro.ll.Y. KpoMe .ll.BYX lJ aMHTHbl X  .ll.0CO K  pa3-
JllltJ Hble H a.ll.nHCH B CBH3H C HCTopHeH ll.epKBH HJIH pO.ll.a KTHTOpOB H aX0.ll.HTCH H a  H a.ll.
rpo6HblX nJlHTaX, HKOHax,  ll,epKOBHOH YTBapH,  a TaK)!{e B uepKOBHblX KHHrax H HX He3 a 
nO.1 HeHH bIX TeKCTOM cTpaHHuax. 

Ha CTapOM KJI a.ll.6HllJ,e, HaXO.ll.HllJ,eMCH nepe.ll. ll,epKoBbJO, CTOHT KaMeHHbIH KpecT C 
Ha.ll.nHcbJO , B03.ll.BHrHYTbIH B 1 747 ro.ll.Y nOCTeJIbHHKO M  A pceHHe, nepBbI M  H3BeCTHblM BJIa 
.ll.eJI bueM HMeHHH 6 Y.ll.HCa,  

OEb51CHEHHE PHCYHI<OB 

PliC. 1. - Teppaca rnaBHoro aalla�oro tPacaAa. 
PHC. 2. - ApRaAbl Teppacbl. 

PliC. 3. - ABepn nOJI,BalJa ycaAh6bl EYASIca. 
Pile. 4. - rnaBHhl1l: aarJaAHblH 4Jacli/l" neBaSI 'lac rh Teppachl. 
PliC. 5. - AHcaM6ilh rnaBHoro aallaAHoro 4Jaca,o,a. 
PliC. 6. - nJlaH llapTepa II 1l0ABana. C'he:.lKa apXHTeKTOpa WTe:paHa Eanwa B 1 948 mAY. 
PliC. 7. - nlJaH llepBOrO aTa)f(a. C'heMHa apXIITel<TOpa WTe4JaHa Eanwa B 1 948 rOAY. 
PlIC. 8. - Paap:!a 3AaHlISI ycaAh6bl EYASIca. C'heMKa apxuTeKTopa WTe4Jaua Eanwa o 1 9�8 I"OAY. 

PHC. 9. - Paapea aAaHlISI ycaAh6hI EYASIca. C'he:.IK3 apXHTeKTf pa WTe4JaHa Eanwa B 1 948 rOAY. 
PHC. 1 0. - Typel(KaSI IlYWKa. 

Pnc. l I .  - HHTepbep xonna llepBOro aTa*a. 
PliC. 1 2. - l1HTephep aana C K.llaBHKOPAaMII. 
PliC. 1 3. - D;epKoBh B EYASIce. EOKOBOH ceBepHblH 4Jaca�. 
PliC. 1 4. - �epKoBh B EYASIce. rnaBHblH 4JacaA. 
PliC. 15. - I<pecT, Boa�BHrHYTblH nOCTellbHHI<OM ApceHlle. 
PliC. 16. - I<pecT nOCTenbHUI(a Apcemle. AeTanb aarraAHoH CTOpOHhl. 
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P. CERNOVODEABU şi P. POPESCU 

MONUMENT S HISTORr QUE S DE BUDEASA 

( Di strict et region de Piteşti) 

(RESUME) 

La maison de campagne de la familie Budişteanu, il. Budeasa fut edifiee en 1768 par le 
grand prevot Şerban Budişteanu. Des restaurations, faites en 1870 et 1922 -192 7, n'en ont 
pas altere le style. L'edifice, de forme rectangulaire, presente, sur le devant, un joli belvedere 
il. arcades trilobees et colonnes de ma <,lonnerie. Le rez-de-chaussee, vestige d'une con
struction plus ancienne, repose sur une cave aux voittes cylindriques et est forme de la 
salle il. manger longue de dix metres, il. poutres apparentes. L'unique etage comprend 
une grande saile et des chambres aux plafonds ornes de moulures en stuc. La maison a
brite un canon turc portant une inscription du xvrrre siecle et des coilections de clefs 
et cadenas, d'horloges, de narguiles et de tableaux. 

L'eglise de Budeasa est pourvue d'absides laterales demi-circulaires et de deux 
tours : l'une, carree et en bois, surmonte le pronaos, l'autre, octogonale et en brique, collie 
le naos. Eile fut construite en 1796 par les freres Şerban et Nicolae Budişteanu. La 
peinture date seulement de 1860. En dehors du texte des deux inscriptions votives, les 
pierres tombales, les icones, les objets du culte et les marges des livres d'offices offrent 
egalement de nombreuses inscriptions et annotations ayant trait au passe de l'edifice 
et il. la familie des fondateurs. 

Dans l'ancien cimetiere, devant l'eglise, il y a lieu de signaler une croix de pierre 
portant une inscription. Eile fut erigee en 1647 par le premier proprietaire connu du do
maine de Budeasa, le postelnic (chambellan) Arsenie. 

EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. - Belvedere de la fa!ţade occidentale principale. 

Fig. 2. - Arcades du belvedere. 

Fig. 3. - Portes de la cave de la maison de campagne. 

Fig. 4. - Fa!ţade occidentale principale et cote gauche du belvedere. 

Fig. 5. - Ensemble de la fa!ţade occidentale principale. 

Fig. 6. - Plan du rez-de-chaussee et de la cave, dresse en 1948 par l'architecte Ştefan Balş. 

Fig. 7. - Plan de l'etage, dresse en 1948 par l'architecte Ştefan Balş. 

Fig. 8. - Section de la «coula» de Budeasa, d'apres Ştefan Balş, 1948. 

Fig. 9. - Section de la .coulat de Budeasa, d'apres Ştefan Balş, 1948. 

Fig. 10. - Canon turc. 

Fig. 11.  - Interieur du vestibule de l'etage. 

Fig. 12. - Interieur du salon contenant le clavicorde. 

Fig. 13. - Eglise de Budeasa. Vue laterale Nord. 

Fig. 14. - Eglise de Budeasa. Fa!ţade principale. 

Fig. 15. - Croix erigee par le postelnic Arsenie. 

Fig. 16. - Detail de la croix du postelnic Arsenie (cote ouest). 
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UN . MONUMENT AL ISTORIEI NOASTRE CULTURA LE 
TEATRUL DIN ORAVIŢA 

de OLIVER VELESCU 

A 

I n 1957 s-au împlinit 140 de ani de la 60nstruirea uneia dintre cele mai vechi săli de 
teatru din tară. 

Teatrul 
'
din Oraviţa constituie o mîndrie a bănăţenilor şi mai ales a orăviţenilor, 

dar cu toate acestea bibliografia lui este săracă 1. 
Pentru a atrage colonişti minieri în acest " ut bogat, autorităţile austriace, imediat 

după ocuparea Banatului în 1717, au emis un decret prin care se:acordau numeroase privi
legii minierilor. între acestea cele mai importante erau scutirile de diferite taxe şi im
pozite. în aceste condiţii se dezvoltă în scurt timp colonia minieră Oraviţa-Montană lîngă 

vechea aşezare romînească Oraviţa. Creşterea rapidă a aşezării ne este ilustrată prin spo
rirea populaţiei. Dacă în 1717 Oraviţa nu avea decît 77 de case, în 1802 are 679 de case 
particulare şi 3364 de locuitori. 

Din cunoscuta lucrare apărută în 1776 a lui Griselini, Istoria Banatului Timişan, 
aflăm că în districtul minier Oraviţa au fost în exploatare aproape 30 de mine de aramă, 
în unele găsindu-se şi filoane de argint şi aur. Minereul se prelucra în uzinele din Oraviţa. 
care produceau anual între 2 -3000 măji de aramă, în afară de cantitatea de metal 
brut livrat în Austria. Âl'ama era prelucrată la Ciclova, aşezare în imediata apropiere a 
Oraviţei, cu ajutorul ciocanelor puse în mişcare prin forţa apei, în plăci, cazane, tigăi 
şi alte vase mai mari. Tot la Ciclova s-a mai înfiinţat în 1815 o monetărie. 

în condiţiile acestea de avînt industrial se dezvoltă şi burghezia. Ca pretutindeni 
unde această clasă este în ascensiune, şi la Oraviţa manifestările culturale sînt evidente. 
A existat şi aci o gazetă săptămînală încă în 1818, după cum ceva mai tîrziu apar persona
lităţi culturale cu preocupări variate începînd cu ştiinţele naturii şi terminînd cu cele 
economice. Dar ceea ce au adus orăviţenii nou şi original în manifestările culturale ale 
epocii a fost ideea, realizată de altfel, a construirii unui teatru. 

Potrivit afirmaţiilor lui Felix �meker2, în Oraviţa exista o trupă de actori încă 
în 1763, iar din 1806 se ştie că luase fiinţă un " Club al diletanţilor" a cărei principală preocu-

1 Despre teatrul din Oraviţa cunoaştem următoa

rea bibliografie : Kubăn Endre, Magyarorszag legregib 
Koszichaza In "Miiveszeti Almanach", Budapesta, 1919 ; 
V. �Iolin, 110 ani de la ridicarea teatrului din Oravita, 
In revista "Banatul", 1 927 ; R. S .  MJ!in, Cel mai vechi 
teatru din Romtnia, in "C�le trei Crişuri", 1928, p .  

79-80 ; V .  Vărădeanu, Teatrul din Oravita, i n  �,Anuarul 

Liceulul General Dragalina din Oraviţa 1931 - 1938" ; 

P.B., Cel mai vechi teatru., In revista "Zapis", a:1u1 I, 

nr. 1/1936 ; Sim Sam Moldovan, Oravila de altă dată 
şi teatrul cel mai vechi din Romlnia, Oraviţa, 1938 ; 
Petru Vintilă" Acta est fabula, In "Gazeta literară", 

III, 1956, oct. 18, nr. 42 (136) p. 4. 
2 Felix Mileker, Geschichte des Deutschen Thealers 

in Banat. 
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Fig. 1. - Teatrul din Oraviţa. Faţada teatrului. 

Fig. 2. - Teatrul din Oravi�a. Interior. 
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TEATlllJL DIN ORAVITA 

Fig. 3. - Teatrul din Oraviţa. Interior. 

pare era arta dramatică. Iniţiativa construirii unui local de teatru în adevăratul înţeles 
al cuvîntului l-au avut membrii acestui club . în acest scop s-a lansat în 181 5 o listă de 
subscripţie la care au participat, pe lîngă persoane particulare, şi întreprinderile miniere 
din Oraviţa şi localităţile din împrejurimi. Una din întreprinderi a donat terenul Ş i 
clădirea instalaţiei pentru amalgamarea aurului ; pe temeliile acestei clădiri s-a con
struit teatrul. 

Planurile construcţiei au fost făcute de arhitectul Ion Niuny, preşedintele clubului 
diletanţilor, de care s-a amintit, interioarele fiind executate de pictorul Francisc Knee 
după proiectele lui Platzger din Viena. Planul prevede o construcţie de 36 x 15 m. Sprc 
stradă s-a clădit o încăpere mare şi largă, iar lîngă aceasta foaierul pentru intrarea la 
parter şi la balcon. La balconul 2 se ajunge pe o scară situată pe partea de nord-vest a 
edificiului. Sala are o formă de semicerc, avînd loji şi la parter. Scena a fost astfel con
st,ruită, încît putea fi mărită la nevoie cu 6 metri . 

Teatrul a fost inagurat la 1 iulie 1817,  dar nu cunoaştem programul spectacolului de 
inaugurare. Primul afiş păstrat este cel din timpul vizitei împăratului Francisc al II-lea 
în toamna aceluiaş an. E vorba de spectacolul dat în prezenţa împăratului de membrii 
clubului diletanţilor cu piesa : "Die beschămte Eifersucht" de Iohan Framul von 
Weisenturm. 

în 1831 se repară acoperişul clădirii, iar în 1838 Reuniunea de Oasino din Oraviţa 
clădeşte un etaj peste vechea clădire pentru a-şi instala acolo sediul. Atît repara.ţia ea 
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O. VELESCU 

şi construcţia etajului s-au făcut cu sprijinul populaţiei, banii fiind strînşi prin colectă 
publică. Localul teatrului - mai ales înteriorul - este însă radical renovat în 1893. 
Transformările au urmărit să dea interiorului un cadru cît mai luxos şi cît mai confortabil, 
mmărindu-se şi necesităţile de securitate pentru public1• Grosimea zidurilor totuşi, ca 
şi caracterul "empire" austriac al faţadei, cu arcuri simple şi fronton triunghiular, ca şi 
ornamentaţia în ghirlande sau în rozetă amite ale etajelor, sau a plafonului, totul în gustul 
primelor decenii ale secolului al XIX-lea, ne arată clar că edificiul a păstrat în mare parte 
caracterul său stilistic iniţial. Cortina teatrului este opera lui Francisc Zeh, directorul 
şcolii civile din Oraviţa . .A.stăzi sala e folosită ca cinematograf. 

Trecutul artistic al acelui lăcaş nu este neglijabil. Trupa de diletanţi pentru care 
a fost construit a dat numeroase reprezenta ţii , între care la 1842, un "Divertisment 
muzical" , în care s-au cîntat în tre altele arii din operele lui Bellini ia-r în anul următor 
s-a p u s  în scenă "Osear" de Scribe. Apoi au fost jucate mai multe piese publicate 
în Biblioteca Romînească a lui Carcaleehi, traduceri ale lui Damasehin Bojinca. La 1888 
s-a reprezentat pe scena teatrului opereta "Naşa Trina" de .A.nonymus Oraviţa inspirată 
din viaţa poporului elin Banat, şi totodată s-a jucat vodevilul "Candidatul Linte sau 
Rigorosul Teologilor" al lui Ciprian Porumbescu. Succesul acestei reprezentaţii a deter
minat trupa de amatori să execute după cîteva luni opereta "Crai nou" de Porumbescu, 
după libretul lui Alecsandri. 

Documentaţia ce avem cu privire la acest teatru căruia, după cum se vede, îi revine 
un rol însemnat în dezvoltarea artei dramatice în ţara noastră, şi căreia nu i s-a dat încă 
atenţia cuvenită, menţionează un mare număr de turnee de trupe germane, maghiare şi 
romîneşti şi spectacole date de amatori elin sînul minorităţilor naţionale. Semnalăm, 
pc de altă parte, seria de spectacole date aici la 1893 de către vestitul ansamblu rus 

"Naelina Slavianscky". 
Printre turneele de trupe romîneşti merită să fie amintite acel al lui 1. D .  Ionescu 

de la "Union" cu piesele "Ciobanul romîn", "Pariziana" şi "Un cuvînt către dl. ministru", 
precum şi turneul trupei lui Mihail Pascaly al cărui sufleur era marele nostru poet Emi
nescu. Subliniem că pe scena din Oraviţa a apărut şi Matei Millo. La 1920 a cîntat aici 
tenorul Traian Grozăvescu, iar în 1931 George Enescu. 

Comisia ştiinţifică a muzeelor şi monumentelor a propus Consiliului de Miniştri 
cla.'arca teatrului din Oraviţa ca monument de arhitectură. 

TEATP B OPABHUE 

MCTOPMLIECl\l1H nAM5ITHMI\ l\ynbTYPbI PYMbIHCI\OH HAPOAH0l1 PECnYSnJlI<H 

(KPATKOE CO,lJ,EP>KAHHE) 

OTKpblTlle B 1 8 1 7  ro.ny TeaTpaJl bHOrO 3aJla B Opa BHue 5JBJl 51eTC 5J C06blTI1eM B KYJl b 
TYPHOH )!<H3 H H  :,noH ::lnOXH, TaK KaK O H  5lBJlHeTCH O.nHHM H3 nepBbl x  TeaTpoB B CTpa He. 
B 1 833 ro.ny Ha 3.naHHH,  p a3MepaMH 36 X 1 5  M ,  6bIJI H a.ncTpoeH O.nHH onaM, a B 1 893 
ro.ny OHO 6 bIJIO K a IIHTaJIbHO IIepecTpoeHo, coxpaHHB npH 3TOM CTa pbl e  CTe H bl H H a pY)!< HYIO 
0pHa MeHTa UH IO <ţJ a ca.na B CTHJIe aBcTpHHcKoro aMIIHpa. Ha cueHe 3Toro cTapfl H Ho ro 3aJl a 

1 "Orawitzaer \.Vochenblatl", dec. 1 893. 
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TEATRUL DIN ORA VHA 

HrpaJl a CnepBa JlI06HTeJlbCKaH Tpyn n a ,  .ll.JlH KOTOPOH OHa 6bIJla nOCTpoeHa ( Cpe.ll.Ii .ll.pynlx 
6bIJlH nOCTaBJleHbI .ll.Be nbeCbl 4 IinpIiHHa OopYM6eCKY) , a TaK)!{e pa 3JlIiQHble BeHrepCKIie, 
HeMeu.KIie Ii PYMbIHCKIie TeaTpaJIbHble TpynnbI li PYCCKHH aHCaM6JIb « H a.ll.I1Ha CJlaBHH Cl<aH» 

OBb5lCHEHYl E  PYlCYHKOB 

PliC. 1 .  - TeaTp B OpaBIIl.\e. <f)acaA TC!aTpa. 
PliC. 2. - TeaTp B OpaBIIL\e. BHYTpeHHuii BUA. 
PliC. 3. - TelTp B OpaBIIL\e. BHYTpeHHHH Bllll;. 
P'IC. 4. - TeaTp B OpasuIte. OnaH nepBOf(l aTa)( 

PliC. 5. - TeaTp B OpaBIIL\e. Onan BToporo aTal/(a. 

U)\ M ONUlVlE ' T  D E  N OTRE H ISTOIRE CULTURELLE : 

L E  THEÂTnE D'ORAYI T.\ 

( RE SU M E) 

L'lnauguration, en 1817,  d'lme salle de theâtre it Oraviţa constitue, pour l'epoque, 
une manifestation culturelle d'un caractere nouveau puisqui'il s'agit de l'till des 
pl'emiel.'s theâtres de ce pays. Le bâtiment, de trente-six dtres sur quinze, it ete 
surhausse d'un etage en 1 838, puis renove radicalement en 1893. Les murs anciens et 
les ornements de style "empire" autrichien de fa fagade ont neanmoins ete con
serves. Sur la scene de cette vieille salle, c'est la troupe d'amateurs, pour laquelle elle 
avait ete construite, qui joua la premiere. Elle y representa notamment deux pieces de 
Ciprian Porumbescu, Plus tard, le theâtre d'Oraviţa accueillit differentes troupes d'artistes 
hongrois, allemands et roumains, ainsi que la troupe russe "Nadina Slaviansky". 

EXPL ICATION D E S  F I G U R E S  

Fig, 1 .  - ThC:lll'c d' Oraviţa. Fa�ade. 

Fig. 2. - Th6âll'e d'Ol'aviţa. I nterieur. 
Fig. 3. - Theâll'e d'Oruviţa. Interieur. 

Fig. 'J . - Theâtrc d'Oraviţa. Plan d u  rez-de-chflllssee. 
Fig. 5. - T h 6â l l c  I I 'Oravita.  Plan de I'Hagc. 
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o BISERICĂ CU GROPNIŢĂ ÎN OL TENIA - SEC . XVI 
BISERICA SCHITULUI DOBRUŞA 

de V. DRĂGUŢ 

.. 

Schitul Dobruşa este o mică aşezare călugărească la hotarul de miazănoapte al că-
tunului cu acelaşi nume, comuna ZIătărei, raionul Drăgăşani. Situată între dealmi 
bogate în podgorii, lîngă un crîng foşnitor, într-o poziţie plină de farmec, bisericuţa 

schitului smprinde de departe prin silueta - neobişnuită în aceste locmi - a micului turn 
clopotniţă de pe pronaos .  Gospodărit admirabil de doi monahi, schitul Dobruşa oferă un 
popas de o nebănuită încîntare atît vizitatorului grăbit cît şi celui adăstător la tainele sale. 
Şi taine se află multe pe aici. 

Istoria Dobruşei e negmoasă şi plină de legende!. Pisania dintru început nu s-a 
păstrat. Deasupra uşii de răsărit stă zugră,vită o pisanie care glăsuieşte despre vremmi 
mai noi, începutmile rămînînd nelămmite : 

"Această sfîntă şi dumnezeiască biserică, carele este în hr:1mul Voveadenii Precistii 
b( agora )d(i) . . .  ţe, s-au găsit zidită din temelie de răposaţii ctitori, dar dup(ă) întîmplarea 
vremmilor, n-au fost ajuns numiţii ctitori ca să o înfrumuseţeze cu zugrăvit ; încă şi stri
cat(ă) fiindu s-au prefăcut dea Pressfiinţia Sa răposat Stefan episcop Răm(nicului), şi 
s-au început a să zugrăvi în zilele prea blagocistirii împărătesei noastre Ecaterina a toat(ă) 
Rusia şi în zilele Sf(i)nţii Sale părintelui chirio chir Paxthenie episcop Răm., leat 1771 
şi  s-au isprăvit de zugrăvit în zilele Preasfinţiii Sale părintelui episcop chirio chir Chesarie 
al Noului Severin, l(ea)t 1774 mes. Av. 5. 

"însă acast(ă) zugrăveală este cu toat(ă) cheltuiala smeriţilor eromonahi Danii1u 
şi a lui Dragomirescu fiindu la aceast(ă) sfîntă mănăstirea egumenu isaiia eramonah ot 
sfănta episcopie a Rămnic(ului) 1774. 

Din puţin meşteşug ce am cocmabuma az pab ego Dragomirescu zug(rav) puţin 
ajutor (a) Niculaie ereu, er(o)  diacon Rafail Zug(rav), er(o) d ( ia) con Dumitraşco, Petru 
ucenic şi calfă" 2, 

în ajutorul pisaniei vine inscripţia de lîngă unul din ctitorii episcopi zugrăviţi în 
pronaos : 

"Chesaria. , , . fiindu oblăduitor Stefan episcopul Rămnic(ului), care au prefăcut 
mănăstirea, l(ea)t 7102 (1593 -1594)3. Din această inscripţie s-ar deduce că pomenitul 

1 Una din legende o pune in seama "Brincovencei" 
sau "Doamnei Dobra" care ar fi scăpat călare de frica 
turcilor şi ca să nu-i fie prinsă urma a intors potcoa
vele la cal. Ascunzindu-se pe aici, mai tirziu a construit 
biserica (V. I;răghiceanu, Mon. IsI. din Oltenia, 1931, 
p.  122). 

2 N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romîniei, 
1905, p. 166. Dţ remarcat că in textul pisaniei citeva 
cuvinte sint in slavoneşte. 

3 N. Iorga, op. cil., p. 167. Aceeaşi dată la V. Dră
ghicea nu, op. cit., p. 122 (cu unele diferenţe de lectură, şi 
la M. Răutu, Monografia ec/esiaslică a jud. Vîlcea p. 103. 
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Fig. 1. - Ycdcl'e generală. Biserica SchiLulul Dobruşa (sec. X\"I).  
Comuna ZIătărei - raionul Drăgăşani. 

Fig. 2. - Vedere dinspre sud-vest. Biserica. schitulul Dobruşa (sec. XVI). 
Comuna Zlătărei-raionul Drăgăş:lI1i. 
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BISElUCA SL-BITULUI DOBRUŞA 

Stefan ar fi fost un episcop din vremea lui Mihai ViteazuP. Cercetînd însă lista episcopilor 
de Rîmnic aflăm că la acea vreme era episcop Teofil. Primul episcop de Rîmnic cu numele 
Stefan apare abia în secolul al XVIII-lea în persoana fostului schimnic Sava de la mănă
stu:ea Sadova, care păstoreşte între anii 1673 -1693. E mai probabil că despre acesta 
este vorba2, Oricum - şi într-un caz şi în celălalt - nu aflăm nimic despre adevăraţii 
fondatori ascunşi sub expresia vagă de "răposaţii ctitori". Iorga era de părere că ctitorul 
trebuie căutat în persoana lui Dobruş, mare postelnic în divanul lui Mircea Ciob anul, de 
la care ar veni şi numele de Dobruşa3, Dar această ipoteză vine în contradicţie cu pole
micele, cu tradiţia şi mai ales cu documentele cancelariei domneşti. Astfel prin hrisovu1 
din 5 iulie 1560(67 )  Petru cel Tînăr întăreşte mănăstITii "numită Dobruşa" satul Crivina 
şi ocina Poiana Ciobanului cu menţiunea că "am văzut domnia mea cartea răposatului 
Basarab voevod" 4, Alexandru Voevod, la 19 ianuarie 1570, întăreşte de asemenea proprie
tăţile Dobruşei cu aceeaşi menţiune în care arată că este vorba de vechi danii boereşti 
încă din zilele lui Basarab voevod (Neagoe Basarab)5. 

Din documentele citate mai sus aflăm doar că schitul exista ca fundaţie la înce
putul secolului al XVI-lea, rămîn însă neprecizate data constI"U9ţiei bisericii actuale precum 
şi numele ctitorilor ei. 

Mai mulţi cercetători6 susţin că este vorba despre o ctitorie a boerilor Bengeşti 
îneă. de la sfîrşitul secolului al XV-lea. 

Singura dată mai veche ce părea sigură 1593-1594 trebuie pusă la îndoială. Deşi 
o reparaţie făcută la această dată ar putea fi justificată de faptul că la 1586 schitul fusese 
închinat episcopiei de Rîmnic' , e mai probabil că aceasta s-a întîmplat în secolul al XVII-lea 
după ce închinarea Dobruşei este reînnoită -în anii 1674 -1675 de către toţi moştenitorii : 
"Caplea fata Predii Banului Buzescu, Anca fosta soţie a răposatului Clucer Hamza 
(Bengescu) şi Bogoslav călugărul, pe nume de Inirenie Barbu Comisul ot Dîlga" 8. 

Lăsînd deocamdată la o parte inscripţiile şi documentele, care şi aşa nu ajută prea 
mult la clarificarea problemei, să încercăm să descifrăm istoria monumentului aşa cum 
este păstI'ată de ziduri. 

De dimensiuni relativ mici (cca. 16 m X 5 m în interior) biserica schitului Dobruşa 
se înfăţişează ca un monument pitoresc care trădează de la început - prin anume stîngăcii 
nu lipsite de farmec - mîna meşterului popular. 

Examinînd planul avem surpriza să constatăm prezenţa între prenaos şi naos a 
unei încăperi intermediare de dimensiuni reduse. Ne aflăm , fără îndoială, în faţa unui 
caz, probabil unic în arhitectura Ţării Romîneşti II de biserică cu gropniţă, tip atît de frec-

1 D e  această părere este N. Iorga, op. cit., p. 167. 
2 ldem, IsI. Bis. Rom., val. II, p. 322. 
a N. Iorga, Inscripţii . . .  , p. 1 67 şi IsI. bis. r ,m., 

val. I I, p. 147. 
4 Docum. priv. Isi. Rom., B., XVI, val. I I I, 

dac. 153. 
5 Ibidem, dac. 394. 
6 Pr. Teodor Bălăşel (Schitul Dobruşa, In "Univer

sul", 12 dec. 1937) afirmă că : "este Intemeiat de boerii 
Bengeşti Inainte de 7006 (1498) după cum arată cartea 
bătrlnulul Basarab Voevod" fără să indice sursa exactă. 
La fel Gh. S. Buzescu (Reconstituiri islorice privind 
neamul Bureştilor, val. II, p. 103), care, de asemenea 
nu precizează sursa informaţiei. 

12. - c. 1999 

7 Gh. S. Buzescu, op. cit., anul 1586. 
8 Vezi documentele In Gh. S. Buzescu, Reconsli

iuiri islorice la anii 1674-1675. E de observat că 
această dată corespunde anilor de păstorie ai episco
pului Ştefan de Sadova (1673- 1693). Lectura <btei 
zugrăvită llngă ctitor nu pare sigură decit pentru 
primele două cifre 3P (7100) In continuare semnele 
fiind mai neclare. Ori dacă In loc de 3PB (7102) citim 
3P43 (7197) ajungem exact In vremea lui Ştefan de 
Sadova. 

, I. D. Ştefănescu (La peinlure religieuse en Vala
chie el en Transylvanie, p. 112. Conlributions a l'elude 
des peinlures, p. 69) este primul care semnalează 
gropniţa Dol:lruşei .  
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]7jg. 3.  - Pfll":1Incnllll. BisericfI schitului DobruşfI (sec. XYT). Comun:1  
ZIătărei - rnionul Drăgăş:lni.  

D o o 

Fig. 4. - Vedere din Pronaos spre gropniţă 
şi naos. Biserica schitul ni Dobruşa. Comuna 

ZIătărei - raionul prăgăşani. 

Fig. 5. - Biserica schitului Dobruşa 
aşa cum apare in tabloul votiv. 
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BISERICA SCHITULUl DOBRUŞA 

vent în Moldova secolului al XVI-lea. Din capul locului îngustimea acestei încăperi inter
zice eventuala confundare cu pronaosul. Pictura pronaosului -corespunzătoare ico
nografiei obişnuite - ca şi originalitatea iconografică a gropniţei sînt de asemenea dovezi 
că rostul acestei încăperi a fost de la început înţeles aidoma cu cel al gropniţelor moldo
veneşti. Mozaicul turnat pe jos, cu ocazia reparaţiilor din 1937, îngreunează cercetarea 
subsolului gropniţei, dar şi fără această confirmare destinaţia de cameră a mormintelor 
nu poate fi pusă la îndoială. Boltirea în semicilindru transversal corespunde de asemenea 
tipului de gropniţă aşa cum a fost stabilit de arhitectura moldovenească. a veacului al 
XVI -lea. -x-

N aosul este de lill tip original. Cupola se reazimă pe patru picioare de zidărie 
adosate pereţilor, prin aceasta amintind de soluţia .sîrbească. Spre apus împingerile ar
curilor mari longitudinale sînt anihilate cu concursul zidului despărţitor dintre naos şi 
gropniţă, imediat alăturat. O soluţie asemănătoare întîlnim la biserica din Ciutura-Dolj , 
cu deosebirea că acolo în locul gropniţei este pronaosul!. Spre răsărit zidurile laterale 
ale altarului, dispuse pe acelaşi aliniament cu arcurile mari longitudinale, rezolvă desă
vîrşit problema împingerilor în această direcţie. Este o soluţie deosebit de ingenioasă 
caracteristică pentru arhitectura Ţării Romîneşti ; nicăieri însă nu este atît de categoric 
exprimată la exterior. O rezolvare originală prezintă şi arcul mare transversal de est, 
o pa,rte din sa,rcina. acef;tnia fiind preluată de lill alt arc, cu o deschidere mai mică, aşezat 
lîngă primul şi mai j os. 

C l1pola a fost refăcută la o dată necunoscută. 
"Neobişnuită este aşezarea absidelor laterale care nu sînt în axul transversa.l al 

naosului ci deplasate spre vest. Atrage de asemenea atenţia faptul că absidele au adîncimea 
mai mică decît raza "formă mai puţin obişnuită în Muntenia dar curentă în Moldovall2• 
La exterior absidele sînt poligonale, cea de nord avînd o trasare stîngace. 

Altarul destul de spaţios, este boltit în semicilindru terminat cu o semicalotă sfe
rică. Proscomidia şi diaconiconul sînt simple nişe în zid. La exterior altarul este poligo
nal, prezintă însă particularitatea rotlilljirii laturii de est. Această dispoziţie nu este ime
diat vizibilă datorită unui picior de arcadă, aşezat în ax, care împarte latura de est în 
două. 

Pronaosul este dreptunghiular aşezat transversal, b o ltit cu o calotă sferică pe 
pf;ndentivi sprijinită pe două"berceaux"-mi longitudinale şi direct pe zidurile de est şi 
vest. Cupola a fost refăcută3. 

Pridvorul - în întregime de lemn - este astă,zi mai îngust decît biserica. Din 
fotografii vechi4 se constată că la începutul acestui veac, pridvorul avea lăţimea bisericii , 
un zid de cca 1,20 m înălţime, stîlpi de lemn şi era prins de acelaşi acoperiş cu biserica. 

Faţadele vor fi fost cîndva din cărămidă aparentă, aşa -cum se vede încă în foto
grafiile vechi. 5  Spre deosebire de alte faţade de biserici din secolul al XVI-lea caracterizate 
prin j ocul de cărămidă şi tencuială alternate, la Dobruşa acest joc nu există, faţada avînd 
o înfăţişare mai simplă dată numai de cărămida aparentă şi de fîşiile albe ale rostmilor 

1 Biserica din Ciutura-Dolj (N. Ghlka-Budeşti, 
Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia sec. X VII, 
p. 54, pl. CI). Data construirii acestei biserici este 
controversată 1ntre 1548 ("Anuarul Casei Bisericii. 
1909", p. 157) şi 1654-1658 (N. Ghlka-Bndeşti, op. cit.) . 

2 N. Ghika-Budeşti, op. cil., p. 55. 
3 Pare-se că n-au fost niciodată turle de zid, nici 

� " , 1  
_T �'\., t,o. ,<:< l. 

12 ,it tF�: IL
r. AI � (c IV .---. 

pe naos, nici pe pronaos. 
4 IVI. Răutu, op. cit., p. 102. 
5 Gen. V.P. Năsturel, Biserici, mfnăstiri şi schituri 

din Oltenia, ("Rev. pt. ist., arheologie şi filologie", 
an. 1911 - 1912, p. 102) ; M. Răutu, op. cil. , p. 100. 
De  asemenea într-o acuarelă de Frenck din colecţia 
Muzeului R.P.R. 

;; ��g.., c r:. f<,< 'I'IA� f',(fw..�) 179 
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largi de mortar. Aceeaşi concepţie se întîlneşte la biserica din Stăneşti, ctitorie a Buzeş
tilor din 1337, situată la cca. 10 km de Dobruşa. 

Decoraţia faţadelor este specifică secolului al XVI-lea constînd din firide mari 
- de înălţimi şi Iărgimi variabile - dispuse într-un singm registru de la soclu pînă la�ceva 
mai mult de j umătate din înălţimea zidmilor. Se pare că e singurul caz cu firide atît 
de largi şi atît de scunde. Arhivoltele sînt uşor intrînde iar picioarele arcmilor sînt înguste. 
De notat aşezarea cu totul neobişnuită a unui picior de arcadă în axul absidei altarului 
şi ca urmare deschiderea ferestrei în grosimea lui. Decoraţia exterioară a Dobruşei 
- stîngace şi neuniformă - este de veche tradiţie în Ţara Romînească. încă din secolul 
al XIV-lea la Cotmeana, întîlnim arcadele oarbe decorînd exteriorul într-un singm re
gistru, pentru ca mai tîrziu, în secolul al XVI-lea să găsim regulat acest procedeu la 
biserica din Ceptmoaia (1530), la bolniţa mănăstirii Cozia (1542 ) la biserica din Olteni 
(1562) .  Soclul este simplu, fără nici un profil, fiind doar o îngroşare a zidului. De 
remarcat că picioarele dintre firide nu se opresc la soclu ci se prelungesc pînă jos. 

Cornişa este refăcută (în fotografii nu se vede, dar ea este menţionată de M. Drăghi
ceanu în articolul citat p. 122). Ea este alcă,tuită din două rînduri de cărămizi dispuse 
în dinţi de ferestre opuşi ca direcţie. 

Astăzi faţadele sînt tencuite (tencuiala a căzut însă în numeroase locmi mai aleR 
din cauza umezelei), cornişa şi arhivoltele fiind spoite cu roşu . 

Uşile sînt lipsite de chenare de piatră. 
Ferestrele, extrem de înguste, sînt de asemenea, lipsite de incadramente. La 

partea superioară prezintă neobişnuit a soluţie a unui lintel de ceramică în care este 
practicată o tăetmă în acoladă. Această sumară decoraţie pare să dateze de la reparaţia 
efectuată la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, reparaţie 
confirmată de o serie de inscripţii sgrafitate în lintomile de ceramieă sau în cărămizi aşe-
zate la vedere. 

. 

" Stoica 3P43 = 1689"1 
"Prefăcută-au şi înoitu măn(ă)stir(ea) episcopu llarion l(ea)t 7210 (1701 -1702)" 
"Au fost ispravnic bătr(ă)nul Daniilu ot Bistriţa ; leat 7210 S(ep)te(mbrie) 30"2. 
Pardoseala este din mozaic tmnat cu ocazia reparaţiilor din 1937. 
Acoperişul actual din şindrilă este opera arhitectului Referandaru, căruia i se 

datoreşte şi forma tmlei clopotniţă de pe pronaos. Aşa cum se prezintă acest acoperiş 
fărîmiţat pe diferitele părţi ale construcţiei şi cu pante line răpeşte bisericii IDonumenta
litatea pe care i-a dat-o cîndva o învelitoare înaltă cuprinzătoare a întregului edificiu. 
Nu ştim nimic despre aspectul şi plasarea turlei despre care preotul BăIăşel spune că 
"s-a dărîmat în 1890" 3. Fotografiile de după 1900 ne înfăţişează biserica cu o tmlă de 
scîndmi - foarte urîtă - pe pronaos. Tmla actuală nu corespunde tradiţiilor vîlcene 
fiind o interpretare a tmlelor bisericilor de lemn din Transilvania. 

Accesul la clopot se face printr-o scară exterioară de lemn, pe latma nordică. 
Zugrăveala - descrisă de 1. D. Ştefănescu4- este opera veacului al XVIII-lea ; 

desenul oarecum stîngaci, culorile nearmonizate, cit şi concepţia iconografică exclude 

1 V. Drăghiceanu, op: cit . ,  p. 102. 
2 Pentru acestea şi altele, N. Iorga, Inscripţii, 

p. 167 -168. Toate aceste inscripţii confirmă ideea 
că episcopul Ştefan (1673 - 1 693) a mceput reparaţiile 
In anii din urmă a păstoriei sale urmaşul său, Ilarion, 

1 80 

duc1ndu-Ie la capăt. Pe această pisanie zugrăvită nu-l 
pomeneşte mtruclt a fost scos din scaun ca eretic la 
1705. 

3 Articolul citat. 
4 Lucrările cItate. 
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BISERICA SCHITULUI DOBRUŞA 

posibilitatea de datare în secolul al XVI-lea. De asemenea nu poate fi vorba de repictare 
culoare pe culoare pentru că figurile ctitorilor din secolul al XVIII-lea vădesc aceeaşi 
epocă cu zugrăveala întregii biserici. Acolo unde stratul de zugrăveală este stricat nu se 
vede dedesubt un strat mai vechiI. 

Biserica reprezentată în tabloul votiv nu prezintă nici o asemănare cu monumentul. 
Intens afumată, stricată în numeroase locuri, zugrăveala Dobruşei rămîne interesantă 
prin cîteva tipuri de ctitori şi mai ales prin noutatea iconografică a gropniţei. 

Fig. 6. - Plallul bisericii sehitului Dobruşa. · 

Deşi reparată în 1936 -19372  biserica Dobruşei are nevoie de cîteva intervenţii
urgente. Soclul şi trotuarul sînt stricate aproape în întregime din care cauză umezeala a 
pătruns în ziduri ameninţînd viaţa construcţiei, învelitoarea este stricată şi plouă în pod. 
Absidele sînt crăpate. E de dorit efectuarea unor săpături în gropniţă şi eventual înlo
cuil'ea mozaicului cu o pardoseală de cărămizi. Totodată ar fi indicată refacerea paramen
tului de cărămidă aparentă restituind monumentului aspectul său iniţial. 

CONCLUZII 

Operă a unui meşter popular - dovadă numeroasele stîngăcii - biserica schitului 
Dobruşa este, totuşi, un monument de un interes deosebit. Prezentînd caracterele unui 
monument din secolul al XVI-lea se face remarcată prin planul dezvoltat în lungime ca 
rezultat al includerii unei încăperi - gropniţa - între pronaos şi naos. Frecventă în 
Moldova secolului al XVI-lea, gropniţa îşi explică prezenţa aici prin influenţa exercitată 
de arhitectura moldovenească asupra celei munteneşti către mijlocul veacului, datorită 
legăturilor mai strînse ce se stabilesc în special în urma căsătoriei lui Mircea Ciob anul cu 
Chiajna, fiica lui Petru Rareş. 

Această influenţă s-a făcut remarcată la biserica Curtea Veche din Bucureşti, 
ctitorie din aceeaşi epocă a lui Mircea Ciobanul, prin folosirea - e  dTept neînţeleasă - a 

1 De reţinut că pronaosul a avut două ferestre 
spre vest care au fost astupate, zugrăveala acoperin
du-le. 

2 Reparaţia s-a făcut prin subscripţii locale, pare-se 
fără ştirea Comisiei mon. istorice. 

1 8 1  
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contraforţilor1• La Dobruşa influenţa se opreşte la dispoziţia în plan - introducerea grop
niţei, absidele laterale cu săgeata scurtă - elevaţia rămînînd specific muntenească prin 
potolirea avîntului spre verticală atît de specific bisericilor moldoveneşti. 

Atît planul cît şi concepţia decorativă a faţadelor sînt suficiente probe pentru a 
atesta acestui monument naşterea în secolul al XVI-lea, foarte probabil în vremea lui 
Mircea Ciobanu. Că a fost sau nu ctitoria unui Dobruş aceasta rămîne de aflat ; oricum 
in. cazul de faţă, se pare că istoria scrisă în ziduri e mult mai clară decît cea a hri
soavelor şi pomelnicelor2• 

U E P KOBb XVI B E KA CO C KJI E O OM B OJITE H I1 I1  

U,EPKOBb CI<I1TA aOBPYWA 

(KPATKOE CO.Ll.EP)KAHI1E) 

TO'IHble )J.aHHble OTHOCHTeJIbHO n ocTpoHKH H o KTHTopax nOH u.epKBB OTCYTCTBYIOT, 
a cyw.ecTBYIOw.aH B H a cToHw.ee BpeMH H a)J.nHCb Ha KaMeHHOH nJIHTe XVI I I  BeKa rOBopHT 
TOJIbKO o ee POCIIHCH. 113 )J.OKYMeHTOB BbITeKaeT, 'ITO MOHaCTblpb ,Uo6pyrua cYW.ecTBOBaJI 
B H a'IaJIe XVI BeKa, O)J.H a H3 Ha)J.nBceH rOBopHT o peMoHTe, n poH3Be)J.eHHoM npBMepHo 
B KOHu.e XVI I BeKa . 

C apxHTeKTYPHoH TO'IKH 3peHHH Heo6xo)J.HMO OTMeTBTb, B nepBYIO O'Iepe)J.b, cyw.e
CTBOBaHHe CKJIena, cOBeprueHHo HCKJIIO'IHTeJIbHOrO )J.JIH B aJIaXHH, TO eCTb OT)J.eJIbHOrO 
nOMew.eHBH, H aXO)J.Hw.erOCH MeJK)J.Y HecpoM B nepe)J.HeJi qaCTblO u:epKBH ; 3aTeM CBoe
o6pa3HbIH cnoco6 pa3perueHHH Bonpoca )J.aBJIeHBH CBO)J.OB Hecpa, a TaKJKe Heo6bI'lHaH cpopMa 
60KOBbIX ancH)J., oTo6paJKalOIlJ,Bx, KaK H CKJIen, MOJIj(OBCKoe BJIHHHHe. ITPHTBOP, KYnOJI, 
KpbIIila - 6oJIee n03j(Hero npOHCXOJKj(eHHH. B HeruHHH opHaMeHTau.B5I, xapaKTepHaH j(JIH XVI 
BeKa,  OCHOBaHa H a  60JIbruBX HHruax, pacnOJIOJKeHHbIX B Oj(HOM perMCTpe ; cpa ca)J.bl ,  B 
H a CTOHIlJ,ee BpeMH oruTYKaTypeHHble, 6bIJIH BHaqaJIe B3 JIBu.eBoro KBpnH'la.  

PocrlHCb, OTHocHIlJ,a HCH K XVII I  BeKY, npej(cTaBJIHeT HHTepec, B oco6eHHocTB, 
BCJIe)J.CTBBe BKoHorp acpH'leCKOH HOBB3H bl CKJIena. 

B 3 a KJIIO'leHHe KaK nJIaH,  TaK B BHeruHHH 0pHaMeHTaU:HH u.epKBH B ,Uo6pyrne 
xapaKTepHbI )J.JI5I XVI BeKa, MOJI)J.OBCKoe )!{e BJIHHHHe, ynoM HHYToe BbIllle, YKa3bIB aeT H a  
BepOHTHoe BpeMH nOCTpOHKB - BpeMH MBP'IH LI o6aHYJIa.  

OBb�CHEHI1E PI1CYHKOB 

PliC. 1. - 061l1,RH BUA. U,epKosb CKIITa a06pYUJa (XVI B.). Ceno 3nSTapeii ,lJ,paraUJaBCKOrO paHOHa: 
PBC. 2. - BHA C IOro-::ana)\a. U,epKOBb CKBTa a06pyma (XVI B. ) .  Ceno 3naTapeH aparamaHCKoro 

paHOBa. 
PliC. 3. - KnaAKa CTeH. U,epKOBb CKHTa a06pYUJa (XVI B . ) .  Ceno 3.1JaTSpelî aparamaHcKoro paiioHa. 
PliC. 4. - BRA H3 uepeAHelî '1aCTR �epl<Bu Ha CKneu II neHTpanbHYIO qaCTb. U,epWBb CKRTa D:06pyma 

(XVI B.). Ceno 3JlaTSpeH aparamaHCKoro paHOHa. 
PHC. 5. - U,epKoBb CKHTa D:06pyma uo KapTHHe CAeJlaHHOH uo 06eTY· 
PHC. 6. - nnaH �epKBH CKHTa ,lJ,06pyma. 

1 H. Teodoru, Conlra/orli la o bis. munlenească din 
sec. al X VI-lea (in lc1!inare lui N. Iorga, p. 398- 401).  
N. Ghica-Budeşti, lnrluririle reciproce intre a"hifec
tura din MUT lenia şi cea din J\{rldova (in Inchinare lui 

N. Iorga, p. 175-188). 
2 Pentru documentele Dobruşei (în afară de lucrările 

182 

citate) 1. Donat, Fundaliunile religioase ale Olleniei, 
p. 42- 43 ; N. Dobrescu, Ist. bis. rom. in Oltenia, 
236- 237) ; T.G. Bulat, Contribuţii documentare la 
ist. Olteniei ; St. Nicolaescu, Documente slavo-romlne. 
Pentru icollografie, vezi 1.D. Ştefănescu, lucrările citate. 
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BlSEl!ICA SCHlTULUl DOllRUSA 

UNE E GLISE .A CR YPTE ,EN OLTE NIE - XVIe SIECLE 
L'E GL I SE DU MONASTERE DE DOBRUŞA 

(RESUME) 

On manque de precisions SUT la construction comme sm les fondatems de cette 
eglise, CaT l'inscription v:otive actuelle, datant du XVIII" siecle, ne se rapporte qu'aux 
peintmes. Les documents attestent l'existence du monastere de Dobruşa au debut du 
XVIe siecle et une inscription fait mention de reparations effectuees a la fin du XVI [e siecle. 

Au point de vue architectmal, il convient de signaler en premier lieu, l'existence, 
cho. e tout a fait exceptionnelle pom la Valachie, d' une crypte distincte, situee entrc le 
naos et le pronaos ; il y a egalement lieu de fau:e remarquer l'ingenieuse solution apportec 
au probleme de la poussee des vOlltes du naos et la forme inaccoutumeec des abside. 
laterales qui, a l'instar de la crypte, decelent lille influence moldave. Le porche, le clocher 
et le toit ne sont pas ceux du debut. La decoration exterieme, propre au XVI" siecle, 
est faite de grandes niches disposees en un seul registre ; les fa�ades, aujomd'hui crepies 
a la chaux, etaient autrefois en briques apparentes. 

La peintme, qui remonte au XVllle siecle, est inMressante notamment par la 
nouveauM iconographique de la crypte. 

En conclusion, le plan aussi bien que la decoration exterieme de l'eglise de Dobruşa 
portent les caracteres du XVIe siecle, et les influences moldaves qu'on y decele semblent 
assigner comme date probable de la construction l'epoque de Mircea le Pâtre. 

EXPLICATION DE 3 FI GURE ., 

Fig. 1. - Vue d'ensemble de I'eglise du petit couvent de Dobruşa (XVIe siecle) ,(village de ZIătărei, district 
de Drăgăşani). 

Fig. 2. - Vue du Sud-Ouest de l'eglise de Dobruşa (XVIe siecle). 
Fig. 3. - Parement de I'eglise de Dobruşa (XVIe siecle). 
Fig. 4. - La crypte et le naos de I'eglise de Dobruşa, vus du pronac.s. 
Fig. 5.  - L'eglise de Dobruşa, d'apres le tableau voti!. 
Fig. 6. - Plan de l'eglise de Dobruşa. 
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CIMITIRUL BELLU DIN B UCURESTI , 

MUZEU DE SCULPTURĂ ŞI ARHITECTURĂ 

de G. BEZVICONI 

De ani de zile s-a pus problema studierii bogatului material istoric, pe care-l oferă ci
mitirele ţării, mai ales Cimitirul Bellu din Bucureşti. Valoarea artistică a unor mo
numente din aceste cimitire măreşte insemnătatea lucrării. 
Privind Cimitirul Bellu ca monument de cultură, ne permitem o afirmaţie : nu 

etillOaştem alt cimitir in alte ţări, care să concentreze, singur, mormintele atîtor fruntaşi 
ai acelor ţări, ca Cimitirul Bellu. 

Mormintele istorice sint risipite in diverse localităţi. în U.R. S.S. au fost două 
capitale ; in Germania şi Italia - mai multe ; in Franţa şi Anglia există panteoane ; 
marile oraşe au cîte două şi mai multe cimitire importante, in dezvoltarea mai indelun-• 
gată a centrelor economice şi culturale. Deci avem un cimitir care, mai mult decît oricare 
altul, oglindeşte trecutul ţării. 

în asemenea condiţii studierea Cimitirului Bellu capătă o semnificaţie ştiinţifică. 
Ea va servi pentru completarea dicţionarelor enciclopedice şi a diverselor opere istorice, 
ceea ce se constată din informaţiile cerute de numeroşi delegaţi ai instituţiilor de stat. 
însuşi faptul că aici sint inmormintaţi atîţia fruntaşi consacraţi de Academia Republicii 
Populare Romine, este o dovadă a valorii culturale a Cimitirului Bellu. înmormîntarea 
în acelaşi loc a mai multor reprezentanţi ai aceleiaşi familii face imposibilă transportarea 
osemintelor acestor fruntaşi intr-alt Panteon. 

Ca şi in alte locuri, tineretul şi oamenii muncii vizitează mormintele iluştrilor îna
intaşi. Multe monumente prezintă de asemenea o valoare artistică. Totuşi, abia in prezent 
se incearcă alcătuirea unui plan - măcar o călăuză a cimitirului. 

Vechimea Cimitirului BelJu. Nu dispunem de date precise in legătură cu infiinţarea 
Cimitirului Bellu. în orice caz afirmaţia unui cercetătorI că cimitirul ar fi luat fiinţă abia 
in 1859 este greşită. 

în 1821 aici se afla curtea boierească şi grădina cea mare a lui Bellu cel Bătrin2, 
Un cimitir "in deal la Filaret", care nu credem să fie cimitirul desfiinţat de la vechea 
biserică Cuţitul de Argint, este amintit în "Socoteala pentru ingrădirea morturilor i făcutul 
bisericii nooă, cu casele ingropătorului, asemenea şi o boltă pentru morţi, în care să 

1 H. Stahl, Bucureştii ce se duc, Bucureşti, 1935, 
pag. 243. 

2 D .  Papazoglu, Istoria fondării oraşului Bucureş/i, 
Bucureşti, 1891, p. 80. 
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şază mortul cîteva ceasul'i", din 2 aprilie 
18301 ; cimitiTul arătat figUl'ează alătUl'i de 
alte şapte cimitiTe cunoscute : 

1 .  Cimitieru din stl'eaja Podului Mo-
goşoai, afară, 

2. la Tîrgul-de-afară, 
3. la Podul-de-Pămînt, 
4. în deal la Filaret, 
5. pentru papistaşi, afară din streaja 

Podului Mogoşoai, 
6. pentru protestanţi, tot la loc-uI 

acesta, 
7 .  pentru armeni, afară de sLrca.j �L 

Tîrg-ului-de-afară pe drumul Focşanilor 2, 
8.  pentru evrei, tot la locul acesta. 
Din această perioadă a administra

ţiei ţării de generalul P. D. Kiselev datează 
începutul desfiinţării vechilor cimitiTe de pe 
lîngă bisericile centrale şi organizarea unor 
cimitiTe moderne dincolo de barierele oră
şeneşti. LegiuiTea pentru înmormîntări afară 
de oraş a apărut în 1831 (articolele 25 -30), 
dar abia în 1850 o comisie a luat în discuţie 
problema creării altor cimitiTe în afară de 
oraş, cimitiTul de pe uliţa Şerban-Vodă, adică 

Fir.. 1 .  - "Femeia cu voal", atribuită lui Karl Storck. CimitiTul Bellu, luînd fiinţă sau Iărgindu-se 
în anul Ul'mător : 

"LocUl'ile pentru cimitiTUl'i chibzuite de cea din Ul'mă comisie întocmită pentru 
acest sfîrşit cîte sînt pe IOCUl'i mănăstiTeşti, 1851. 

Pentru oTtodocşi : 
Pe uliţa Şerban-Vodă. Afară din bariera acelei uliţi de pe miazăzi, pe moşia mănă

stiTii Văcăreşti unde mai înainte au fost morile domneşti. 
Pentru uliţa Spirii şi celelalte mahalale dimprejui, afară din acea barieră, aproape 

de mănăstiTea Cotroceni şi în stînga drumului ce merge la satul Domneşti din Ilfov. 
Pentru mahalaua Gorgani, Mihai-Vodă şi celelalte dinprejUl'ul Podului de p ămînt 

afară din bariera uliţii Tîrgoviştii pe moşia Grozăveşti a mănăstiTii sf. Ioan, în partea 
despre răsărit a moşiei Belvederei şi în dreapta drumului ce merge la satul Giuleşti din 
Ilfov şi care IOCUl'i s-au însemnat în Ul'mă după reclamaţia d-ei logofetesei Goleascăi, în 
locul celor însemnate mai înainte pe moşia Belvederu. 

Pentrn naţiile străine : 
Pentru protestanţi, afară din bariera uliţii Tîrgoviştei, în partea despre răsărit a 

moşiei Belvederu şi în dreapta drumului ce merge la satul Giuleşti din judeţul Ilfov, pe 

1 E. Virtosu, 1. Virtosu şi H. Oprescu, Incepu/uri 
edili/are, 1830 - 1832, Bucureşti, 1 936, p. 8. 

2 Cel mai vechi cimitir armenesc se afla Ungă altă 
biserică armenească - astăzi biserica romano-catoIţcă, 
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Bărăţia (începutul secolului al XVIII-lea). In prima 
jumătate a secolului al XIX-lea funcţiona cimitirul 
de ltngă acWala biserică al1Ilenţlascl\. 
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moşia Grozăveşti a mănăstirii sf. Ioan, şi se deosebeşte acest loc de cel destinat pentru 
ortodocşi prin o distanţă de 100 stînjeni. 

Pent'ru calvini. . .  iarăşi pe această proprietate, aproape de locul destinat pentru 
protestanţi. 

. -' 

Fiecare din locurile destinate pentru ortodocşi cu lungime de cîte 200 stînjeni , iar 
pentru străini fiecare din locurile destinate va fi cîte 15 pogoane'll.  

Proprietarul de odinioară al grădinii Bellu a putut să fie ctitorul vechii biserici din 
cimitirul de pe uliţa Şerban-Vodă, denumită pe vremuri şi "mănăstirea B ellu". Incon
testabil rămîne că numele cimitirului vine de la proprietarul locului2. Tradiţia aminteşte 
pe Barbu Bellu (1825 -1900), ministru al cultelor şi justiţiei, chiar drept donator al tere. 
llluui vechituui cimitir Bellu. Locului i se spunea "la Bellu". Biserica a funcFonat pînă 
la. clădirea actualei capele a cimitil'tuui3• Barbu Bellu era fitu marelui logofăt Alexandru 
Bellu (1799 -1853), căsătorit cu Irina, fiica marelui ban Barbu Văcărescu şi strănepoata 
lui Ienăchiţă Văcărescu, acel tăiat de turci la Constantinopol, împreună cu domnitorul 
Constantin B rîncoveanu, iar originea familiei Bellu se ridică în secolul al XVIII-lea, din 
localitatea Bella din Macedonia.4 

Se povesteşte că Cimitirul B ellu, înainte de 1879 cînd morţii se înmormîntau în 
jurul bisericilor, era loc de petrecere ; poate că în amintirea acelor vremi , cimitirul a rămas 
şi mai tîrziu, duminica, loc de excursie şi de întîlnire pentru bucureşteni5• 

Pentru stabilirea vechimii Cimitirului Bellu este important grilajul din 1850, al 
mormîntului clucerului Ioan Donea (18 -21)6. Cea mai veche cruce este a Eufrosinei Vizula, 
din 1851 (40 -10). Altă cruce, pe mormîntul copilei Maria Coemgiopol, poartă anul 1853 
(13 -24). Modesta cruce din spatele mormîntului 15, din figura _17,  datează din 1855 
sau 1857. 

în arhiva Direcţiei Cimitirelor se păstrează Condica concesiona1·ilor de locuri pe 
anii 1859- 1874. Cel dintîi "concesionar" este C. Â. Rosetti care, în noiembrie 1859, 
cumpără un loc pentru înmormîntarea fiicei sale, Elena, iar în aprilie 1861 alt loc, pentru 
fiul său, Anton7• De aceea, lui C. Â. Rosetti i se atribuia înfiinţarea acestui cimitir, ceea ce 
nu corespunde realităţii, dînsul putînd fi - cel mult - iniţiatorul organizării sistematice 
a Cimitirului Bellu. Al doilea "concesionar" este scriitorul Cesar Bolliac, care în aprilie 
1860 îşi înmormîntează soţia, .A.ristiţa [(30 -13).  Deşi, de la 1861, sînt înregistrate nume
roase înmormîntări, totuşi pietrele de morminte din această perioadă sînt destlu de rare. 

Pe măsura desfiinţării cimitirelor de pe lîngă bisericile centrale ale capitalei, unii 
oameni înstăriţi au mutat osemintele familiilor lor în Cimitirul Bellu. Printre cei dintîi a 
făcut-o C. Cantacuzino-Rifoveanu, în august 1863, urmat de Scarlat Rosetti, în acelaşi 
an (loc răscumpărat în noiembrie 1865) .  Rămăşiţele reprezentanţilor familiilor Văcărescu 
(din secolul al XVIII-lea), Cantacuzino, Florescu ş.a. au fost aduse aici de la biserica 
sf. Ioan cel Mare ; Ghica, Ralet, Zefcari - de la biserica Sărindar ; Mihălescu, Barbu Slăti-

1 Copie la arhiva Direcţiei Cimitirelor din Bucureşti. 
2 Cimitirele Bellu catolic (1864), Protestant (1897), 

Militar (sfIrşitul secolului al XIX-lea) şi altele iau fiinţă 
mai tIrziu, tu vecinătate. 

3 Pictorii icoanelor capelei stut Dimitrie Belisare 
şi Artur Verona ; vechea pictură a fost executată de 
Mihail Popp. Catapeteasma capelei a fost sculptată 
tn lemn de Anghel Dima, care a mai lucrat interiorul 

capelelor din cimitir : B. O tetelişanu şi Barbu Marillescu. 
4 Spiţe genealogice lucrate dc Le.  Filitti, Em. 

Hagi-Moscu şi G.D. Florescu. 
5 H. Stabl, op. cit., p. 242 - 243. 

6 Figura şi locul In cimitir. 
7 Vezi şi condica Conresiuni de teren, voI. 1, mapa 

29, anul 1916, filele 44 - 47. 
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neanu - de la mănăstirea Cernica ; Fi
litti - din comuna Nişcov-Buzău, ur

mează Manu (de la 1826), Cîmpineanu 
(de la 1832) ş.m.a. 

O veche lespede acoperă mormîntul 
Zoei C.Cantacuzino, soţia caimacamului , 
moartă în 1839 (15 -22) ; sub aceeaşi 
frumoasă piatră zac ' osemintele socrilor 
ei. Lespedea în caractere vechi a mor
mîntului clucerului C. Bobescu, decedat 
în 1847, e completată cu inscripţiile f::L
miliei Denclrino (28 -9) .  Lcspedea (le 
pc mormîntul medicului (le stat · major 
rusesc, A vxente Pleneţki, datează din 
1848 (36 - 12) ; alături este îngropat lo
cotenentul rus E. D .  Iaţenkov, mort în 
1849, colonelul Iosif Volski, mort în 1877 ,  
ş i  şambelanul Grigore Villamov, prim se
cretar al Legaţiei Rusiei, mort în 18881• 

Inscripţii purtînd ani vechi găsim pe 
mormintele : Carapano-Ciocaneli - 1829 şi 
1843 (22 - 9), Hagi - Panteli - 1850 şi 
1854 (16 -4),  Alexandrescu - 1851 (16 -1) ,  
Elisabeta Racoviţă - 1853 (3 -37) ,  Do

Fig. 2.  - l\Iihail E minescu, sculptură de Ion Georgescu. briţa Zissu - 1855 (18 -20),  G. Eco-
nomu - 1855 (20 - 13) .  Pitarul Peşacov 

moare în 1854:, însă monumentul familiei sale se înalţă în 1880 (11 -11) .  Lespezile 
vechi acoperă mormintele A. Gr. Ghica - 1856 (29 -6) ,  D .  Ralet - 1858 (24 - 29) ,  
D .  Sorescu - 1858 (13 -38, oseminte), I. N. Ghica - 1859 (22 -16),  Ion Săulescu 
- 1859 (14 - 37) ,  Elisabeta Opreanu - 1860 (lespede scoasă de pe locul 15 -11) , 
Âl'istita Bolliac - 1860 (30 -13) ; tatăl Aristiţei, paharnicul Alecu Izyol'anu, ar 
fi mmit în 1857, ceea ce nu reiese însă din inscripţia de pe lespedea sa învecinată 
(30 - 8 7 ) .  Ştim că multe din aceste lespezi provin din vechile cimitire bisericeşti, încît 
ne ferim de concluzii. 

Observăm că mormintele menţionate sînt împrăştiate pe întreaga suprafaţă a 
vechiului cimitir 2, deşi înregistrările celor dintîi concesiuni de locuri (noiembrie 1859 -

1 Vechiul cimitir militar rusesc se afla Ungă mănă

stirea Mărf:uţa, de unde ultimele lespezi de marmură 

au fost vîndute de un arendaş, în preajma primului 

război mondial. O cruce comemorativă a ostaşilor 

ruşi, căzuţi tn lupte 1n 1 8G7, a fost ridicată în 1 930 
de pe oealul l\'litropoliei şi, după multe peripeţii, aşe

zată In dosul muzeului romino-rus. Se afirmă că in 

prima jumătate a secolului al XIX-lea biserica Curtea 

Veche servea drept biserică rusească, ultimul mormint 

cunoscut fiind cel al lui Nic"lae D urlghin, secretar 

al consulatului, mort la 1845. Frumoasa piatră de p e  

mormintul polcovnicului M . G .  VeneţJd, mort in 1815, 
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se adăpostea în fundul curţii biserica Spirea Veche, 

iar piatra roasă, de pe mormîntul "unui general rus". 

se află în curtea şcolii 1nvecinate cu biserica Popa Nan. 

Iu 1907 N. Iorga inregistra mormintul unlÎÎ " dregător 

rus din vremea ocupaţiei", de-a stinga bisericii sf. 

Dimitrie de . . .  Jurămînt. Alt monument rusesc se 

afla lîngă biserica Enei (comunicat de Em. Hagi-Moscu). 

Capela generalului L aptev, de la mănăstirea Cernica, 

a fost instrăinată acum cîţiva ani. 

2 In prezent, suprafaţa Cimitirului Bellu este de 

28 ha. 
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mai 1867)  se încep din partea dreaptă a cimitirului. Dispariţia multor monumente de 
altădată se explică prin condamnabila nepăsare a urmaşilor faţă de monumentele istorice. 

Monumentele de artă. Oimitirul Beliu este un adev-ărat muzeu de artă, cuprinzînd 
cea mai bogată colecţie sculpturală din ţară - de busturi, medalioane şi statui, lucrate 
de v-echii noştri sculptori. Despre opera acestor sculptori ,orbeşte, între alţii, academicianul 
G. Oprescu . 

Pentru dezvoltarea arhitecturii noastre, capitolul arhiteoturii j1tn el'al'e, impo::.'tant 
în studii istorice, trebuie scris mai ales pe temeiul monumentelor din Oimitirul Beliu. 
, înt monumente arhitectonice însemnate şi prin latura subiectivă, de program, a al'hitec
tmli acestor monumente, care se desprind de stilul bisericesc, e,oluind spre 
unităţi aparte. 

în cimitir se află cele mai ,estite construcţii ale arhitectului IonllIinou (1853 - 1 912), 
promotorul mişcării de renaştere a arhitecturii romîneşti. însuşi Mincu este înmormîntat 
aici, sub o troiţă de lemn executată în 1920 de arhitectul State Baloşin şi de sculptorul 
O. ]\L Babic (81 - 12).  Oonstrucţiile lui Mincu sînt romîneşti nu atît prin stilul lor, cît prin 
gî uclirea originală, per onală. Primul monument şi cel mai apreciat prin sobrietatea 
l i ni ilor1 este mausoleul familiei G hica (-U -5) ,  clădit spre sfîrşitul secolului trecut >. i a 
răl'ui creaţie arhiteetonică Re transmite în grandiolbRele mausoleuri Cantacuzino ( 4 0 - �9)2  

şi Gheorghief (23 -28)3, repetate �n mic în rapelele �tătescu (28 - 6) ,  Tarhe Protopopescu 

( J 8  b -l) ,  poate Vlast o ( 1 3 - 1 )  şi Oristia n Tell ( 1 7 - 1 8),  imitate la rînclul lor (le succesori 
mai puţin talentaţi. MauRoleul Gheorghief este caracteriRtic prin elemente arhitectonice 
neobizantine şi chiar romîneşti, în ţimp ce mausoleul medie,al al Oantacuzinilor a inspirat 

planul construcţiei Orematoriului local. Altă lucrare a lui :i\'Iincu este capela în stil sătesc 
romînesc, clădită în 1905 pe mormîntul lui Iacob Lahov-ari (55 - 1 3), fiul generalului Iacob 
Lahovari4• 

De o remarcabilă factură este capela Zoei Vlahuţi- SIătineanu (61 - 110) ,  în stil 

romînesc de influenţă caucaziano-sud-dunăreană, zidită în 1913 de a,rhitectul Grigore 

Oerkez (1850 - 1927),  înmormîntat în acelaşi cimitir ; frumoasa cruce de pe mormîn tul 
său, sculptată în piatră în stil romînesc, este opera arhitectului O. D. D obrescu (66 -9) .  
în 1954 organele autorizate a u  reconfirmat calitate d e  monumente istorice a celor h'ei 
mausoleuri clădi te de Mincu, acordînd aceeaşi calitatea şi ca pelei Oazza villan (1903, .n - 1 )5, 
construită în cimitir de arhitectul Â. Olavel. Desigur, mai importante sînt capelele 
Lahovari, de Mincu, şi Vlahuţi-SIătineanu, de Cerkez, care credem că ar fi cazul să fie 
declarate monumente de arhitectură. 

Arhitectul Ion Berindei (1871 - 1928),  înmormîntat tot aici, a clădit capelele fami
liei Toma Stelian (32 -2 şi 80 -6).  Prima capelă, imitată în linii mai simple de numeroşi 
constructori, e aşezată pe locul lui Grigore Petru şi are înăuntru două busturi în gips, 
de Ion Georgescu ; nu ştim de cine e sculptată figura în bronz, de deasupra capelei. 

Vechii arhitecţi sînt rareori menţionaţi pe faţada monumentelor. Nu se cunosc 
constructorii micilor capele Mavrocordat ( 17  -1) ,  SIătineanu (41 - 1) ,  Filipescu ( 6 -25),  

Fillis ( 5 - 7) ş.a. , imitate în construcţiile de mai tîrziu. 

1 De pildă de arhitecţii Petre Antonescu, G. 

Simotll ş.a. 
2 Construit în anli 1898-1899. 
3 Amintim şi monumentul funerar al familiei Slmio

nescu-Rlmniceanu, din cimitirul oraşului Focşani. 

4 La clţiva metri, pietra: ul C. Liritis se inspII':1 
diu acest monument, clădind capela C. Cliţescu (55-15). 

5 Anul arătat In paranteze este data Inmormllltării 
aceluia pentru care este Inălţat monumentul. Anul 
dat In afară de paranteză este acela al construirii 
monumentului. 
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Aspectul sobru al mausoleului beiza
delei Grigore Sturdza (1901, 45 -21)  me
rită atenţie, monumentul fund înstrăinat 
de la 1920 ; stemele de pe acoperiş au 
fost ridicate ; osemintele beizadelei au 
fost transportate la mănă tirea Agapia, 
iar lill bust lucrat de sculptorul francez 
Bourdelle a fost ridicat din cimitir de 
familie. O inscripţie arată că "autorul 
planului şi al construcţiei întregului mo
nument" este Gheorghe Boboc, sculptor, 
fiul nelegitim al lui Sturdza. 

Fig. 3 .  - Cripta Iuliei Hasdeu, de Ion Georgescu. 

Alte construcţii semnate sînt cape
lele Marghiloman (38-4)  de baronul 
E. Desclers din Paris, H. Fundăţ-eanu 
(35 -27)  de C. Storck, G. Steriu (35 -21) 
de sculptorul Ion Oliva, 1 .  Movilă 
(91 - 11)  de arh. Arta Cerkez, B .  Ote
telişanu (1938, 6 -19) de arh . I. Da
ndescu, capela Emil Lahovari (91 -8) 
clădită de arh. E .  Schmidt şi  orna
mentată în stil pseudo-antic de E. W. 
Becker, autorul sculpturilor de pe mo
numentul L.  Drosescu (1940, 58-37).  
Arhitectul C. D .  Dobrescu, imitînd 
"Temple d'amour" din Versailles) con-

Elenei SIătineanu (43b -3),  
(83 - 151).  

struieşte monumentul deasupra eavoului 
repetat deasupra cavoului doctorului A. Urbeanu 

Cavoul profesorului Emil Pangrati, primul director al Şcolii de Arhitectură, este zidit 
de arhitectul State Ciortan (91 -12).  Capela doctorului I. Moscu (39 - 1 )  este o realizare 
a arhitectului G. Simota, autorul monumentelor Taciu (5 -24) şi Simota (31 -8), iar arhi
tectul C. Iotzu zideşte cavoul Z. Cri todorescu (58 -91) şi capela Craja (8 -62). Monu
mentul de pe mormîntul D. Cuculi (1918, 40 - 52) este construit de arhitectul 
L .  Schindel. 

Dintr-o inscripţie pe piatră aflăm povestirea monumentului-boltă al familiei Linche 
( 2 1 - 11 )  : 

Arhitectul Albert Galleron ( 1855 -1904), ziditorul Ateneului din Bucureşti, 
care a reclădit casele Linche din vechea stradă alăturată - Corăbiei, ar fi lăsat desenul 
acestei bolţi, concepută de colonelul Alexandru Linche în stilul renaşterii franceze din 
epoca Louis XII şi construită în anii 1927 -1929 de arhitectul Edmond van 
Saanen-Algi. 

Cele patru figuri deasupra coloanelor bolţii sînt lucrate de Celine Emilian, care a 
sculptat de asemenea medalionul lui van Saanen-Algi, de pe mormîntul acestuia din acelaşi 
cimitir (18b - 6), precum şi capul poetului G. Magheru (83 - 160). 

Capela Dobre Nicolau (53 - 5) e zidită solid de acest constructor renumit în a doua 
jumătate a secolului trecut. Merită atenţie capelele Văcărescu (43 -2b), Mironescu (43 - Ib), 
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V. Lascăr (39 -4)  ş.a. Capela A. Costescu 
(1910, 62 - 10) e clădită în stil gotic1• Ca
pela Triandafil ( 5 - 32) e adusă de la Viena, 
iar capela San-Marin (15 -50) de la Paris. 
Pietrarul Rudolf a clădit capela Minciulescu 
(35b -8), după o schiţă inspirată în linii 
simplificate de biserica din Curtea de 
Argeş. Arhitectul G. Cristinel încadrează 
sculptura lui 1. .Jalea în monumentul 
Străjescu (1931, 101 -58).  Acelaşi pro
cedeu arhitectonic îl înregistrăm în mo
numentul .Anghelescu (32 -14) de A. Culina 
şi D .  Măţăuanu. Nu înşirăm "capelele" 
moderniste, care degenerează în. . .  ghe
rete de tramvai. Construirea monumen
telor, în ansamblul artistic al cimitirului, 
nu s-a reglementat niciodată. 

Monumente-sarcofagii de sine stătă-
1 0are aparţin familiilor Creţulescu (1871 , 
3 -27,  şi 1873, 7 -38), D.  Sturdza (92 -1 ),  
Perticari (32 - 5 )  ş .a .  Pretutindeni trebuie 
căutate originalele,cel puţin pentru acest 
cimitir, modelul fiind străvechi, iar nu 
imitaţiile disproporţionate, executate cu Fig. 4. - Iulia Hasdeu, de Ion Georgescu. 
mai mult sau mai puţin talent. 

Găsim cîteva troiţe de lemn şi cruci sculptate în piatră, în stil romînesc . .Amin
tim crucile Ştirbei ( 43b - 6 ), Niculescu-Dorobanţu ( 3-35 ) ş.a. 

Monumente, în aparenţă grandioase prin planul lor artistic, trebuie cercetate cu 
oarecare prudenţă, ca cel al lui G. Assan, executat de E.Cassi la Milano, în 1911 (63 - 48) ; 
cu tot fastul decorativ al acestui monument, amestecul de stiluri nu pare prea fericit. 
Lasă de dorit sculptura monumentului A. F. Robescu (1914, 30 -1) ,  lucrată de Luigi 
Orengo, profesor la Genova. Intrarea disproporţională şi inegalitatea laturilor bazei strică 
de pildă aspectul "piramidei" Pompilian, din 1897 (38 -11) .  

Monumentele cimitirului poartă amprenta artei clasice, deşi modernismul şi-a croit 
pe alocuri drumul, în stilul arhitecturii "capelelor" Mavru .(1937 ,  15 -35), Gologan ş.a. ,  
în sculptura "capelelor" Prodanof ( 72 -30), de sculptorul Boris Caragea, membru core�
pondent al .A.cademiei R .P.R.,  maestru emerit al artei, Ciulei (40 -9)  s .a.  ; aceste "capele" , 
ca şi capela Craja ( 8 - 62)  ş.a. , au porţi sculptate în metal. .Alte sculpturi de Caragea le 
găsim pe:mormintele familiei C. Bosianu ( 4 - 7)2  şi în cavoul Pompilian (38 - 11).  

Numeroase monumente sînt anonime şi nu prezintă valoare, prin banalitatea 
caracteristică lucrărilor de pietrari. Lampatidis şi alţi pietrari-sculptori multiplicau 
aceste obiecte ; de asemenea executau slabe busturi - Mihăescu (1889, 11 -4),  Tarpo 
(1899, 21 - 45),  Ioan (1907,  63 -32) ş.a. 

1 Motivele gotice ale acestei cap ele repetă cele 
folosite la capelele Mavrocordat (17-1), monumentul 
Se. Petrovici-Armis (9 b -6) şi altul - M. Fabos 
din Cimitirul Bellu-Catolic, care ne fac să ne gindim 

la Karl Storck, a cărul influenţă s-ar fi re simţit cu 
timpul în capelele Steriu (35 -21) şi aici, la Costescu. 

2 Sculptură în piatră de Egisto del Frate. 
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Distrugeri de monumente. Regretăm distrugerea monumentului .Anei Caracaleţeanu 
(1875, 25 - 1), vîndut în 1942 de moştenitori, unde s-a construit "capela" Nicachi Botez ; 
sculptura, denumită "îngerul cu barbă", reprezintă pe Saturn şi trebuie să fie lucrată 
de Karl Storck. Pentru piese distruse, ca acest monument de artă, într-o veche capelă 
ar fi trebuit înfiinţat un muzeu al cimitirului. Găsim aici şi busturi aruncate de pe pie
destal, de cutremurul din 1940, de un bombardament din 1944 şi de succesori netrebnici ; 
printre aceste sculpturi se află "Elevul marinar" de Ion Georgescu (25 -19), medalionul 
E. Arion (1880, 21 -1) - probabil de Karl Storck, bustul lui Duţă Rădulescu ( � ) de Filip 
Marin, din 1910 (50 -2), bustul lui D.  Peşacov (1888, 11-11, spart), bustul de lîngă locul 
22 -48, bustul Cotulas (1895, 51 -20). Merită să fie studiat orice monument, ca să desco
perim frumoase reliefuri în marmură, ca cele de pe mormîntul lui D. G. Florescu 
(1875, 12 -2), de pe mormîntul Mariei Horbatski (17  -20)şi-simbolizarea fazelor vieţii 
de pe mormîntul familiei M. Roşianu ( 6 - 7 ) .  

Unele inscripţii prezintă şi ele interes, oglindind mentalitatea Vl'emurilor apuse. 
N-am cules versurile de pe monumente. Poezia de pe mormîntul bibliografului D. Iarcu 
(1872, 21 -28) povesteşte că tatăl defunctului pierise sub Tudor şi că Iarcu a făcut şcoala 
lui Heliade şi Lazăr. Mihail Rusescu (1872, 7 -17)  a fost omorît de tîlhari, iar paharnicul 
Mecu Izvoranu a fost ucis în curtea tribunalului, probabil în 1857 (30 -87).  Cei îngro
paţi sînt deseori autorii inscripţiilor de pe monumente (B. Hasdeu ş.a.), ceea ce capătă 
însemnătate cînd e vorba de fruntaşii c:uIturii. Capitolul de faţă rămîne de studiatl. 

Lăsînd în afară orice discuţie despre valoarea oamenilor înmormîntaţi, putem 
afirma că pericolul dispariţiei şi a altor monumente este cu atît mai mare, cu cît urmaşii 
lmeori împrovizaţi continuă să le înstrăineze şi să le distrugă. Un Tănăsescu de cîţiva 
ani şi-a pus fotografiile rubedeniilor în viaţă pe mormîntul vienez al familiei Constantinidi 
(48 -1), transformînd monograma "C" într-un medalion pentru propria-i monogramr\.. O 
bătrînă a vîndut locul Lahovari (4 -30) unui Luca ; la moartea bătrînei,acesta a vîndut 
monumentul Lahovari. Monumentele de artă Niculescu-Ghica (1 -12), altădată îngrijite 
de Academie, au încăput în 1943 pe mîinile cîrciumarului Ciocioiu, îngropat în 1954, 
cînd a ,fost distrus sarcofagul filantropului Iosif Niculescu. Proprietarii recenţi au distrus 
numeroase morminte ale oamenilor culturii. Condamnabilă este distrugerea inscripţiei 
de pe cavoul în care este înmormîntat profesorul doctor G. Asaki, mort în 1899 (53 -38). 
în 1955 a fost distrusă şi inscripţia de pe mausoleul lui Grigore Sturdza (45 -21). A dis
părut apoi inscripţia de pe monumentul colonelului D. C. Mavrocordat din 1872 (21 -24). 
Tot în 1955 a fost distrus monumentul cu bustul lui G. Fulga, din 1886 (62 - 6), iar în 
1956 a dispărut în aceleaşi condiţii monumentul lui H. şi T. Papazoglu, din 1894 (29 - 7) ; 
s-a mai distrus, apoi, monumentul cu bustul de bronz al lui G. Stroescu (91-3).  Monu
mentele din cimitir - atîtea cîte există - reprezintă o epocă şi anumiţi oameni, încît 
ar părea suspectă modestia sau luxul unor morminte înstrăinate. 

Cimitirul Beliu este un monument de cultură, în spiritul celor prevăzute de Hotă
rîrea Oonsiliului de Minişt1·i.al Republicii Populare Romîne, pt'ivind păstrarea şi folosirea 
monumentew1' de c1.tltură, din 22 aprilie 1955. Aceasta se poate constata chiar din prima 

1 Recent au fost distruse inscripţiile de pe mormin
tele maiorului Alexandru (1878) şi al lui C. Cuţarida 
(1886) şi al maiorului D. Repezeanu (1896, 3-5) ;  
reproducem una din ele : "Din moşi strămoşi a rămas 
proverbul : mortul de la groapă nu se mai intoarce. 
Astăzi s-a probat contrarul, căci cadavrul acestui 

192 

mort, Dumnezeu să-I odihnească l - a  fost oprit de la 
inmormintare şi măcelărit după pretenţiile nepotului 
său din frate, Nicolae Cuţarida, ingineru, care va da 
compt Inaintea lui Dumnezeu de creierii şi intestinele, 
ce lipsesc din acest cadavru". 
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Listă a monumentelm' de oultură de pe teritoriul R.P.R., publicată de Comisia Ştiinţifică 
a muzeelor, monumentelor istorice şi artistice a Academiei R.P.R. Aşadar, se cere in8ti
tuirea unui organ de păstrm'e şi st�tdilYre permanentă a monumentelor din cimitir. Se 
impune interzicerea distrugerii monumentelor sau inscripţiilor, fără avizul orga.nului 
instituit, precum şi restabilirea în măsura posibilităţii a monumentelor istorice şi a inscrip
ţiilor distruse. De asemenea este necesară interzicerea înmormîntării sub monumentele de 
artă, care astfel sînt supuse distrugerii prin surparea gropilor, precum şi oprirea înstră
inării monumentelor care prezintă vreun interes istoric ori artistic1• 

Şi aici se impune oarecare prudenţă. Astfel, crucea salvată a familiei actorului 
Mihail Pascali n-a fost reaşezată în locul ei (28 - 61),  ci lîngă mormîntul artistului Matei 
Millo (30 -8). Pe cruce s-au mai făcut inscripţii noi, arătîndu-se anii vieţii lui Pascali 
( data naşterii nesigură) şi numele soţiei sale. Şi pe vechea cruce a lui Millo, s-au adăugat 
cuvintele : "Comic celebru". 

KARL STORCK. în ce priveşte sculpturile, listele de mai jos nu sînt definitive 
deoarece - deocamdată - unele cavouri închise n-au fost cercetate. Sînt busturi semnate 
de sculptori, dar iscălitura rămîne inaccesibilă. Mai multe lucrări nu poartă semnături. 
AdîncÎ1'ea atentă a problemei va lămuri incertitudinea noastră. 

Studiul monumentelor de sculptură din CimitÎ1'ul Beliu ne îngăduie să respingem 
părerea greşită a profanilor că majoritatea acestor opere a fost adusă din străinătate. 
Monumentele sculptate, după obiceiul vechi, în marmură, reprezentînd îngeri, femei şi diverse 
motive simbolice-decorative, sînt opera profesorului Karl Storck (1826 -1887),  tatăl sculp
torilor Carol şi Frederic. Comparîndu-le cu alte cîteva monumente anonime, dar �asemănă
toare prin factură, putem să le atribuim aceluiaşi Karl Storck. El semnează monumentele : 

G. Ghermani, cu un frumos basorelief (1869, 15 -3),  
A. Pascal (1871, 5 -14), 
V. Polizu-Micşuneşti, cu medalion (1872 ,7 -20), 
Maria iculcea, cu bust (1876, 11 -25), 
Em. Gugiu, cu bust (1877 ,  11 -12), 
crucea N. Pîcleanu (1878, 11 -17), 
P. Cantargief, cu bust ( 1881, 16 -10),  
bustul Mariei Manolescu (6 -6) ,  din 1883, de aceeaşi fa,ctnră c a  şi bustul 

alăturat -- anonim al lui Mihail Manolescu, 
bustul lui C. A. Rosetti, din 1883 (30 -81).  

De u,semenea Karl Storck poate fi sculptorul mOlllllllentelol' : 
D. Zissu (1867, 6 -1),  
Maria Spinazzola (1868, 8 - 7) ,  
Maria Manu (1868, 6 - 5),  
Văcărescu (1870, 14 -5),  
Lucia Ghica (1870, 8 -3) ,  
crucea O. Plopeanu (1870, 14 -25), 
medalionul Avram Gheorghiu (1871, 16 -3), 
Elena Izvoranu (1874, 30 -87) ,  
Ana Carcaleţeanu (1875, 25-1,  distrus), 
Maria Dancovici (1878, 11-13 ), 
Iosif Niculescu (1879, 1 -12, distrus), 
lIfihail Traian (1880, 25-4),  
statuia Marigo M. Ooloni (lb -1), 
Macri (24 - 25),  
Puliev (17 -17,  în afară de bust), 
Arvenesso (17 - 29). 

1 )  Aceste măsuri le-a propus Ştefan Vartano�, 
şeful Şerviciultli Cimitirelor, care a şi sprij i nit stu-

d ierea ll1onumen telor de artă. 
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Frumosul medalion al lui Avram Gheorghiu s-a atribuit lui Karl Storck, ca şi 
"femeia cu voal" ( sau "Madona cu Iăcrimi") de pe mormîntul Elisabetei Basarabescu 
(1871, 2 7  - 16 ) .  Un pietrar-sculptor afirmă că admirabila statuie a "femeiei cu voal" ar 
fi una dintre primele opere ale lui Karl Stdrck ; modelul este repetat anonim în Cimitirul 
Beliu-Catolic, pe mormîntul Clement Kunst ( 1883), dar lăsînd faţa femeii descoperită, 
ceea ce înlesneşte comparaţia statuii cu alte monumente semnate. Scenele biblice, lucrate 
ca în fildeş pe mormîntul D. G. Florescu (1875, 12 - 2 ), după spusele urmaşilor celor 
înmormîntaţi, sînt opera lui Karl Storck ; aceeaşi afu'maţie se face şi în legătură cu scena 
de pe mormîntul Zosima ( 9 - 7 ) .  Prin comparaţie, am putea observa elementele gotice 
folosite - credem - de acelaşi Karl Storck, la clădirea capelei Mavrocordat ( 1 7  - 1 ) , 
dar şi mai sigur la monumentul lui Scarlat Petrovici-Armis (1875, 9b - 6 ,  iscălit de pie
trarul Camparoli-Carrara) şi la alt monument - M. Fabos din Cimitirul Beliu-Catolic. 

ION GEORGESCU. Cel mai talentat elev al profesorului Karl Storck este Ion Geor
gescu ( 185 6 - 1898). îndrumător al generaţiei noi, Georgescu începe sculptura noastră 
modernă, luptînd pentru promovarea artei sale. Modest, chiar timid, artistul nostru tră
ieşte în condiţii grele, lucrînd mai mult pentru cimitire, lmde e plătit mizerabil, încît este 
nevoit să folosească marmură de calitate inferioară, prea puţin rezistentă. 

Printre admirabilele cavouri din Cimitirul Beliu rămîne "monumentul-poem" 
al poetei Iulia Hasdeu ( 25 -22),  prin care Georgescu a reuşit să dea o formă plastică fan
teziei nemîngîiatului părinte, Bogdan Hasdeu. Bustul Iuliei din cavoul sculptat cu multă, 
fineţe în 1889, este una dintre capodoperele artistului nostru, care a redat în ochii sfinc
şilor de pe cavoul poetei aceeaşi enigmatică privire spre infinit . . .  Atunci, Georgescu 
avea vîrsta de treizeci şi trei de ani. Studierea monument ului necesită cercetarea cărţii 
Sic cogito de B .  Hasdeu, a notelor descriptive de Hasdeu şi Gion, precum şi a scrisorii 
omagiale cu ocazia inaugurării acestui monument adresată lui Hasdeu de arhitectul 
Ion Socolescu . 

.Amintim următoarele sculpturi de Ion Georgescu : 
două busturi din capela Jamiliei Toma Stelian (locul aparţinea lui Grigore Petru 

32 -2, fiind cumpărat în 1882 ), 
monumentul cu bustul Elenei Nicolescu (1886, 32 - 10), 
"Ţăranca" din 1887, de pe mormîntul Papadopol, azi M. Sceopol (11 -23), 
bustul pictorului C. Lecca (1887, 7 -37),  încadrat într-un monument cu medali-

onul Victoriei Lecca (1893 ), 
capela Episcopescu (23 -36),  actul de angajament al sculptorului fiind semnat 

în 1888, lucrarea repetîndu-se şi pe locul mormintelor Şt. Solacoglu ( 7  - 8 ) ; în capela 
Episcopescu - ceea ce e important - se afla bustul .Angelinei Davidescu, născută 
Episcopescu, executat tot în 1888 de Georgescu şi vîndut în 1956 Muzeului de Stat, 

două busturi : colonel C. Georgescu şi soţia sa, din 1888 (26 - 6 ), 
medalionul poetului Eminescu, reprezentînd pe poet în ultima perioadă a vieţii 

(1889, 9 -24), 
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două busturi Lespezeanu, din 1889 (23 -21),  
monumentul Zădăriceanu, din 1889 (32 -16),  
bustul C. Borănescu (1889, 9 - 5b),  
două busturi Maria şi  dr. N. Turnescu, din 1892 (18-3),  
bustul Dorei Dalies ( 1892, 9b-8),  
bustul elevului marinar C. Racoviţă-Damari ( 1892, 17 - 12 ,  aruncat azi lîngă mor

mintele Atanasiu, 25 - 19),  
bustul dr. A. Boicescu, din 1893 (27 -31),  
medalionul Gr. Serurie (1893, 2 6 -21),  
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bustul generalului Âl. Cernat 
(1893, 34 - 7), 

bustul lui Em. Protopopescu -Pake 
(1893, 21b -13), nesemnat, 

medalionul N. Nicolescu, din 
1894 (27 -39), 

bustul Şt. Constantinescu, din 
1895 (38 -12)\ 

bustul dr. Vasile V1ădescu, din 
1895 ( 6 - 11), 

bustul Mariei Popovici, din 1896 
(6 -8),  

medalionul Gavril Elmazoglu 
(1896, 61 -35), 

bustul M. Â. Catargi, din 1897 
(56 -26), 

bustul Elizei Rosetti, din 1897 
(30 -81), 

medalionul Mariei Stăncescu, din 
1897 (21 -36), 

două busturi : Â. Oonstantinescu
Durduc şi S. Â. Durduc, din 
1898 (34 -9),  

două busturi : sotii G. Cantacu
zino, din 1898 ' (12 -20). 

în Cimitirul Beliu-Catolic mai 
găsim bustul profesoarei N atalia Penozi, 
din 1896, şi medalionul lui Keil Hauer, 
din 1897.  De asemenea Ion Georgescu 
este autorul monumentului funerar al 
domniţei Bălaşa, de la biserica Domniţa 
Bălaşa din Bucureşti. 

Fig. 5. - Mauzoleul Gheorghief, de arhitectul Ion Mincu 
şi sculptorul FI'. Storek. 

CAROL STORCK (1854 -1926) iscăleşte la început : "Storck Junior" şi chiar "Storck 
fiul". El este un prodigios sculptor, care - din păcate - uneori îşi iroseşte incontesta
bilul talent în lucrări ce nu merită semnătura sa. Capodopera lui Carol Storck sculptată 
în 1900, figura Elenei Izvoranu care îşi plînge fiul (24-23), o repetă mult mai rudimen
tar, la cîţiva zeci de metri depărtare, la picioarele statuii lui D. Âtanasiu, din 1910 (16 - 37) .  
Principalele opere ale lui Carol Storck, printre care elegante medalioane, le găsim în 
Cimitirul Beliu-Ortodox. Iată lista aproximativă a operelor lui Carol Storck, aflate în 
diverse cimitire din Bucureşti : 

1881 Ârghil'opol, (22 -16) ,  medalion, 
1885 Âp. Arsaki, (15 -36), medalion în frumosul cavou distrus de bombardament, 
1886 Â. TI'. Laurian (40 - 55), bust, 
1886 I. Mirescu (2 -12), bust, 
1886 1. Dalies (9b - 8), medalion, 
1888 Âneta Ghenovici (54- 83),  bust, 
1889 C. N. Niculescu ( 56 -11), bust, 
1889 Karl Storck (Cimitirul Protestant), bust, 
1889 mama sculptorului Carol Storck (tot acolo), medalion, 
1890 G. Enescu (11 - 21), bust, 
1891 colonel H. Filitti (26 -22), bust, 

1 Poate şi capela ornamentată cu sculpturi. 

195 

http://patrimoniu.gov.ro



1 96 

G. BEZVICO.NI 

1892 A. Ionescu ( 4 - 2 6 ) ,  bust, 
1892 G. Vanic ( Oimitirul Â.rmenesc), două bustmi, 
1892 Luther (Protestant) ,  două busturi, 
1894 Em. Lahovari (15 - 36 ) ,  medalion, 

Eliza Ghica ( 1894, biserica Tei) , sculptmă, 
1895 Bragadiru (12 - 13),  două bustmi, 
1896 D .  B orănescu (13 - 3 ) ,  bust, 

M. Stohr ( 1896, Protestant),  medalion, 
1896 A. Nicolescu (Oernica),  bust, 
1899 dr. G. Ohiriazi (33 - 9 ), bust, figma de marmu ră este de altă factmă, 
1900 Elena Izvoranu (24 - 23),  statuie, 
1900 Xenia Poenaru ( 53 - 53 ) ,  bust, 
1 902 T. Velicu (29 -20),  bust, 
1902 Â. Schina (29 - 10),  bust, 
1903 Iulia Hasdeu (mamă) (25 -22), bust, 
1 903 M. Mitilineu (16 - 19),  bust, 
1 904 general J'lL Rasti (48 - 13 ) ,  bust şi monument, 
1904 G. AndTonescu (40 - 48 ) ,  bust, 
1905 dr. J.  Vellan (55 - 23),  bust, 
1905 R. Negulici (48 - 4),  bust, 
1906 TI'. Witting (Protestant),  bust, 
1907 D. Poenaru ( 62 - 63 ) ,  medalion, 
1907 Duro (24 - 24),  două bustUl'i, 
1907 1. Mulţescu ( 66 -2 7 ), bust, 
1907 Popiţeanu ( sf .  Vineri) ,  două bustUl'i, 
1908 An. Nicolescu ( 63 -20),  bust, 
1 908 Şt. Oristu ( 61 - 94),  medalion, 
1 908 San-Marin (15 - 50),  două bustmi, 
1908 Jules Florian (28 - 1 ) ,  bust, 
1909 L. Stoicovici (61 - 100),  bust, 
1909 1.  B ejiu ( sf. Vineri) ,  bust, 
1909 G. Vasiliu ( sf. "Vineri) ,  bust, 
1910 D. Atanasiu ( 1 6 - 3 7 ), stat'uie, 
1910 A. Teodoru ( 58 - 75),  bust, 
1910 R .  Rusescu ( 31 - 58),  bust, 
1910 I. Şerbănescu (31 - 5 7),  bust, 
1910 G. Melic (Armenesc), bust, 
1910 FI'. Broehm (Protestant),  medalion, 
1 91 1  Tell ( 1 7  - 18), bust, 
1911 Maria Motaş ( 73 - 13),  medalion, 
191 1 Elisa Vlădeanu (51 - 1 5 ) ,  bust, 
1 911 soţia sculptorului, medalion, şi autoportret pe mormint (Protestant), 
1 91 2  E .  Petrini (4 -31), bust, 
191 2 dr. D. Oristescu (18b -4), bust, 
1913 dr. Nichita ( 6 - 6 ),  bust, 
1 91 3  N. Grecescu ( sf. Vineri) ,  meda,l ion , 
191 3 Şt. Urlăţeanu ( Oernica), bust, 
1 914 E. Nicolescu (27 -39),  bust, 
1914 G. Riegler ( 73 - 4),  medalion, 
1915 T. Minciulescu ( sf. Vineri) ,  bust, 
1916 M. Petrini- Galaţi (56 - 61),  statuie, 
1916 Oarol Gobl (Oatolic), bust, 
1 918 general D. Praporgescu (lb - ll),  bust, 
1919 Dragomirescu ( Oolentina),  bust şi medalion, 
1921 E. oreanu ( sf. Vineri), bust, 
1 923 Tarpo (37b - 1 ) ,  două bust-mi. 
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Numele lui Carol Storck figurează de 
asemenea pe capela H. Fundăţeanu (35 - 2 7 )  
şi pe  monumentul - cruce al  lui C. .Arion 
(29 - 23).  Tot C. Storck trebuie să fie sculp
torul medalioanelor nesemnate din Cimitirul 
Bellu-Protestant : Charlotte Borck ( 1890), 
Gustav Rietz ( 1903) şi soţii Grem. 

FREDERIC STORCK . .Al treilea Storck 
- Frederic Storck (1872 - 1942) sau cum 
iscăleşte dînsul : Fritz Storck, este înmor
mîntat în Cimitirul sf. Vineri. Sculpturile 
sale din cimitire completează colecţia din 
muzeul înfiinţat la Bucureşti de soţia sa, 
pictoriţa Cecilia Cuţescu- Storck. Amintim 
medalioanele de la Cimitirul Bellu-Catolic : 
Math. Greiger ( 1899), Bruzzesi din 1 904 şi 
profesor FI. Thierin din 1908, precum şi bustul 
Fr. Kaiser (1926),  medalionul mamei sculp
torului şi medalioanele Nirescher din 1941 
de la Cimitirul Bellu-Protestant. Cîteva im
portante opere de Frederic Storck se pă
strează în Cimitirul Bellu-Ortodox. Cei patru 
evanghelişti de pe mausoleul Gheorghief, zidit 
de 1. Mincu, sînt modelaţi de Storck într-o 
concepţie personală, într-un stil clasic sim
plificat. Urmează : monumentul L. P. Nicu

Fig. 6. - Capela Vlahuţi-SIătineanu, de arhitectul 
Grigore Cerkez. 

lescu ( 1903, 2 7  :-23),  bustul dr. Marinescu, din 1906 (64 -31),  bustul profesorului 

Ionescu-Gion, din 1907 ( 1 7  -25),  bustul şi medalionul Stoenescu, din 1907 (65 - 41 ) ,  
medalionul Gr. Triandafil, din 1908 ( 5 -32), medalionul P.  S. Aurelian ( 1909, 
7 - 38),  bustul N. Moscu ( 1910, 2 7 - 22),  medalionul Bădulescu, din 1911 (61 - 119),  
medalionul Panait Cerna (1913,  84 - 8 ) ,  bustul M. Ionescu-Călineşti, din 1914 ( 6 - 22 ) ,  
bustul generalului C. Angelescu, din 1920 (38 - 48 ) ,  bustul E.  Economu ( 1922, 20 - 13 ) . 

OSCAR SPĂTHE. .Alt sculptor de valoare, Osca!' Spăthe (1875 - 1944)\ redă 
în bronz trăsăturile fine ale poetului Cincinat Pavelescu (1934, 13 - 58)2, ale actorului 
Petre Liciu ( 1912, 7 1 - 38 ) ,  ale profesorului Constant Niţescu ( 1930, 45 -32).  Pe lîngă 
aceste trei lucrări de Spăthe, în Cimitirulu Bellu mai găsim alte busturi : Iacob ( 1905) 
şi general I .  Lahovari ( 1909, 55 - 13),  1 .  Dalles (1914, 9b -8), St. Cihoski ( 1920, 7 - 48 ) , 
Em. PorumbaJ.'u (1921, 2 5A - 13 )  şi Lucreţia Gracoski (45 -20), medalionul: Elizei Şeitanu 
(1916, 6 9 - 104)) figura de pe mormîntul lui Const. l\Iille (192 7 , 100 -23), portretul sculptat 
al generalului R. Vivescu, din 1928, (56 -8) şi medalionul şi scena Hamlet de pe mormîntul 
actorului Âristide Demetriade, din 1 932 (16 - 25).  Operă importantă de Spăthe este monu
mentul familiei N. Budişteanu în Cimitirul sf. Vineri (îngerul şi trei panouri sculptate) ,  

1 De vreo două ori semnează ş i  - Spaetbc. 
2 Desenul mOl1umentului este făcut de sculplorul 

C. Barascbi. 
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Fig. 7. - Elena Izvoranu, de Carol Storek. 

Fig. 8. - "Adormirea maieU domnului", de Dumitru Paciurea.-
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unde se află şi bustul lui A. 1. Hodoş (1929), lucrat de acelaş artist. în Cimitirul Bellui 
Catolic găsim busturile sculptate de dînsul pe mormintele Aldasoro şi bustul profesorului 
Eugen Ludwig (1927). 

DUMITRU PAClUREA (1873 -1932), înmormîntat în Cimitirul Bellu (35A-6), 
are în acest cimitir trei lucrări : "Capul lui Crist cu cunună de spini", de inspiraţie laoco
neană, pe mormîntul doctorului N. Paulescu (15 -10) ; "Adormirea Maicii Domnului", 
în stil neobizantin modernizat, pe cavoul Stolojan (55 -17) şi bustul pictorului Petre 
Serafim (1910, 74 -25). Sculptura "Zeul războiului" se află pe mormîntul generalului 
Ludovic Mircescu din Cimitirul Bellu-Militar. Un bust modelat de Paciurea, al preotului 
C. Dumitrescu (1927), îl găsim în Cimitirul sf. Vineri. 

ALŢI SCULPTORI. Un artist italian, Rafaelo :Romanelli (1856 -1928), din Florenţa., 
venea în ţară pentru contractarea şi instalarea unor comenzi de sculptură. Îi datorăm 
cîteva preţioase opere din Cimitirul Bellu : "Doamna în alb" (65 -36)\ figurile monu
mentelor Poroineanu (1902, 18b -25)2, bustul Louisei Şerban Jianu (3 -9), al savantului 
C. Istrati ( 73 -20) şi al lui C. 1. Stoicescu (15 -50), două medalioane din 1906 din mauso
leul Gheorghief, bustul lui N. Voinescu (64-9), în sfîrşit - figurile monumentului Petru 
Stoicescu (1897, 43 -19), neiscălit3• 

Din sculpturile aduse din străinătate prezintă interes medalionul "Durerea" şi 
excelenta statuie a Alexandrinei Fălcoianu (5 -19), lucrată în 1873 de Auguste Preault 
(1809 -1879), la Paris. Tot de acolo au fost aduse sculpturile "Fata cu floare" şi meda
lionul de pe mormîntul lui A. Don (22 -8), executate în bronz de P. Granet în 1877 ; 
bustul doctorului A. Stăncescu (92b -9), lucrat în 1911 de Ernest Dubois ; sculptura 
"îndurerata" de pe cavoul 1. Stănescu (63 -7), executată în 1918 de D. Peuch4• Monu
mentul în bronz de pe mormîntul Mariei Cîrlova (1908, 2 -5) este opera lui Johannes 
Hottart. Monumentul în marmură de pe mormîntul lui G. Vernescu (1900, 31b -B) este 
lucrat de A. Bartholome. Bustul Irinei Polizu (1881, 10b -4) este opera lui Cauer-Creuznach, 
iar bustul doctorului A. Vlădescu (1899, 6 -10) -al lui E. Acconci. A. Rascaldani din Milano 
sculptează în 1906 monumentul de pe mormîntul doctorului Ion Petrini-Paul (64 -34). Figuri 
banale în marmură furnizează E.  Paleni din Bergamo, pe mormintele Petre Cutof (1890, 
16 -8) şi P. Popp (1895, 25 - 9). Busturile familieiNaum le execută G. Scarfi din Messina, în 
1910 (79-58). Basorelieful de pe capela P. Negreanu e iscălit de P. de Candide (1938, 
3 -12). Cîteva busturi se află în cavoul V. Lascăr (39 -4). 

Revenind la sculptorii noştri, unori mai slabi decît cei menţionaţi apare 
Constantin BăIăcescu (1866-1913), înmormîntat în Cimitirul Bellu (84 - 5). El sculptează 
monumentele : Georgică Iliescu din 1898 (8b -2) şi Sofia. Mavrodin (1905, 18b -3),  două 
busturi lacomi din 1898 (34-26), bustul colonelului T. Coadă din 1899 (29 - 11), bustul 
T. Vasilescu din 1902 (31 -61), două busturi Dancovici din 1903 (43 -6), medalionul 
profesorului C. S. Stoicescu (1909, 21 -93) şi două busturi At. Cosmescu (54 - 61). în prin-

1 Inscripţia scoasă : "Cet animal de medecin m'a 

tue I Herculesbad-Mehadla, 11 -12 Aofit 1906". 
Statuia reprezintă pe Katalina B\sChott şi e înălţată 

de Andrei Popovici. 

2 Din cei 12 şerpi simbollz1nd bîrfelile, care se 

aflau la picioarele catafalcului Eufrosinei Poroineanu, 

n-au mai rămas decit doi . . .  Şi aceasta ar fi un 

simbol - al uitării . . .  

3 Poate şi medalionul Petelenz, de la Cimitirul 

Bellu-Catolic. 

, Monument adus 1n ţară de Zoe D. Arnan, pe 

morm1ntul fiului ei. 

199 

http://patrimoniu.gov.ro



G. BEZVIOONI 

oipalul său monument, nesemnat, pe 
mormîntul Mariei Preda (39 -10), me
rită atenţie sculptUl'a mai realistă a 
figUl'ii centrale. 

Ettore Cadorin iscăleşte cîteva me
dalioane bune : Pia Cosmovici (1897, 
62 - 62), dr. D. Brîndză din 1899 (52 -6) 
şi Petre Orleanu din 1901 (50-21).  

BustUl'i în marmură sculptează Mihail 
Gheorghiu: C. Porumbaru (1894, 94 - 90), 
Vasile Maniu din 1906 (17 -19), M. Pa
padopol din 1910 şi alte patru busturi şi 
un medalion, din 1911, ale familiei Pa
padopol (24 -17) .  

WIadimir C. Hegel (1838 -1918) a 
executat bustul C. Esarcu (1898, 40 -35) 
şi statuia femeii în faţa medalionului 
lui C. Angelescu (1902, 40 -53). 

Vasile Ionescu iscăleşte în 1906 bus
tul Elenei Nicolau (1936, 31-42) .  

Pictorul Alexandru C.  Satmary, în
mormîntat în 1933 în Cimitirul Bellu
Protestant, a sculptat bustul căpitanului 
.Alfred AngeleBcu (24 -27).  

Fig. 9. - "Doamna in alb "  (Katalin Boschott), de 
Rafaelo Romanelli. 

Filip Marin (1865 -1928), înmormîn
tat în Cimitirul Bellu (4 -19), are în 
cimitir bustul C. Gblimănescu din 1900 

(43 - 4), bustul P. Constantinescu (1902, 25 -3), două bustUl'i slabe - C. Dimitriu 
(1908, 49 - 74), precum şi bustul Duţă Rădulescu ( �  căzut de pe mormîntul 50 -2),  
sculptat în 1910. 

D. Măţăuanu (1889 -1929), Înmormîntat în Cimitirul sf. Vineri, sculptează pentru 
�imitirul Bellu două medalioane Puşcariu din 1909 (2 -11) ,  medalionul generalului V. Zottu 
(1916, 92b -1), medalionul N. Zane (43 -5), busturile - colonel T. Cocăneanu (1920, 
47 -19b), pictor D. Marinescu (1924, 78 -57),  I. Atanasiu (1926, 98 - 69) şi general Tell, 
din 1929 (17 -18),  precum şi statuile de pe mormintele familiei Cuţarida (1 -17)  şi general 
Tetrat (Bellu - Militar, 1926, împreună cu C.  Ihm). 

C. Ionescu-Varo a lucrat bustul lui T. Brahu, din 1909 (sf. Vineri) ,  şi bustul gene
mlului C. Scărişoreanu (1944, 58 - 52).  

Găsim aici cîteva lucrări de Carol Teutsch : bustul H. Butoianu din 1909 (47 -18), 
două busturi J. Gobl din 1910 (58 -113) ; o sculptUl'ă din 1918 se află în CimitÎl'ul Bellu 
Protestant, pe mormintele familiei Kleisch. 

Lidia Kotzebue (1885 -1945), înmormîntată la Moara Domnească-Ilfov, autoarea 
admirabilului Monument al Aviaţiei din BucUl'eşti, este de asemenea autoarea frumoasei 
statui în bronz de pe mormîntul aviatorului Alexandru Cojan (1935, 95 -33). 

Dintre marii contempomni, Corneliu Medrea, membru corespondent al Acade
miei R.P.R. , maestru emerit şi aI·tist al popol'Ului, este reprezentat prin bustul poetului 
Şt. O. Iosif (1913, 84 -2),  medalionul scriitorului Emil Gîrleanu (1914, 83 -6),  monumentul 
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de pe mormîntul A. G. Florescu (1925, 99 -10), expresivul bust: al pictorului Sion (1939, 
116 - 2), lespedea de pe mormîntul Alexandrinei Vineş (1946, 5 -23), sculptată după un 
desen pe porţelan de Woodgwood, şi capUl artistului Ion (Manole) Manolescu (1949, 
11b -48) .  Medrea are sculpturi pe mormintele familiei Lucaciu (1929), la Oernica, şi în 
Cimitirul Armenesc, pe mormîntul lui H. Zambaccian. 

Alt mare contemporan, Ion Jalea, membru corespondent al Academiei R.P.R . ,  
maestru emerit a l  artei şi artist al poporului, pe  lîngă statuile monumentului Străjescu (1931, 
101 - 52)  şi cele de pe mormîntul N. D.Amira (79 -12), are o sculptură pe mormîntul lui 
G. Nicolau (1950, 96 -1) ,  medalioanele T .  Alesseanu (1935, 15 -44) şi dr. G. Magheru 
(1952, 83 -100), bustul N .  Botez (1941, 25 -1), trei busturi în capela Stoicescu-San-Marin 
(15 -50), semnate, precum şi trei busturi ale familei generalului 1.  Nicolescu, nesem
nate (32 -10).  

Printre lucrările Miliţei Pătraşcu, atrage atenţia noastră bustul scriitorului �iviu 
Rebreanu (1944, 21 -80) şi medalionul actorului Mihai Popescu, din 1955J (96).  Amintim 
de asemenea monumentul familiei Eliad (103 -4), interesantul bust al scriitorului Panait 
Istrati (1935, 37  -51)  cu basorelieful reprezentînd figura mamei sale, medalionul B.  Otete
lişanu (1938, 6 -19), lespedea de pe mormîntul Xeniei Sinadino (1941, 64-38), bustul 
Didonei Dumitrescu (1945, 33b -11), sculptura de pe mormîntul Şericăi profesor Radu 
Novian (1946, 56 - 34), sculptura de pe mormîntul Stefanidi (84- 62). 

M. Onofrei, sculptorul bustului doctorului G. Marinescu (1938, 100 -9) ,  este mai 
bogat reprezentat în Oimitirul sf. Vineri, unde găsim frumoasele busturi ale lui Vasile 
Stroescu, din 1928, şi Zamfir Arbure (1933), precum şi medalioanele P. Zissu (1937)  şi 
ing. G. Zottovici (1948) .  

O. Han, sculptorul busturilor L.  Popescu (1918, 64 -26) ş i  al bustului scriitorului 
Corneliu Moldovanu, din 1919 (114), mai are un bust pe mormîntul pictorului Artur Davi
doglu (1919) ,  în Oimitirul Armenesc. 

Lui O. Baraschi, membru corespondent al Academiei R.P.R. ,  artist al poporului, 
îi aparţine sculptura deasupra capelei Tita Oristescu (1935, 100 - 18),  statuia şi medalionul 
de pe mormîntul Margaretei Oprescu (1937 ,  112 -50) şi bustul avocatului 1. Vasilescu
Xottara (1916, 45 - 6). 

Dimitrie Mirea (1868 -1942) ,  înmormîntat în Cimitirul Bellu, este sculptorul 
bustului generalului A. Demosten, din 1926 (59 -43). 

Teodor Burcă, înmormîntat în 1950 în Oimitirul sf. Vineri, sculptează medalionul 
profesorului 1. Ursu (1925, 72 - 6), bustul viceamiralului V. Urseanu, din 1927 (3-38), 

lucrările de pe mormîntul Oprescu (1937, 44 -18), precum şi bustul generalului O.  Draga
lina, din 1922, în Oimitirul Bellu-Militar, şi medalionul actorului V. Toneanu (1933), în 
Cimitirul sf. Vineri. 

G. Horvath, sculptorul bustului Marinei Dodani, din 1918 (18 -25),  are două 
busturi Florian în Oimitirul sf. Vineri şi o sculptură pe mormîntul familiei Gaiser, în Oimi
timl Bellu-Protestant. 

Spiridon Georgescu a lucrat în 1924 monumentul Plopeanu (96 -6),  inspirat 
de monumentul Rescaldani (64 -34) şi repetat în Oimitirul Oolentina, precum şi busturile 
Ticu Oomănescu (98 - 59),  în 1926, şi maior M. Izvoranu (18b -22), în 1931. 

Mai găsim în Oimitirul Bellu : 
două busturi Dumitrescu (40 -14) şi un bust în cavoul familiei Ghiţă Ioan 

(20 -4) ,  de Pavelescu-Dimo, din 1902 ; 
bustul V. Oîrnu-Munteanu, de N. Carrara, din 1903 (56 -55) ; 
bustul colonelului G. Mareş (1903, 56 -44), de O. Nicoli ; 
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bustul lui Remus Opreanu (1908, 1 -3), de I. Stănescu, medalist ; 
medalioanele .Alexandru Fochidi (75 -13)  şi maior M. Bîşceanu (1911, 6 - 20), 

de Olteanu ; 
medalionul Petre Roşescu (1910, 75 -14), de Rans Rebibach ; 
bustul şi medalionul Cristescu (1911 şi 1918, 18b - 4), de A. Zehle ; 
medalionul lui I. Georgescu ( 74 -20), din 1912, de T. Vidali, pietrar-sculptor din 

Ploieşti ; 
două busturi S. Filip (1916, 91 -4),  de pietrarul-sculptor Carol Ihm ; 
două medalioane Gaicu, de I. Gheorghiţă, din 1918 (27 - 53) ; 
medalionul "Mama" lui Theodor-Themeli (1920, 59 -11) ; 
medalionul profesorului V. Sion (1921, 9 -13), de G. Dimitriu ; 
miniatura-medalion Ec. Stănescu (1923, 21-1), de A. Andriţoiu ; 
bustul lui P. Arjoca (1926, 22 -10), de fratele său, pictorul Ilie Arjoca ; 
bustul S . .Alexand.l'escu (1928, 32 -19), de Al. Severin (mort în 1956) ; acesta a mai 

ornamentat capela Mi.p.cu (33 -5) ; 
bustul doctorului D. Gerota (96 -21), patru medalioane Davis (1929, 69 -84) 

şi  sculptura familiei Cristu (1912, 21 -32), de Ion Iordănescu (1881 -1950), inmormîntat 
în Cimitirul sf. Vineri ; 

busturile .Alex. Maxim, din 1927 (99 -20), G. Stroescu (1930, 91 -3)  şi Pantazi
Jornescu (21 - 132), precum şi medalionul G. Marinescu (1940 ,43 -15), de D. Bîrlad, 
cu numeroase lucrări în Cimitirul sf. Vineri ; 

medalionul soţilor Bărbătescu-Paşcani (1931, 91 -3),  de P. Stadler ; 
medalionul aviatorului Romeo Popescu (1931, 23-6),  de O. Bordenache ; 
două medalioane Orezeanu (1933, 49 - 76), de I. Pantazi ; 
două medalioane pe mormîntul inginerului P. Antonescu (1935, 60 -1),  de 

G. Tudor (1882 -1944) ; 
medalionul I. Niţescu (1936, 21 - 68),  de Mac (Constantinescu) ; 
bustul generalului David Popescu, din 1937, de Manasse (Roma), şi alt cap de fetiţă 

alături (81 -84) ; 
medalionul actorului Gr. Mărculescu (1943, 45 -19), de .Al. Călinescu ; 
monumentul actorului Vasilache (1944, 96) de Ion Tureatcă ; 
medalionul colonelului C. Brătianu (1945, 24-31), de Ion Dohatcu, înmormîntat 

în 1952 în Cimitirul Ghencea ; 
medalionul doctorului D.  Em. Paulian (1949, 77  -3),  de Maria Grigorescu ; 
medalionul poetului G. Coşbuc, de I. Vlasiu (86 -8, tra.nsp. 9 - 19) ; 
bustul Z. Jianu, de I. Vlad, din 1952 (3-48), ş.a.l• 

înregistrăm în continuare cîteva busturi şi medalioane, care se vor cerceta cu 
timpul mai atent, paralel cu monumentele nesemnalate. Unele dintre ele ar putea fi atri
buite lui Ion Georgescu şi reprezentanţilor familiei Strock : � 

Ion Dobrovici, 1870, 20-14, 
Gr. Jianu, 1874, 3 -9, 
Elena Arion, 1880, 12 -1,  
R.  Boroşiu, 1881, 31 - 6, 
Aneta Metaxa, 1881, 22 - 14, 
D. Teodoru, 1882, 32 - 6, 
E. Predescu, 1884, 12 -1  (două medalioane dispărute în 1957), 
sIt. C. Filitti, 1887, 26 -22, 
C. Fulga, 1886, 62 -6 (monument distrus in 1955), 
Pandele Iliad, 1887, 15- 7,  
Luca Koslinski, 1889, 22 - 16,  
Ana Schiopescu, 1889, 41 -14, 

1 In Cimitirul sf. Vineri găsim busturi şi meda

lioane de N. Constant (1909), C. Mihăilescu din Rtm-
nicul-Vllcea (1915), Savargin (medalionul generalului 

P. Angelescu, din 1936), ş.a. 
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r. Vrăbiescu, 1891, 33 - 11, 
B. Ştefănescu, 1891, 34-10, 
G. Tănăsescu, 1891, 17 -6,  
general Ion Oarp, 1892, 1 '7 -11, 
H. Baltador, 1895, 17 -7 ,  
maior Tr. Oioranu, 1895, llb -31, 
colonel D.  Oălinescu, 1896, 52 -87,  
V. Hernia, 1897, 34-29, 
E.  şi O. Budişteanu, 1900, 41 - 32,  
G. D. Pallade, 1903, 55 -37,  
Luigi Oazzavillan, 1903, 44-1,  
general G.  Gramaticescu, 1907, 45 -5, 
N. Mandrea, 1910, 74 -26, 
I. L. Oaragiale, 1912, 58 -13,  tJ.'ansp. 9 -46 , 
Aurel Vlaicu, 1913, Bellu-Militar, 
poetul M. Iacobescu, 1913, 84 -12 (din Stuttgart),  
O. F. Robescu, 1919, 7 -20, 
Ş. Filipescu, 1922, 98 -69, 
dr. Toma Ionescu, 1926, 20-4, 
Sabba Ştefănescu, 1931, 102 - 68, 
M. Hagiopol, 1937, 12 -1, 
G. Folescu, 1939, llb -48, 
aviator V. Nicolescu, 1944, 124 -152, 
.Alice Soare Trandafil, 1945, 114 -1, 
Tache Protopopescu, 18b -1, 
statuia V. Vasilescu-Valjean, 34 -28, ş.m.a. 

Mai puţin accesibile rămîn mozaicurile şi picturile din cimitir, din cauza păstrării 
lor în capele închise. Frumoase mozaicuri găsim în mausoleul Oantacuzino (40 -2 9) 
zidit de arh. 1. Mincu. Mozaicuri mai noi aflăm în "capela" Gologan (1951, 7 -36) ş.a. 

Măsurile necesare pentru ocrotirea Oimitirului Bellu trebuie luate neîntîrziat, 
Altfel schimbarea aspectului istoric şi artistic al cimitirului ar ameninţa să aducă acest 
muzeu de sculpturi şi arhitecturi la ruină. 

KJIAJUH1lI.I,E B EJIJIY B B YXAPECTE 
MY3EW CKY JIhnTYPhl H APXHTEKT)'Phl 

(RPATROE CO.ll.EP>I<AHI1E) 

KJIa).l.6HIlI.e BeJIJIY, OCHOBaH Hoe elll.e ).1.0 1 859 rO).l.a , HME:eT HCKJIlOqHTeJIbHOe HCTOPH
qeCKOe 3HaqeHHe. Ha HeM noxopoHeHbI M HorHe BH).I.Hble ).I.eHTeJIH npOIllJlOrO PYMbIHHH. 

C x Y).I.O:>KeCTBeHHoii: TOqKH 3peHHH H CCJle).l.OBaHHe ŢIaMHTHHKOB H a  KJla).l.6HIlI.e BeJIJlY 
CYllI.eCTBeHHO ).I.JIH 03HaKOMJIeHHH C PYMbI HCKOii: CKYJIhnTypoii:, a T a K:>Ke C H a).l.rp06Hoii: 
apxHTeKTypoii:. Cpe).l.H HaH60JIee 3 aMeqaTeJIhHbIX n aMHTHHKOB CJIe).l.yeT yno M HHYTh npOH3-
Be).l.eHHH apXHTeKTopO B  I10aHa MHHKY, fpHropHH 4epKe3a H I10aHa BepHH).I.eH, a TaK:>Ke 
CKYJIhnTOpOB KapJI a lIlTopKa, I10aHa )Kop:>KeCKY, Ka pJIa H <P pe).l.epHKa lIlTopKOB, OCKapa 
lIln3Te, ,lJ.YMHTPY TIaqYPH H H a IllHX COBpeMeHHHKOB - KOpHeJIH Me).l.pH,  I10aHa )l\aJl H ,  
MHJIHlI.bI TI3TpaIllKY H ).I. p .  Cpe).l.H flHOCTpaHHbIX CKYJIbnTYP BhI).I.eJlHIOTCH n pOH3Be).l.eHHH 
HTaJIbHHlI.a Pacp a3JIO POMaHeJIJIH, CTaTYH AJIeKCaH).I.pHHbI <P 3JIKOHHY, HCnOJIHeHHaH ABrYCTOM 
TIpeo, H n aMHTHHK B epHeCKY, HCnOJIHeHHbIH A. BapTOJlOM9. 
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05b�CHEHHE PMCYHKOB 

PIlC. 1.  - ..  }f{eHll\IlHa C ByallblO", llpllnHCblBaeMaSl l{apJIY WTOPKY. 
Pne. 2. - M"xaHJl aMllRecKY, CKYJIbUTypa UoaHa }f{op}!{ecKY. 
PIlC. 3. - CKJIen 1011"" XalIlAay, CKYJIbllTypa HoaHa }l{op}!{eCKY. 
p"c. 4. - IOJIlm XalIlAay, CKYJIbllTypa l10aHa }l{op)f{ecKY. 
PliC. 5. - MaB30!leu reOpr"eBa, apXHTeKl'Opa HoaHa MHHKY II CKYJIbllTOpa cIJ. WTopKa . 
PHC. 6. - LIacoBHSI BllaxY�H-CJIaTIIHSlHY, apXUTeKTOpa rpllroplISl l.JepKe3a. 
PHC. 7. - ElleHa H3BOPauy, CKYJIbllTypa l{apJIa WTopKa. 
PliC. 8. - "YcoeHHe BoroMaTeplI", CKYJlbllTypa aYMHTPY na'lypR. 
PliC. 9. -- "llaMa B 6e1l0M" (l{al'amlH l BOlIlOT), cKYJIbnTOpa Pa«!JaaJIo POMaHellJIu. 

LE CIMETrERE BELLU DE BUCAREST 

lIIUSEE DE SCULPTURE ET D' ARCHITECTURE 

(RESUME) 

Le cimetiere Beliu, fonde avant 1859, offre un interet historique particulier du 
fait qu'il est le lieu de sepulture de nombreuses personnalites du passe. 

Au point de vue artistique, l'etude des monuments du cimetiere Beliu est essentielle 
pour la connaissance de la sculpture et de l'architecture funeraire roumaine. Si l'on 
passe en revue les plus importants de ses monuments, il convient de signaler notamment 
les amvres d'architectes tels que Ion Mincu, Grigore Cerkez, Ion Berindei et d'autres, 
celles des sculpteurs Karl Storck, Ion Georgescu, Carol et Frederic Storck, Oscar Spaethe, 
Dumitru Paciurea et, plus pres de nous, celle de Corneliu Medrea, Ion Jalea, Miliţa Pă
traşcu etc. Au nombre des ceuvres etrangeres les plus remarquables figurent un monu
ment du au sculpteur italien Rafaelo Romanelli, la statue d'Alexandrina Fălcoianu par 
Auguste Preault et le monument de Vernescu par A. Bartholome. 

EXPLICAT I ON DES F I GURES 

Fig. 1 .  - .La femme au voile., ceuvre aUribuee a Karl Storck. 
Fig. 2. - Mihail Eminescu, sculpture par Ion Georgescu. 
Fig. 3. - Le caveau de Julia Hasdeu, par Ion Georgescu. 
Fig. 4. - Julia Hasdeu, par Ion Georgescu. 
Fig. 5. - Mausolee de la familie Gheorghief, par l'architecte Ion l\1incu et le sculpLeur FI'. S Lorck. 
Fig. 6. - Cbapelle de la familie Vlahuţi-SIătineanu, par l'architecte Grigore Cerchez. 
Fig. 7. - Helene Izvoranu, par Carol Storck. 
Fig. 8. - eLa Dormition de la Vierge., par Dumitru Paciurea. 
Fig. 9. - eLa dame en blanc. (Katalin Boschott), par Rafaelo Romanelli. 
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CU PRIVIRE LA BIOGRAFIA INGINERULUI 
ŞI "ARHITECTONULUI"  MORITZ VON OTT 

de DAN BERINDEI 

Cel din urmă sfert al veacului al XVIll-lea şi primele decenii ale secolului următor 
sînt caracterizate în ţările romîne prin accentuarea procesului de descompunere a 
feudalismului şi prin dezvoltarea capitalismului. Producţia agricolă se intensifică. 

La oraşe apar din ce în ce mai des manufacturi. Creşte rolul banilor şi se dezvoltă piaţa internă. 
Se înjghebează noi relaţii economice externe, în special cu Austria. Războaiele ruso-turce 
sprijină procesul treptatei eliberări a Ţării Romîneşti şi a Moldovei de sub jugul otoman. 

Războaiele şi anii frămîntaţi ai sfîrşitului secolului al XVIII-lea şi începutul seco
lului al XIX-lea, ca şi noua dezvoltare luată de economia ţărilor romîne, determină venirea 
pe teritoriul Principatelor a unui număr de străini, care trăiesc aici, împletindu-şi viaţa cu 
aceea a localnicilor şi integrîndu-se deseori puternic în rosturile noii lor patrii. încă de la 
sfîrşitul veacului al XVIII-lea şi mai ales în primele decenii ale secolului următor, necon
tenita dezvoltare a oraşelor - şi îndeosebi a Bucureştilor - şi procesul din ce în ce mai 
accentuat al înlocuirii caselor de lemn prin case de zid explică apariţia arhitecţilor, care 
în vremea aceasta se mai confundau încă mult cu inginerii. Necesitatea adaptării marilor 
oraşe la noi cerinţe, ca şi trebuinţa apărării marilor centre de incendii, determină anumite 
măSlITi de sistematizare, care sprijină, de asemenea, venirea inginerilor sau a arhitecţilor 
în ţările romîne. în sfîrşit, pe de altă parte, intensificarea exploatării în agricultură deter
mină necesitatea hotărnicirii moşiilor, operaţie la care sînt din nou necesari inginerii. Venirea 
tehnicienilor străini era ajutată prin neputinţa asigurării pregătirii inginerilor şi arhitecţilor 
în ţările romîne, unde abia - datorită lui Gh. Lazăr şi Gh. Asachi-în cel de-al doilea deceniu 
al secolului al XIX-lea încep a se pregăti hotarnicii (în 1814 la Iaşi şi în 1816 la Bucureşti).  

în marile oraşe ale ţărilor romîne apar în această vreme străini cu ocupaţii tehnice, 

legaţi de problema construcţiilor şi a adaptării acestor centre la cerinţele unei vieţi moderne· 
Ei vin mai ales din Austria şi joacă un rol de seamă în istoria modernizării Principatelor. 
în 1795 un document de la Alexandru Moruzi aminteşte pe un "Paler neamţul", care ÎI:ţl
preună cu alţi "sudiţi" se hrănea la Bucureşti din meşteşugul construcţiilorl• 

La începutul secolului următor - mai ales începînd din cel de-al doilea deceniu 
al veacului - încep să apară aceşti "tehnicieni" în însăşi conducerea tehnică a vieţii oră
şeneşti. Astfel, este inginerul Ernest Mayer, specialist în chesthmi hidraulice2, sau arhi
tectul Fainvrach din 1 8153, care după toate probabilităţile este tot lma cu "inginerul 

1 V. A. Urcchia, Istoria Rominilor, Euc., 
voI. VI, p. 699. 

2 Ibidem, voI. X A, p .  745. 
3 Ibidem, p.  727- 729. 
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Fig. 1 .  - Desen de b i �erică pe marginea unui plan al lui Moritz von OU. 

Ion Fraiwalt" din 1819, pe care-l vedem cerînd divanului să-i acorde monopolul plutirii 
pe Argeş pe timp de 10 ani, el furnizînd în schimb politiei Bucmeştilor 40 000 podinel 
şi pe care-l însărcinează Alexandru Suţu, în acelaşi an, ca împreună cu marele vornic şi 
marele agă "preîmb1înd poliţia şi pe dinlăuntru şi pe din afară să . . .  ridice mai întîi planul 
în harta mare, cu arătare de toate podmile cele mari, de uliţele tîrgului, de toate maha
lalele, de toate uliţele mahalalelor, care răspund în drummile cîmpului . . . "2. V. A. Urechia 
mai aminteşte pe arhitectul Hartler şi pe arhitectul Giulini, ca lucrînd în domeniul cons
trucţiilor şi al construirii şi refacerii podmilor de pe uliţele din Bucmeşti3• în 1820 mai 
apare şi arhitectul Harz, care este trimis în cercetarea chestiunii dărîmării zidmilor mă
năstirii sf. Ioan4• 

La Iaşi, de asemenea, se întîlneşte un număr important de "arhitecţi" supuşi aus
trieci. în Catagrafia sudiţilor din 1824 de la ÂThivele Statului din Iaşi se întîlnesc mmătorii : 
" Gh. Lahoman, supus austriac, neamţ, născut la Weimar, în Saxonia, de lege nemţească, 
37 ani, de 14 ani în Moldova, stabilit pe moşia Stroeşti, în casă boierească, se îmbracă 
nemţeşte", "Ioan Kraus, supus austriac, neamţ, născut la Moroşvaşarher5, de 20 ani în 
Moldova, însmat de 5 ani cu o ardeleancă, se îmbracă moldoveneşte", "Andreas Roznial, 

1 Ibidem, vol. XII, p. 283- 285. 
2 Ibidem, p. 285, 286, nota 1. 
3 Ibidem, vol. X A, p. 746. - Hartler este Harti 
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sau Hartel de mai tirziu. 
4 Ibidem, voI. XII, p.  306 nota 1 .  
5 Tg. Mureş. 
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BIOGRAFIA INGINERULUI SI .. A.RlIITECTONULUl" MORITZ VON OTT 

supus austriac, ungur, născut în Ardeal, catolic, 27 ani, de 14 ani în Moldova, căsătorit cu 
Tereza, are un copil, e stabilit la Iaşi în faţa bisericii ungureşti, se îmbracă nemţeşte", 
"Constantin SmidI, supus austriac, ungur, născut la Cluj, 51 ani, de 14 ani în Moldova, 
catolic, stabilit la Iaşi, stă în faţa bisericii ungureşti, se îmbracă nemţeşte, "Ioan Smidl, 
supus austriac, ungur, născut la Cluj , 33 ani, de 14 ani în Moldova, catolic, stabilit la Iaşi, 
stă în faţa bisericii ungureşti, e căsătorit cu Eva Notet, are 2 copii, se îmbracă nemţeşte"2. 

Moritz von Ott este un alt străin din categoria acestor "arhitectoni" şi ingineri veniţi 
în ţările romîne din provinciile supuse Austriei. El este întîlnit documentar în Ţara Romî
nească în deceniile doi, trei şi patru ale secolului al XIX-lea. în anul 1812, în urma păcii 
de la Bucureşti, este numit ca domn al Ţării Romîneşti, Ioan Vodă Caragea. Este penulti
mul domn fanariot muntean, care-şi încheie domnia în toamna anului 1818 printr-o fugă 
peste graniţă, de teama unei maziliri turceşti. Probabil că în anii domniei lui Caragea so
seşte la Bucureşti, venind de la Gura Humorului3, supusul austriac inginerul Moritz von 
Ott . Potrivit documentelor referitoare la cererea sa de împămîntenire din 1835, Ott 
poseda o "diplomă de nobilita în limba latinească", eliberată de "Secretaria din Sibii", 
o "ostafcă" pentru "vremea ce s-au aflat în slujba Kjesaro kjrăiască" şi un atestat al 
"polcului", lmde. slujise "acolo"4. 

Documentar, Ott nu apare decît în 1818, dar din documentul dovedin<l aceasta 
reiese limpede că el se stabilise aici de un timp mai îndelungat. Este vorba de un plan al 
unui însemnat număr de moşii din Bărăgan, care este alcătuit de către inginerul austriac . 
Iată titlul planului scris de însuşi Moritz von Ott : "Harta moşiilor Persica la patru părtaşjij 
deopotrivă. Mirlar a polcovnicului Matei cu părtaşii lui. Dilgile a serdarului Coltşac i a 
moşnenilor. Baragan cu o parte de Ciocăneşti i Massa Corneasca a medelnicerului Costache 
Andronescu din Sut (sic) Ialomiţii. Colcagi a monasterilor Razvanul, Nucetul şi Lupşanca 
a Metropoliei, Lupşanca a monasterii Catalsăului, Faorei al monastirii Cotroşenii. Niţu
leşti, Ulmu, Calderuşanjij, Discopereştii din Sut (sic) Ilfov şi Ialomiţii ; care s-au făcut la 
faţa locului din părunca gospod de mine Moriţ Ot inginil', hotarnig (sic) fiint (sic) Domj 
jneluji Paharnic lenachi Hafta i Domjneajlui Căpitan Dorobanţ Serghi Vericeanu la 1jejat 
1818"5. Documentul acesta dovedeşte că Ott era de mai mult timp în Ţara Romînească. 
Titlul "hărţii

" este scris de el însuşi ; avem de-a face cu aceleaşi trăsături de scris în 
titlu şi în iscălitura cu litere latine a inginerului de pe plan ; 01', faptul că Moritz von Ott 
putea să scrie în anul 1818 în romîneşte şi cu alfabet chirilic constituie dovada faptului că 
Ott venise de mai mulţi ani în Ţara Romînească sau cel puţin aceea că el ştia bine romî
neşte cu uşorul accent german pe care-l putem deduce din felul său de a scrie. Este posibil 
ca el să fi ştiut limba romînă din Bucovina, provincia sa natală. Este de observat că planul 
din 1818 este făcut cu o mare măiestrie ; într-un colţ al planului, Ott a executat un desen 
în tuş - înfăţişînd o biserică - de o deosebită valoare artisticl't. 

1 Schmidt. 
2 Arh. St. Iaşi, Gatagrafia sudiţilor din 1824, f. 6,8 

278. Datoresc semnalarea prezenţei in catagrafie 
a acestor "arhitecţi" amabilităţii tov. Const. Turcu 
de la Arhivele Statului din Iaşi. 

3 Popovici către reprezentantul Austriei la Poartă, 
Bucureşti, 24 marto 1821 (M. Popescu, Contribuţiuni 
documentare la istoria revoluţiei din 1821, in ,IRevista 
arhivelor", voI. II, nr. 4 - 5, p. 196). N-am găsit nici 
o menţiune despre OU in colecţia lui V. A. Urechia, 
Istoria Romlnilor, Buc., 1 898 - 1901, voI. X A, p .  

691 - 759, 790 - 803, 900- 940, 1078- 1095 ; voI. XII, 
p.  277 - 354 şi voI. XIII, p. 282- 294, 390 - 395. 
Aceste volume cuprind perioada 1813- 1822. 

4 Analele Parlamentare ale Rominiei, Buc., 1 895, 
tom. V, p artea 1, p. 288- 289. 

6 Arh. Stat., Planuri jud. Ialomiţa, nr. 3.  Mulţu-
mesc tov. 1. Donat, care lui-a semnalat acest plan. 
In 1 835 se mai aminteşte de planul Dimboviţei, I1fo
vului şi Ciorogirlei "pentru vărsături" ridicat de Ott 
in timpul lui Caragea (Anale Parlammtare . . . . , tom· 
V, partea 1 ,  p. 287). 
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DAN BERINDEI 

în 1821, Ott are rostmi bine stabilite la Bucmeşti. în timpul revoluţiei pandmilor 
şi a eteriştilor îl găsim în preajma slugerului Tudor, îngrijorînd pe reprezentanţii oficiali 
ai Austriei prin poziţia sa politică şi prin activftatea sa. într-un raport adresat reprezen
tantului habsbmgic la Poartă se arată că pe la mijlocul lunei martie 1821, în timpul cînd 
se aflase la Bucureşti de hotărîrea ostilă revoluţiei din Principate luată la Laybach de 
suveranii Austriei, Rusiei şi Prusiei, Moritz von Ott încerca formarea unei "legiuni ger
mane" sau a unei "miliţii orăşeneşti". Raportul acuză pe Ott că făcea aceste încercări "cu 

. nădejdea că se vor da bani pentru aceasta de către conducerea ţării - probabil spre a-şi 
îndrepta poziţia sa mizeră (misslischen Lage)". Raportul ţine să adauge că germanii aflători 
la Bucureşti "protestară" împotriva acestei iniţiative şi că numai "zdrenţăroşii" se adu
nară, cu toate că "n-a ieşit nimic din întreaga chestiune"l. Interesant este că reprezentanţii 
oficiali ai Austriei încearcă să acopere caracterul iniţiativei lui Ott în faţa celorlalţi repre
zentanţi consulari. Astfel lui Kreuchely, reprezentant al Prusiei, care îi cere lămuriri asupra 
"corpului german, despre care se spunea în întreg oraşul că se organiza . . .  sub conducerea 
inginerului M. de Ott", consulul Hakenau îi răspunde că se găsea "într-o perfectă i�no
ranţă" în această privinţă, dar că totuşi Ott şi spătarul (conducătorul treburilor mili
tare în Ţara Romînească) îi vorbiseră de înfiinţarea unei miliţii "destinată numai pentru 
menţinerea liniştii publice". Totuşi, consulul se grăbise să precizeze că prin "germani" 
nu trebuiau înţeleşi numai austriecii2• 

De fapt, OU lucrează în total dezacord cu reprezentanţii oficiali ai ţării. sal� de 
origine. Lucrul acesta este atestat în chip clar de către Karl Goli, corespondent al lui 
"Allgemeine Zeitung" din Augsburg. Acesta informează la 12 aprilie 1821 pe redactorul 
ziarului amintit că în ciuda unei circulări trimise de agenţia şi consulatul Austriei supuşilor 
habsburgici din Bucureşti, "se găsiră mai mulţi germani, cari luară parte la revoluţie",  
între care un anume Adamsberger şi un inginer von Ott. Goli arată că acesta propusese con
ducătorului pandmilor "să construiască şanţuri în jurul oraşului ca să aducă Bucu
reştii în stare de apărare". După Goli, Vladimirescu refuzase propunerea lui Ott din pricina 
costului prea ridicat al lucrării, mulţumindu-se cu săparea unui şanţ, care să nu poată 
fi sărit de o vacă3. Această lucrare nu trebuie minimalizată, mai ales ţinînd seama de timpul 
scurt de efectuare. în orice caz, la 28 aprilie lucrările de fortificare continuau, cum o atestă 
o mărturie contemporană : "slugerul Teodor se află la Mănăstirea Cotroceni şi tot face 
şanţmi să nu saie vacile peste ele" 4. Este mai mult ca sigur că Ott, cu toată respingerea 
proiectului său iniţial, a contribuit la efectuarea acestor lucrări de fortificare. Temeinicul 
cercetător al anului 1821, prof. Andrei Oţetea, afirmă, desigur cu multă dreptate, că "în 
jurul lui Tudor se învîrteau ingineri ca Moritz von Ott şi Freywald . . .  " 5. în orice caz, 
este neîndoielnic că Moritz von Ott participă la frămîntările acestor ani, situîndu-se pc 
poziţiile revoluţiei, în ciuda poziţiei reprezentanţilor oficiali ai Austriei. Acuzaţia ce i se 
aduce că ar fi adoptat această atitudine din interese materiale, nu pare întemeiată6. 

1 Mih. Popescu, op. cil., p. 196. 
2 Kreuchely către von Miltitz, 31  marto 1 821. 

Hurmuzachi, Documente, voI. X, Buc., 1 897, p. 121.  
3 Scrisoare din 12  apr. 1821, l\Iih. Popescu, op. cil., 

)1. 204 - 205. 
4 Emil Vlrtosu, Tudor Vladimirescu, Buc., 1947, 

p. 136. 
5 Andl·ei Oţetea, Tuclor Vlallimirescu şi mişcarea 
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eteristă în ţările Romineşli, 1821 -1822, Buc., 1945 
p. 284. 

6 La 10 mai 1828, Ott pare a fi fost din nou In 
bune .relaţii cu agenţia Austriei, căci la această dată' 

Ştefan Meitalli sctie lui Fleischbackl că a discu ta t 
cu Olt "afacerea", care fusese dată in sarcina ingine
rului de către consiliernl aulic. Alte detalii nu se dau 

(Hnrmuzachi ,Documente, voI. XXI, p. 13). 
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În 1821 iau sfîrşit dbmniile fanariote. în ţările romîne se numesc domni pămînteni . 
Tronul Ţării Romîneşti îl obţine Grigore Ghica. începe o perioadă de grabnică moderni
zare în istoria Principatelor, deşi aceste ţări trec printr-o epocă de frămîntări şi de mari 
greutăţi, sintetizate astfel de Pompiliu Eliade : "Briganzi, ciumă, turci - iată tripla ima
gine care va trebui totdeuna păstrată în faţa ochilor, citind istoria primilor domni pămîn
teni" 1. Cu toate acestea, învingînd greutăţile, Principatele îşi croiesc înainte drumul spre 
progres. în acest pro.ces, construcţiile şi lucrările de sistematizare şi de înzestrare edili
tară ale oraşelor joacă un rol de seamă. Inginerul Ott este prezent, fiind însărcinat cu ridi
carea planului Bucureştilor 2. 

Dintr-un pitac de la 22 ianuarie 1823 al domnului Grigore Ghica rezultă că la acea 
dată Ott terminase lucrarea ridicării planului capitalei muntene 3. Fără îndoială că Ott a 
trebuit să contribuie la acţiunea de modernizare a oraşului din timpul lui Grigore Ghica, 
care surprinde atît de mult pe martorul francez Bechamp4. 

Anul 1828 aduce un nou război ruso-turc, cu urmări deosebit de însemnate pentru 
viitorul Principatelor. în urma păcii de la Adrianopol, Principatele sînt cuprinse în mod 
larg în procesul schimbului internaţional de mărfuri. în acelaşi timp, Rusia nu se mulţu
meşte cu concesiile smulse Turciei prin tratatul de pace, ci ea. priveghează în mod direct 
la reorganizarea ţărilor romîne, reorganizare care are loc sub conducerea generalului Pavel 
Kisselev. Acesta reorganizează aparatul de stat, justiţia şi învăţămîntul, creează armatele 
naţionale în Moldova şi Ţara, Romînească" dezvoltă economia" resistematizează şi înfrumu
seţează oraşele şi supraveghează elaborarea Regulamentului Organic, care este fără îndoială 
şi "o expresie pozitivă a goanei după supra-muncă"5, dar în acelaşi timp, şi legea de bază 
pentru crearea statului modern naţional romîn. 

Inginerul Moritz von Ott joacă un rol însemnat în această perioadă de febrilă reor
ganizare. încă din 1830 îl găsim în comisia <.le salubritate instituită de Kisselev, comisie 
cu atribuţiuni largi, care are în sarcină reorganizarea întregii vieţi a oraşelor. Barbu Ştirbei, 
care a fost şi el membru în comisie, arată că "aceasta fu însărcinată cu introducerea regu
lilor fixe care trebuiau să puie orînduială în deosebitele părţi ale serviciului cu privire la 
buna stare a oraşelor" 6. Comisia lucrează între 5 martie şi 6 iulie 1830 7, cînd îşi încheie 
activitatea. În cadrul ei Ott are o intensă activitate referitoare la B u,cureşti8• 

Ott contribuie la sistematizarea şi resistematizarea oraşelor noi şi vechi de pe teri
toriul Principatelor în această perioadă de reorganizare generală patronată de Kisselev. 
În vara anului 1833, Moritz von Ott şi Ioan Gărdăreanu, deputat al judeţului Mehedinţi, 
oferă marelui vornic Gh. Filipescu să dea numele său lmeia din pieţele "noului oraş" Turnu 

1 Pompiliu Eliad(', La Roumanie au XIX-e siecle, 
Paris, 1914, voI. 1, p. 31.  

2 1. C.  Filitti, Principatele RomÎne de la 1828 la 
1 834, Buc., 1934, p. 125.  

3 Idem, Incercări de reforme in J11untenia, sub Gri
gore Vodă Ghica 1822- 1827, în "Convorbiri literare", 
an. XL (1906), p .  918, nota 4. 

4 "Cu puţin înainte de 1828 nu mai era trebuinţă 
de a avea felinar spre a ieşi seara din casă . . .  Da, sub 
Grigore Ghica se putea respira, se trăia într-o viaţă 
nouă, barbaria se retrăgea, aspirîndu-se din ce in ce 
la un viitor mai bun . . .  Dar iată anul memorabil 
1827 . . .  Mai puţin de doi ani după aceasta, am văzut 
defilind pe Podul Mogoşoaie, o zi întreagă, armata 

14 - c. 1999. 

rusească care se ducea să învingă în Balcani . . . A m  

văzut atunci Bucureştiul deja transformat, splendid 
iluminat, străzile împodobite cu pinze pe care erau 
pictate marile bătălii . . .  (C. Moisil, BUCllreştii Vechi, 
Buc., 1932, p. 37-38). 

" K. Marx, Capitalul, voI. 1, ed. a III-a, Buc. 
E .S .P.L .P, 1957., p. 234. 

G Raportul lui Barbu Ştirbei către Kiselef asupra 
stării Ţării Romlneşti in anul 1 832, în Despre Barbu 
Dimitrie Ştirbei, Vălenii de Munte, 1913, p. 56. 

7 I.C. Filitti, Principalele . . .  , p. 56. 
8 Em Vtrtosu, etc., Inceputuri edilitare.:1 830- 1 832, 

Buc., 19 36, passim. 
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Severin. Filipescu le răspunde, mulţumind şi cerîndu-Ie ca să se dea altei pieţe numele 
colegului său Barbu Ştirbei 1. Urmînd sfatul, cei doi scriu lui Ştirbei, aducîndu-i la cunoş
tinţă "sirguinţa" ce au pus "pentru a1'ădica1'ea planului alcătuit pent1'u starea clădirii novhti 
oraş Sevet'in" şi vestindu-l că au dat celor trei pieţe ale oraşului numele de Kisselev, Ştirbei 
şi Filipescu ; îi oferă şi un teren "la piaţa Ştirbei" 2. Ott şi Gărdăreanu scriu şi lui Kisselev, 
care le primeşte propunerea, adăugînd în scrisoarea de răspuns : "doresc din toată inima 
tuturor locuitorilor oraşului Severin, ca să găsească în această nouă locuinţă a lor 3 toate 
îndemnările neguţătorilor şi a fericirii" 4 Ott este alcătuitorul planului iniţial al noului 
oraş Turnu Severin. Ulterior, arhitectul statului Xavier Vilacrosse, trasează un nou plan 
pe care tot Ott este însărcinat să-I aplice pe teren. La 11 martie 1836, marele vornic Miha
Iache Ghica ordonă lui Moritz von Ott ca luînd planul lui Vilacrosse, aprobat de Sfatul 
Administrativ, "să croiască după dînsul oraşul, împărţindu-1 în văpselile arătate în plan" 5. 

Tot Ott este alcătuitorul planului oraşului Giurgiu, fostă raia turcească pînă la 
pacea de la Adrianopol. Planul este alcătuit "în vremea fostului comitet", în timpul 
comitetului înfrumuseţării oraşului Giurgiu. Iată titlul acestui plan : "Plan a oraşului 
Giurgiu alcătuit supt prezidenţia Ecselenţiei Sale în Prinţipaturi Moldo-Vlahii General 
Adiotant General Liutenant i Oavalier Pavel Dumitrovici Kiselev în vreme fostului Oomitet 
de la ingineru Miriţ Ott de Batorlezi" 6. Planul oraşului Giurgiu pare a fi primul plan 
alcătuit de Ott, plan care este urmat de cel al Severinului din 1833, care la rîndul său va fi 
urmat de nn alt plan : acel al Alexandriei. Inginerul Moritz von Ott alcătneşte acest plan 
la cererea a două obşti de negustori, meseriaşi şi boiernaşi din Mavrodin şi Zimnicea. PlaullL 
datează din 1834. Impresionează simetrica distribuire a pieţelor şi edificiilor publice în 
cadrul regulat, rectangular al oraşului. Prăvăliile sînt grupate pe strada centrală a oraşului, 
iar casele se clădesc la "mahalale" 7. în "extrucţiile" din 1834 ale alexandrenilor se arată 
că oraşul "se clădeşte cu plată, de ingine1''', impunîndu-se obligaţia respectării planului 
trasat de Ott 8. Lucrarea privind Alexandria. este ultimul plan de oraş alcătuit de , Ott 
(cunoscut pînă astăzi) .  

La 13 mai 1835, departamentul din lăuntru înaintează Obşteştii Adunări a, Ţării 
Romîneşti jalba pe care o primise de la inginerul "Moriţ fon Ot" şi prin care acesta solicita 
împămîntenirea. La 8 iunie, Obşteasca Adunare recomandă acordarea imediată a dreptu
rilor "ţivile" lui Ott, rămînînd ca peste 10 ani să i se dea şi cele "p olitice.ş ti" , propunere 
sancţionată prin ofisul domnesc din 24 iunie 1835 9. Nu se ştie ce s-a întîmplat ulterior 
cu Ott, numele lui fiind pomenit pentru ultima oară în 1836, cînd aplică la Severin 
planul ridicării noului oraş. Trebuie totuşi menţionat un fapt : în 1848, cu ocazia 
pătrunderii turcilor în Bucureşti, este devastată locuinţa unui supus francez Ott 10. Va fi 

1 N. Iorga, Mări urii islorice privitoare la viata 

şi domnia lu i 
'
Ştirbei Vodă, Buc., 1905, p. 655. 

2 Ibidem, p. 655 - 656. 

3 Este vorba de locuitorii tirgului Cerneţi, stră

mutaţi la S everin. 

4 C. Pajură şi D. T. Giurescu, Isloricul oraşu/rli 

Turnu-Severin ( 1 8 3 3 - 1 9 3 3), Buc., 1933, p. 55. 

5 Ibidem,. p. 57. 

6 Foto-copie în arhiva ICSOR, după originalul 

aflat la A cademia R.P.R. 

7 Ant. Nour, Isloricul lillemeierii oraşului Ale

xandria, 1 8 3 2 - 1 840, Turnu Măgurele, 1927, p.. 52 - 54: 

Mai vezi detalii în 1 00 ani. Alexandria, Buc. , 1 935 

şi Ilie Catalina, Oraşul A lexandria, Buc., 1934. 

8 Articolul XXXI. Vezi textul "extrucţiilo.r" în 

1 0 0  ani. Alexandria, Buc., 1935, p. 39 - 48. 

9 Analele Parlamenlare ale Romfniei, Buc., 1895, 

tomul V, partea 1, p. 287 - 290. Cu prilejul acestor 

formalităţi se mai am:ntesc - intre lucrările lui O tt
pe planul hasului Brăilei, de "hotăr:raa" Dunării şi 

de facerea podului de la Piteşti .  
10 A n u l  1 848 I n  Principalele Rom/ne, Buc. , 1904, 

tom. V, p. 67-68. 193, 260, 273� 274, Hurmuzaki, 

Documenle, voI. XVI I I" p. 9"4 ':"95. 
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fost acesta inginerul întîlnit documentar între anii 1818 şi 1836, care renunţase poate la 
dobîndirea deplinei naturalizaţii romîne � Aceasta rămîne încă o problemă de lămurit . 
în orice caz, pare mai probabilă încetarea sa din viaţă sau plecarea din ţară. 

Moritz von Ott este una din figurile cele mai interesante ale inginerilor şi arhitecţilol' 
din Principate în primele decenii ale secolului al XIX-lea. El participă activ la acţiunea de 
sistematizare şi de modernizare a oraşelor din Ţara Romînească, fiind în mod sigur autorul 
sistematizării a trei oraşe : Giurgiu, Turnu Severin şi Alexandria. în acelaşi timp, este 
desigur important planul oraşului Bucureşti, pe care-l ridică Ott în vremea lui Grigore 
Ghica. Din nefericire acest plan - premergător celui al lui J?laremberg - este astăzi 
pierdut, sau cel puţin nedescoperit. Pe de altă parte, poziţia politică pe care o ocupă Ott 
în 1821 este de un deosebit interes, dovedind că acest tehnician austriac, deşi purta un titlu 
nobiliar, se situa pe o poziţie avansată, sprijinind lupta revoluţionară a poporului celei 
de-a doua patrii a sa, c):liar cu riscul_ de a se plme în dezacord cu reprezentanţii con
sulari ai guvernului habsburgic. 

K E I10fPA<I>1111 I1H/I\E HEPA 11 «APXI1TE KTOPA» MOPI1UA <t>OH OTTA 

(KPATKOE CO,lI.EP)I(AHVlE) 

3KOHOMHQeCKHH nO).l.beM PYMbIHCKHX KHHiKeCTB B TeqeHHe nepBblx ).I.eCHTHJIeTHii 
XIX BeKa H, B oc06eHHocTH, HenpepbIBHoe pa3BHTHe rOpO).l.OB 06YCJIOBHJIO npHe3).1. H3-3a 
rpaHHlI.bI pH).I.a apxHTeKTopoB H HHiKeHepoB B CBH3H C B03Be).l.eHHeM HOBblX KaMeHHblX 
nocTpoeK, a TaKiKe pa60T no rOpO).l.CKOMY cTpOHTeJIbCTBY, CHCTeMaTH3alI.HH H MO).l.epHH3alI.HH. 
Cpe).l.H 3THX HHocTpaHHblx CnelI.HaJIHCTOB aBcTpHHCKHH HHiKeHep MOPHU (POH OTT HBJIHeTCH 
O).l.HOH H3 H aH60JIee HHTepecHhl x  JI HQHOCTeH. 

B ).I.oKYMeHTax HMH ero nOHBJIHeTCH BnepBble B 1 8 1 8  ro).l.Y KaK aBTopa Y).I.a q HO 
COCTaBJIeHHblX nJIaHOB MHOfHX HMeHHH B 03p3raHe. 

O H  HrpaeT HHTepeCHYIO POJIb BO BpeMH peBOJIlOlI.HH 1 82 1  rO).l.a , KO r).l.a , B nOJIHOM 
HeCOrJIaCHH C n pe).l.CTaBHTeJI HMH ABCTPHH, n bITaeTCH CCPOpMHpoBaTb « HeMelI.KHM JIe rHOH» 
H B TO iKe BpeMH npHHHMaeT yq aCTHe B YKpenHTeJIbHblX pa60Tax B KOTpOqeHH. 

B o  BpeMH rOCnO).l.CTBa fpH rope fHKa OTT COCTaBJIHeT nJI a H  oyxapecTa -- nJIaH,  
coxpaHH BlllHii.cH ).1.0 HacToHlu.ero BpeMeHH, H CO).l.eHCTByeT B pa60Tax no MO).l.epHH3aUHH ropo).l.a . 

C aMbie 3HaqHTeJIbHble ero ).I.OCTHiKeHHH B 06JIaCTH rOp0).l.CKOrO cTpOHTeJIbCTBa OTHO
CHTCH K nepHO).l.Y KopeHHoH peopraHH3aUHH cTpaHbI no).l. PYKOBO).l.CTBOM KHCeJIeBa 
BHaq aJIe KaK qJIeH KOMHCCHH no 3).1.paBOOXpaHeHHIO, 3aTeM KaK aBTop HJIH COTPY).I.HHK no 
COCTaBn eHHIO nJIaHa CHCTeM aTH3alI.HH , Tpex rOpO).l.OB : Ll,iKYP).l.iKY ( 1 830) , TYPHy-CeBepHH 
( 1 833) H AJIeKCaH).I.pHH ( 1 834 ) .  . 

nOcJIe 1 836  rO).l.a HMH HHiKeHepa CPOH 0na 60JIbllle He BCTpeqaeTCH B PYMbl HCKHX 
HCTOpHqeCKHX HCTOqHHKax. 
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06b5lCHEHHE PHCYHKOB 

PUc. ! .  - PUCYBOK �ej:KBH uo nJI!lHY, KOTOPblH BCnOJlHHJI Mopu� !liOH OTT. 
PHC. 2. - nJlaH rcpOP.8 A)/{YPA)/{Y, I;OTOPblH HCUOJlBI'JI Mc plI� 40B OTT. 
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BIO GR,AFIA INGINER ULUI ŞY "ARBlTECTONULUI" MORITZ VON OlT 

CONTRIBUTION Â LA BIOGR.APHIE DE L'INGENIE UI� 
ET «ARCHITECTE» MORITZ \TON OTT 

( n E �  :' JE) 

L'essor economique des Principautes Roumaines au debut du XIXc siecle et surtout 
le developpement incessant des viiles ont determine l'arrivee dans ces pays de nombreux 
architectes et ingenieurs etrangers, specialistes en constructions de ma90nnerie et en tra
vaux edilitaires de systematisation et de modernisation. L'une des figures les plus inte
ressantes pal'mi celles de ces techniciens etrangers est celle de l'ingenieur autrichien Moritz 
von Ott. 

C'est en 1818 que son nom apparaît pour la premiere fois dans un document, comme 
autem d'tm plan reussi destine a l'amenagement de plusieurs proprietes du Bărăgan. 

Moritz von Ott joue un role interessant pendant la revolution de 1821, lorsque, en 
desaccol'd complet avec les representants officiels de l'Autriche, il entreprend de constituer 
lme "Iegion allemande" ; il participe egalement aux travaux de fortification de Cotroceni, 

Sous le regne de Grigore Ghica, Ott leve un plan de la Capitale, aujourd'hui perdu, 
ct contribue a la modernisation de la viile. 

Mais c'est surtout lors de la reorganisation radicale du pays, sous la direction du 
general Kisseleff, qu'il realise ses travaux edilitaires les plus importants, d'abord comme 
membre de la Commission de salubrite, puis comme auteur ou co-auteur des plans de syste
matisation des trois viiles : Giurgiu (1830), Turnu Severin (1833) et Alexandria (1834).  

Apres 1836, le nom de l'ingenieur von Ott ne figure plus dans aucun document connu. 

EXPLI CATI QN DES FI G RES 

Fig. 1 .  - Croqu s d'eglise, it l a  marge d'un plan de Moritz von OU . 
Fig. 2, - Plan de la ville de Giurgiu, par Moritz von Ott. 
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ÎNSEMNĂRI DIN HÎRLĂU ŞI ÎMPREJURIMI 
I 

de PETRE Ş. N ĂSTUREL 

Insemnările culese de noi la Hîrlău şi în satele învecinate în 1953 şi 1954 cu prilejul 
cercetării unor monumente istorice şi pe care le dăm mai jos la iveală cu ortografia 
lor par a fi rămas necunoscute cercetătorilor sau uneori au fost publicate cu greşeli. 

Le însoţim de unele observaţii menite a pune în lumină cîteva ştiri noi care se leagă nu 
numai de trecutul bătrînului tîrg domnesc, ci şi uneori de istoria ţării. 

A.  H î R L Ă  U 

1. Biserica domnească Sf. Gheorghe. Trebuie însemnat că această ctitorie măreaţă 
a lui Ştefan cel Mare are două pisanii care glăsuiesc la fel. Una se află deasupra intrării 1 

iar cealaltă la colţul din dreapta a laturii de apus 2. Stmă : 

.::j::. 1it\(4)ro4fC'T'HKiH H Xp(H)C'T'Wt\�&HKiH Iw C'T'f<j;4Hb GOfK0A4 &(o)mi.� "'(H)t\(O) C'T'� r(oc)
n( o )A(4 Ip" 3fi\\t\H !l\Wt\A4KCKOH CH" Gwr A4H4 GOfKOA4 Ch3A4 C "H X P41\\ Kh HM'k C(Kn'I)'f'(4)ro 
H Ct\4KHdro KMHKO 1\\(J.)4(f)I:IHK4 H nO&'kAwHOClţtl ffwpr'În'I, HmlH C"3AtI'T'H Hd4J.Cn'I K" t\'k'T'W 3, 
i,,('k )C(n'I) U,d "'4H ti H n..Kp ... WHCl/I K'" 'T'omA' t\'k'T'O, M('k�C(n'I)U,d WK'''(OKpi4) KH, " r(o)c-
(no)AC'T'K" CKOfro : � K t\('k)'T'w.t\. H WfC'T'O 'T'm ... q.tu : � : 

• 

.::j::. [Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul 10 Ştefan V oevod cu mila lui Dumnezeu 
Domn Tării Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, a zidit acest lăcaş întru numele sfîntului 
şi slăvitului mare mucenic şi purtător de biruinţă Gheorghie, care a se zidi a început la 
anul 7000 ( = 1492) luna mai 1, şi s-a săvîrşit în acelaşi an, luna octombrie 28, iar al 
domniei lui în anul al treizecişişaselea curgător]. 

1 Vezi fotografia - foarte ştearsă - din G. Balş, 
Bisericile l!li Ştefan cel Mare, Buc., 1 926, p. 54, 
fig. 66. Insemnăm aici cu acest prilej că părintele Con
stantinescu, preot de peste 50 de ani la acest monu
ment istoric, ne-a împărtăşit ştirea că deasupra pisa
niei de la intrare a fost în trecut, în lăcaşul rămas 
gol din rgivă, o piatră, cu stema Moldovei, pe care ar fi 
ridicat-o după spusele-i, juristul Dissescu. Aceasta ar 
contrazice afirmaţia că pisanille bisericilor moldove
neşti dinainte de veacul al XVI-lea nu erau însoţite 
de steme ; cf. M. Berza, Stema Moldovei fn timplll 
lui Ştefan cel Mare, in "Studii şi cercetări de istoria 
artei", I I-2, 1955, p. 72 (vezi însă mai jos p.216 notal). 

2 Fotografia îu G. Balş, op. cit. , p. 57, fig. 69 
Textul şi traducerea (cu unele mici inexactităţi) la 
N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romtniei, 1 905, 
1, p. 5 Pisania din colţ e săpată într-o piatră calca
roasă ce măsoară 70 X 70 cm şi are 24 cm grosime. 
înălţimea slovelor sale este de 7 - 8  cm. 

In privinţa datei, observăm că lapicidul a săpat -- -.. -- . 
i\\CU,tI MaH a ; cele 3 "title"arată limpede că trebuie citit 
luna mai 1 iar nicidecum luna mai (MtlH") fără pre
cizarea zilei ; desigur, gramatical era corect să scrie 
l\\tlH" iar alături indicarea zilei ; repetiţia lui a se pare 
că l-a încurcat pe meşter care atunci a dăltuit textul 
aşa cum este. 

2 15 
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Fotografii vechi arată că vioaia simfonie de culori a pietrei, a cărămizilor obişnuite 
şi a celor smălţuite în verde, galben, albastru, a discurilor smălţui te, care toate la un loc 
pîlpîie în slava soarelui au fost cîndva tencuite şi că zugrăveli, poate de frumuseţea acelora 
din Bucovina, au îmbrăcat monumentul l• 

Socotim că este nimerit să îr!lăturăm în această privinţă o greşeală veche privitoare la 
Gheorghe din Tricala "stolnic şi zugrav", a cărui piatră de mormînt se afla cîndva la 
biserica Sf. Gheorghe din Hîrlău. Textul aproape întreg al inscripţiei ni s-a păstrat datorită 
lui Grigore Tocilescu, dar nu l-a cunoscut Nicolae Iorga care a citit acolo : " n4H CTO [I\HI ]K4 (?) 
J 'f\\ljlrl.H H 3�rp4<j14 • . .  " Iată textul lui Tocilescu (cu mici îndreptări ale noastre după original) : 

C"hH rjloli" le jl4li4 1i�IHnla M4HCTOjl4 nOjlrlHIa 3�rjl4<j14 njlHWfl\CTKOK4 WT CTjl4HH TjllK41\KHf 
H I I jlfcl IT4KHcf K"h Kf'lHfH �HIl3HH K"h AH" 1i1\4rO'lTHK l l l l lll l !l l l K"h I\TO /3/\H K MCIl,4 n.l" 

adic[L, după traducerea acestui învăţat epigrafist : 

"Acest mormînt este al robului lui Dumnezeu meşterul Georgie zugmvul .venit din 
părţile Trikalkiei şi a răposat la vecinica viaţă în zilele prea piosului (Petru voevod) în 
anul 7038 ( =  1530) luna Ghenarie 14" (nu 10 cum credea Tocilescu) .  

Deci, departe de a fi  vorba de lill zugrav boierit şi  ajuns stolnic, avem doar de-a 
face cu lill meşter zugrav, venit pe semne, cum a înţeles N. Iorga, din părţile Tricalei, în 
Epir. O greşeală de tipar a stîlcit data din textul slavonesc, care trebuie citită 31\H potrivit 
mărturiei lui Tocilescu ( 7038) 2. 

Această însemnare ridică întrebarea dacă lui Gheorghe din Tricala îi datorăm cumva 
zugrăvelile bisericii sf. Gheorghe din Hîrlău, care par să fie din întîia jumătate a veacului 
al XVI-lea, sau dacă el a zugrăvit pe dinafară biserica lui Ştefan cel Mare. CăCI sub domnia. 
lui Rareş credem că a fost zugrăvită pe dinafară această ctitorie de la Hîrlău, aşa cum 
s-a întîmplat la 1547 şi cu cea de la Voroneţ. Stricîndu-se însă aceste picturi, s-ar părea că la 
1791 biserica a fost tencuită pe dinafară ; dar la 1854 Gheorghe Asachi şi la 1891, T. Burada 
au mai văzut părţi zugrăvite sub tencuiala din 1791 care se desprindea 3. 

în ceea ce ne priveşte, credem că acest Gheorghe a condus ca meşter .zugrav zugră
vitul bisericii lui Ştefan şi că moartea l-a ajuns cînd lucra. Faptul că o lespede de piatră a 
fost aşezată p� groapa-i, arată sau că era avut, sau chiar că domnia a vrut să-i cinstească 
amintirea : deci în amîndouă ipotezele era lill zugrav preţuit. Lucrul nu-i de mirare. Astfel 
la 1415 Alexandru cel Bun dăduse două sate zugravilor Nichita şi Dobre înainte de a-i fi 

1 Vezi fotografii din colecţia Juan Alian (azi la 
Cabinetul de Stampe al Academiei R.P.R., sub cotele 
III  7517, 7518, 7519, şi 7520) care dovedesc că in 1 897, 
pe peretele de miazăzi al pronaosului şi sînului ca şi 
pe contrafort erau registre mari pictate ; la altar erau 
medalioane zugrăvite deasupra ocniţelor ca în firidele 
mari. în schimb fotografiile III  7521 şi 7522 par a 
=ăta o pictură deasupra intrării iar nu o s �emă cum 
s-a amintit mai sus la nota 1 (vezi şi G. Balş, op. cit., 
p. 51 - 52 fig. 62 - 63). 

2 Vezi Gr. Tocilescu într-o notă adăugită la arti
colul lui T.  T.  Burada, Biserica Sfintul Gheorghe din 
oraşul Hirlău zidită de Ştefan cel Mare, in "Revista 

pentru istorie, arheologie şi filologie", VI, Buc., 1 891. 
p. 142, nota 1 şi J. Iorga, op. cii., p. 6. Nu ştiu pentru 
ce H. Stănescu (Meşterii conslructori, pietrari şi 
;;;gravi din timpul lui Ştefan cel Mare in "Studii şi 
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cercetări d e  istoria artei", I I ,  1 - 2, Buc., 1 955 p .  365) 
care a cunoscut studiul lui Burada şi deci şi nota lui 
Toci1escu mai vorbeşte de "Stolnicul Gheorghe şi zu· 
grav" şi nici din ce pricină şovăie între anii 1530 sau 
1540 ca dată a morţii acestuia. Dato.rită bunăvoinţei 
profesorului 1. Radu Mircea am putut indrepta cîteva 
scăpări ale lui Toci1escu, controlindu-i transcrierea 
după insăşi piatra de mormint, aflătoare in lapidariul 
Muzeului de Artă aI R.P.R. din Bucureşti. 

3 T. Burada, op. cii., p. 135 şi episcopul Melhisedec 

de Roman, NIJliţe istorice şi arheologice adunate de pe 
la 48 mlnăstiri şi biserici din l1ifoldova, Buc. , 1885, 
p. 290. Asupra datării zugrăvcli10r de la Hirlău, vezi 
1. D. Ştefănescu, L'evolulion de la peinture religieuse 
en Bucovine et en Nloldavie, Paris, 1 928, p. 1 39, iar 
in privinţa acelora de la Voroneţ, vezi G. BaIş, op. 
cii., p. 31 - 36. 
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pictat o biserică la Roman 
-şi cu încă o altă clădire, iar pe un alt zugrav cu numele de 

Ştefan, îl miluise cu patru sate la 1425 1• 
Cînd intri în biserică, te uimeşte frumuseţea zugrăvelilor ei străvechi şi te supără 

un lucru : nenumăratele mîzgălituri scrijelite în decursul veacurilor şi pînă azi de unii 
elintre aceia care au vrut să-şi veşnicească trecerea prin Hîrlău. Totuşi istoricul are ce 
spicui acolo, chiar pe urmele lui Nicolae Iorga 2 şi Ilie Minea 3. 

Astfel un grafit grecesc 4 zgîriat fără milă pe fresca de la peretele de Iniazănoapte 
al pronaosului, între chipurile sfintelor Varvara şi Alexandra, trezeşte numaidecît luarea 
aminte : 

1624 wx-.o(�ptou) 20 II cxvcxxevYjaL II -.0 XCXo-.po II le;) PcxaouA �o''l fi �o-.cxc;, T poucp Ilcxv[ 't"cxc;] 
1tOa 1 1't"€AVLXOC; II Iw(&w'lc;) Mcxv&ou. 

�l,(1 ică : 
, ,1624 , octombrie 20 a Îllnoit < inaugill<Lt > cetatea < palatul > 10 Radul "' oevod, 

Tl'ufanda posteluic, Ioan al lui Manta". 

Această ştire întăreşte şi lămureşte spusa lui Miron Costin 5 că : "Ctuundu după 
aceie au arsu curţile la Iaşi, cele domneşti şi s-au mutatu Radul Vodă la Hîrlău cu şederea. 
Şi aşa îndrăgise locul la Hîrlău, cît în toate veri, la Hîrlău şedea cu toată curtea, că tocInise 
şi curţile cele domneşti şi biserici cîteva făcute acolo în Hîrlău de clînsul". 

Numele posteluicului Trufanda ridică şi el o întrebare. Desigur este vorba de chiar 
posteluicul Trufanda elin Cţivanele lui Radu Mihnea şi Alexandru Coconul, voievozii Ţării 
Romîneşti. Pe acest dregător - începătorul Pîrşcovenilor - îl întîlnim întîia şi dată la 
Tîrgovişte în divanul elin 1 7  . septembrie 1620 al lui Radu Vodă Mihnea 6. După trecerea 
în Moldova a acestuia, Trufanda se arată mai departe în sfatul domnesc al lui Alexandru 
Vodă Coconul, fiul celui de mai sus, la 2 septembrie şi 8 octombrie 1623 7 •  O săptămînă 
mai tîrziu însă, la 15 octombrie, se iveşte în locul lui marele posteluic Dumitrachi 8. Pe 
Trufanda îl vom mai întîlni în divanul Munteniei doar în 1626, cînd la 28 iunie şi 10 iulie 
marele vistier este el 9. întrebării ce a ajuns acest boier elin octombrie 1623 pînă în iunie 
1626, izvoarele moldoveneşti dau răspuns. 

Astfel comparînd lista dregătorilor lui Alexandru Coconul la 8 şi 15 octombrie 1623, 
elin documentele mai sus-amintite, ne dăm seama că elintr-un număr de 8 boi-eri, patru sînt 
înlocuiţi şi anume : Hrizea veI vistier cu Mihalachi, Gorgan paharnic cu Dumitraşco, Fur
tună veI coInis cu Bratul şi Trufanda posteluic cu Dmnitrachi 10. Pe Gorgan îl mai întîlnim 
în Muntenia la 10 martie 1624 11. Ceilalţi trei însă apar în Moldova 12, păstrîndu-şi dregă-

1 Documentul privitor la Nichita şi Dobre in 
Documente privind istoria Romlniei A, XIV - XV. 
Ed. Acad. R.P.R., Buc., 1954, p. 35 (numărul 41 ) ; 
pentru Ştefan zugravul, op. cit., p. 5 1 ,  nr. 60, p. 1 94, 
nr. 230 şi p. 207, nr. 245. 

2 N. Iorga, op. cit., p. 6 - 7. 
3 I. MiIlea, In legătură cu gra/itele de la biserica 

sI. Gheorghe din HJrIău, in "Buletinul Comisiunii Mo
lIumentelor Istorice", XIX, fasc. 48, Buc., 1926, 
p. 83. 

4 1 .  Minea, op. cit., p. 85. nr. 48 (şi fotografia, 
p. 83 3 intre �fintele Varvara şi Alexandra). 

5 Miron Gostin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la 
Aron Vodă Incoace (ed. P. P. Panaitescu), Buc . ,  1 944, 
p. 72. 

6 P. V. Năsturel, Neamul boierilor Părşcoveni .  . . , 
Buc., 1906, p. 13.  Documentul din 17 septembrie 1620 
e reprodus in Documente privind istoria Rominiei, B, 
XVII, voI. nI, doc. 521, Ed. Acad. R.P.R. Buc. , 
1954, p. 587. 

7 Documente privind istoria Rominiei, B, XVII, 
voI. IV, doc. 325 p. 310. şi doc. 344, p. 338. 

8 Ibidem, p. 343, doc. 348. 
9 P. V. Năsturel, op. cit., p. 13. 
]0 Documente privind Istoria Rominiei, B, XV I I ,  

voI. IV, p.  343, doc. 348. 
11 Ibidem, p. 387, doc. 395. 
12 G. Ghibănescu, Divanurile domneşti din 111oldova 

şi Muntenia tn secolul X V  II, in "Arhiva Societăţii 
Ştiinţifice şi Literare din Iaşi", XXVI, p. 168. 
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toriile ce le aveau în Mlmtenia. Treptat mai trecură în Moldova şi alţi boieri munteni 1 
ca bunăoară Aslan ajuns mare·vornic al ţării de jos 2 şi Neculache Ralea, marele stoluic 3. 

Aşadar, Trufanda, care fusese adus de la Ţarigrad 4 de către Radu Mihnea, domnul 
Ţării Romîneşti, şi-a urmat ocrotitorul în Moldova foarte curînd după ce turcii i-au încre
dinţat această nouă domnie. Era omul de casă al lui Radu Mihnea 5. 

Faptul că numele lui stă alături de acela al voievodului pe grafitul de la HîrIău, 
arată că Trufanda, ca posteluic, a îngrijit de preînnoirea curţilor domneşti de acolo. După 
încetarea din viaţă a lui Radu (13 ianuarie 1626), "pristăvit întru cetate în HîrIău6 ", 
Trufanda posteluicul şi Hrizea vistierul, care trecuseră din Muntenia în Moldova în 
1623, i-au adus trupul la Bucureşti, unde a fost îngropat în mănăstirea ce-i poartă numele7• 
f n alaiul de boieri care făcură călătoria mai era un moldovean de seamă, Oostin posteluicu l 
a.l doilea, tatăl vestitului cronicar. 

Un alt grafit din biserică vine să arunce acuma o lumină nouă asupra lmui mare 
cărturar mlmtean, Udrişte Năsturel. însemnarea au cunoscut-o Iorga şi Minea, dar nu 
şi-au dat seama de însemnătatea ei 8. Se citeşte tot în pronaos, dar pe peretele de miazăzi, 
în dreptul genuncillului sfintei Gazdoia II.  A fost scrijelită cu grijă, în litere latine majuscule 
de o uimitoare 113gumritate 10 : 

HFVRIELVS 
NASTUREL 

1625 

Rîndul Întîi a fost citit greşit de Iorga (Nasturielus) iar Minea, care l-a transcris 
aproape bine (HEVRIELV),  totuşi nu l-a înţeles. Desluşim : "H <ic > f <uiţ > Urielus Nas
tureI. 1625" adică : "Aici a fost Uriil NăstureI. 1625". 

1 De Ull deosebit interes sint documentele 1lT. 452, 
540, 552, din voI. IV citat mai sus. Pe Ungă acestea 
vezi şi doc. 464 şi 467 din acelaşi volum prin care 
Alexandru Vodă Coconul Intăreşte anumite moşii lui 
Hrizea mare vistier in cbiar august 1624, cind acesta 
se afla în Moldova ; tot aşa lui Trufanda pe data de 
31 mai 1 624 (ibid., doc. 1Ir. 431). GL şi doc. 398. Docu
mentul din 18 noiembrie 1.625 (ef. Documente privind 
istoria Rom1niei, voI. cit. , p. 571 - 572, nr. 586) este 
de fapt scris la Hirlău iar nu la Hîrşo, dovadă este 
scrisoarea lui Pană Filip dată din Hîrlău in aceeaşi 
zi şi cu aceiaşi martori (ibid., p. 572 - 573, doc. 587). 

2 Il intîlnim In această dregătorie la  20 decembrie 
1625, ef. Gbibănescu, Ispisoace şi zapise, 1 - 2, Iaşi, 
1927, p. 1 77, nr. 105. 

3 1. Zaborovski, Vasile Lupu ca dregător inainte de 
domnie, in "Revista istorică romină", XV, 2, 1945, 
p.  1 59, nota 1. 

4 P. V. Năsturel, op. cit. , p. 1 0 - 1 1. 
5 Aşa inţelegem cuvintele "cinsti tului şi credjn

ciosului dregător, 1ncă din casa domniei mele, jupin 
Trufanda mare postelnic" din brisovul prin care la 
31 mai 1624 Alexandru Goconul ii întăreşte satele 
Rusineşti şi Frăteşti (Documente pripin4 istQria RQ · 

2 18 

miniei, XVII, voI. IV, p. 418, doc. 431). 
6 Piatra lui de mormint la N .  Iorga, op. cit. , 

p .  246 . 
Pisania curţilor domneşti din Hirlău ale lui Ştefan 

cel Mare se află in Muzeul de Artă R. P.R. din Bucureşti ; 
prin amabilitatea prof. 1. Radu . 'lircea am putut-o 
compara cu desenul - azi mai bun decit originalul -
publicat de A. r. Odobescu, Inscripţiunea lui Ştefan cel 
Mare de la Curţile Domne.§li din Hirlău, în "Revista 
pentru istorie, arheologie şi filologie", 1, 1883, 
p. 178 - 1 80 (trebuie citit : ÂM\OKf Ha<f CbAdT"H : 
casele care a se zidi etc . . .  

7 Miron Gostin, ed. cit., p .  73. 
8 N. Iorga, op. ci!. , p.  7 (nr. 1 0) : 1. Minea, op. cit. , 

p. 84. (1lT. 17) şi p. 80 "probabil un boier al lui 
Radu Milmea". 

9 r d3Ao", numele e clar, deşi nu l-am găsit în ruei 
un ' sinaxar. Sfinta e înfăţişată Ungă sfinta T eodora : 
nu inţeleg pentru ce 1. D .  Ştefănescu, L'evolulion de la 
peintllre religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis 

les origines jusql!'au XIX-siecle. NOl!velles recherches, 
Paris, 1 929, p. 56 spune că numele sfintelor zugrăvite 
lIngă sf. Teodora sInt neciteţe. 

�o fotografii apud 1. Minea, op. cit . ,  p. 82. 
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Acest Uriil nu-i altul decît însuşi Ud.rişte Năstu.rel. Se ştie că pe lîngă numele său 
de botez (care aminteşte pe acela al străbunicului său de pe tată 1) îi mai plăcea lui Udrişte 
să-şi mai spună uneori Orest sau Uriil 2. Această întreită denumire trebuie lămurită. 

U drişte, care învăţase carte multă şi ştia latineşte şi slavoneşte - poate chiar şi 
greceşte 3 - era un iubitor de etimologii - altfel n-ar fi scris undeva că limba latină este 

"fără îndoială înrudită cu a noastră" 4. Şi astfel şi-a putut da seama că numele său, Udrişte 
sau Udrea 5, sună cam la fel cu denumirea slavo-romînă a oraşului Adrianopol : Odriu sau 
Udriu 6. Dar înainte ca împăratul Adrian să-şi fi dat numele cetăţii, ea se chema Orestias 
sau Oresta 7. înţelegem acum de ce cărtu.rarul romîn, luîndu-se după pilda unor umani şti 
din Renaştere, şi-a spus lmeori şi Orest. 

Cît despre al treilea nume pe care-l foloseşte , Uriil, lămu.rirea este mai anevoioasă. 
N ume al unui arhanghel, el înseamnă în limba ebraică "lumina lui dumnezeu" 8. 

Nici o apropiere cu Udrişte sau cu Orest nu se vădeşte într-în sul. Dar nu cumva 
mintea ascuţită a lui Udrişte nu va fi descoperit în cele din u.rmă patru slove ale patro-

1 Cf. "Revista pentru istorie, arheologie şi filo
logie", X, Buc., 1909, p. 225 (dar şi spiţa de la p. 226 
unde Vărjoghea logofăt este insemnat drept bunic al 
lui Radu din Fierăşti, tatăl lui Udrişte cărturarul). 
Că Udrişte cărturarul era din singele lui Udrişte be
ceriul, iar nu din al lui Virjoghe logofăt este acum do
vedit de un act slavonesc din 1 602 care fi arată pe 
Radu ca fiind anepsiu - nepot de frate - al lui Vir
joghe Documente privind istoria Romfniei. B, XVII 
(1601 - 1 61 0). Facsimilul documentului 56, p. 540 
rindul 12 şi trad. romînească a documentului p. 45 -46). 
în această privinţă  este o scădere a traducerilor mo
derne de acte slave de a reda pe anepsie (nepot de frate, 
de soră) şi nuc (nepot de fiu, de fiică) prin obiş
nuitul şi neclarul cuvînt nepot, ceea ce ingreunează 
cercebll'iIe genealogice şi poate strecura greşeli. 

2 "Revista pentru istorie, arheologie şi filologie". 
X ,  p. 294 -299, dă opt exemple unde numele Urii! 
alternează cu cel mult mai des de Udrişte, între altele 
In pred�sloviiIe unor cărţi (Imitatio Christi, Evan. 
ghelia cu Invăţături şi Pravila mică de la Govora) ; 

. t ... t aşa călugărul catolic li..afail Levacovici li spune 
Vriel (ibid., p. 323). Orest apare doar la 1 643 (in pre
cuvintarea Antologhionului slavonesc d e  la Cimpu
lung), rev. cit., p. 301 , şi în pisania bisericii ctitorite un 
an mai tirziu de Elina Doamna, de fratele lor Cazan şi 
de el insuşi in satul lor părintesc Herăşti (azi in raionul 
Olteniţa), vezi rev. cit.,  XI, 1910 p. 61. 

3 Damian P.  Bogdan, Despre manuscrisele slave din 
Biblioteca AcademieI Romine, extras din "Arhiva 
Romlnească", IV, Buc., 1940, p. ·28. 

4 în cuvîntul înainte al Urmării lui Hristos, cL 
A. Sacerdoţeanu, Predosloviile cărţilor romineşti, l, 
Buc.,  1 938, p.  1 14. 

ti Nu incape indoială că este vorba de fapt de ace
laşi nume, cu tot sufixul - işte ; vezi de altfel un 

zapis din 1656 dat "dumnealui Udrii vt. logof. ot 
Fierăşti" ("Revista pentru istorie, arheologie şi filo
logie", XI, p. 310) care este tot Udrişte Năstnrel. 

8 Cele două forme apar în Letopiseţul lui Grigore 
Ureche (ed. P. P. Panaitescu, Buc., 1 955, p. 1 19, 120 
etc.) : " . . .  dacă au dobîndit scaunul Odriiuln1 . . .  " 
şi "scaunul ş-au pus la Udrilu". 

7 Pauly ·Wissowa, Real-Encyclopădie . . .  , XIII ,  
• Stuttgart 1910, col. 2174 - 2175 (s.v. Hadrianopolis 

9 :  Drestam . . . urbem Hadrianus suo nomini vindicari 
iussil, lEst. Aug., Heliogabal 7 - 8 ;  'Op&<JTt<X8ci • . •  

oihoo rr<XAett 1j rr6AtC; txetA&ho TOU �et<JtAEOOC; 'A8pt
etVOU, Zanaros XVII, 23). Totuşi etimologia lui Udrea 
nu este Adrian, ci Andrei ; astfel, potrivit legii fone
tice a + u + cons. > in (ef. Inger de la ange
lum : O. Densuşianu, Histoire de la langue rou
maine, I I - 1 ;  Paris, 1 914, p. 1 6), iutilnim în 
documente vechi numele de bărbat Indrea (Docu
mente privind istoria Romlniei, A, XIV - XV. 
p. 365, nr. 434 din anul 1469) sau Indru (ibid., XVI, 
voI. 1 1 1, p. 1 1 7  nr. 148 din anul 1 579), precum şi cel 
de femeie lndreica (ibid., XVI, voI. 1, p. 409, nr. 375 
diu anul 1543 şi voI. II, p. 1 60, nr 1 56 din anul 
1 512). Paralel cu acest fonetism, intilnim altul, poate 
influenţat de vechea bulgară (cf. exemplul unghi, 
citat de Densuşiauu, op. cii.), care dă Undreiul (Do
cumente privind istoria Romlniei, B, XVI, voI. VI, 
p. 374, nr. 386, din anul 1 600). In sfirşit, amintim 
că luna decembrie se mai numeşte fn popor Undrea 
(ziua de sf. Audrei, căzind tocmai fn ajunul ei, la 30 
noiembrie) ; ef. şi L. Şăîneanu, Incercare asupra sema
siologiei limbii rom/ne, in "Revista peutru istorie, 
arheologie şi filologie", VI, Buc., 1891,  p. 249. 

8 Vezi notiţa lui 1. T. Marshal in A dic/ionary 
01 the Bibel. . .  edited by J. Hastings, voI. IV. (s. v. 
OUpt�A), p. 838. 
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nimului său - meI (din :Năstmel) numele arhanghelului sub forma sa latină (Uriel), atît 
de uşor de căpătat prin doar epenteza unui i . . . � 

Întorcîndu-ne acum la grafitul de la HîrIău, recunoaştem preţul lui deosebit de mare 
pentru biografia celui mai de seam1 cărturar muntean din întîia jumătate· a veacului 
�1Jl XVII -lea. 

Udrişte Năstmel apare pentru întîia oară în documente la 8 februarie 1625 cînd scrie 
în Tîrgovişte o poruncă în slavoneşte a lui Alexandru Vodă Coconul pentru satul Dra
goslavele \ iar a doua dată la 14 martie acelaşi an, cum dovedeşte prea frumosul hrisov 
slavonesc al aceluiaşi domn prin care mănăstirea de la Bo1intin este închinată mănăstirii 
Ivir de la Muntele Athos 2. După aceea trebuie aşteptat pînă la 24 iulie 1627 pentru a-l 
întîlni din nou 3, dar de acum înainte din ce în ce mai des şi jucînd un rol mereu creseînd. 

Despre viaţa lui între 14 martie 1625 şi 24 iulie 162 7 nu ştim nimic deocamdată. 
De aceea însemnarea de la Hîl'lău din 1625 aruncă poate o oarecare licărire. Din nenoroeirc 
lipseşte hma cînd a fost săpată în tencuială de mîna răbdătoare, sigmă şi destoinică a lui 
Udrişte. Astfel ne putem gîndi că el se întorcea din străinătate după desăvîrşirea studiilor, 
atunci cînd a trecut prin Hîrlău. Dar iscusinţa mare cu care a întocmit hrisovul pentru 
I viI' 4 dovedeşte că nu era la începutul ostenelilor sale alătmi de ceilalţi dieci ai logofeţiei 
domneşti, încît această ipoteză a întoarcerii din stră,inătate o în1ătmăm. Credem mai degrabă 
că Alexandru Vodă Coconul l-a trimis la tatăl său Radu Vodă Mihnea. Faptul că nu-l mai 
întîlnim în Muntenia după 14 martie 1625 şi pînă în iulie 162 7 cîntăreşte greu în sprijinul 
acestei ipoteze 5. Ţinînd seama că mulţi boieri munteni, nu numai greci ca Trufanda, ci 
chiar băştinaşi ca Mihail Fmtună comisul şi N eculache Ralea stolnicul au trecut în Mol
dova împreună cu Radu Mihnea, unii în dregătorii de divan iar alţii în slujbe mai mărunte 6, 
ispita e mare să-I trecem şi pe Udrişte în- rîndul acestora. 

Nu ştim ce va fi fă,cut în Moldova unde nu a rămas pe semne după moartea lui 
Radu Mihnea. Dar credem că a putut să cunoască acolo între alţii pe viitorul logofăt 
Eustratie, pe viitorul mitropolit Varlaam, pe atunci igumen de Secu, pe Nestor şi Grigore 
Ureche întorşi în Moldova din 1617,  şi, fireşte, pe Ion Costin, tatăl cronicarului. Şederea 
lui Udrişte :Năstmel printre moldoveni nu poate să nu-i fi dat simţămîntul unităţii nea
mului romînesc. 

Un alt grafit de la biserica sf. Gheorghe se leagă de venirea în Moldova a ţarului 
Petru cel Mare. Este scris în slavona bisericească : 

KIMH npHwd u..dP MOCKOKCKHH seei 
[= cînd a venit împăratul moschicesc 7219 < 1711 > ]. 

1 Documente privind istoria Rominiei, B, XVII, 
voI. IV, p .  482 - 483, nr. 498. 

2 Ibidem, p.  485 - 487, nr. 503 (Singurul document 

unde citim numele lui sub forma U drişte Năsturelovici 

din Fierăşti). 

3 "Revista pen l ru istorie, arheologie şi filologie", 

XI, 2, p .  293. 

4 Am controlat originalul. 

5 Totuşi amănuntul că hrisovul pentru Ivir, din 

14 martie 1 625 este scris de drişte Năsturelovici ar 

pulea fi un semn că acesta trăise înainte vreme În 

Moldova .. Astfel documente moldoveneşti numesc p e  
Bogdan Vodă Lăpuşneanu Alexandrovici c a  fiu a l  lui 

Alexandru Vodă (cf. Documente privind istoria Rominiei, 
A, XVI, voI. I II, p. 12 nr. 19, anul 1 572) ; pe I1iaş 
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Vodă Petrovici, tatăl săn fiind Petru Rareş (ibid, . 
p. 233, ru:. 288, anul 1 583) ; în sfîrşit un document din 

1 602 este scris "în zilele lui Ieremia Moghila voevod 

şi a arhiepiscopului nostru chir Gheorghie Movilovici" 
(ibid . ,  XVII ,  voI. 1 ,  p. 61 ,  lll'. 93). De fapt amîndouă 
ipotezele nu se înlătură neapărat una pe alta : Udrişte 

a putut părăsi HîrIăul la începutul anului 1 625, dar 

înainte de 8 februarie cind a scris porunca pentru satul 

Dragoslavele ; iar după 14 martie acelaşi an şi inainte 

de iulie 1 627 s-ar putea să mai Ci ,tat în Moldova. 
6 în această privinţă vezi şi documentele 586 şi  

587 date din Hirlău la 1 625, noiembrie 18 În Docu
mente privind istoria Rominiei, B, XVII, voI. IV, 

p. 571 - 573. 
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însemnarea se citeşte pe poala hainei sfintei Ermiona, pe peretele de apus al pro 
naosului, l a  stînga cum intri î n  biserică. N u  credem că poate însemna c ă  Petru cel Mare 
a fost la Hîrlău , căci aşa ceva s-ar şti elin alte izvoare. Ea priveşte doar intrarea ţarului 
în Moldova. Pentru istoria luptei împotriva asupririi turceşti, aceste cinci cuvinte păstrează 
l'ă,sunetul ce l-a avut în Moldova sosirea împăratului care-şi ridicase sabia împotriva 
păgînilor. Ion :Neculce, care pe acea vreme er?> mare spătar, ne-a lăsat niscaiva amintiri 
în care simţim încă freamătul cu care o mînă de om a scrijelit în biserica lui Ştefan îm em
narea de mai sus. 

" . . .  Iară marele Petru Alecsievici, împărat1.11 Moscului, scrie cronicarul moldo
vean, trecînd Prutul pre la Zagarence, au venit drept în tîrgtll Iaşilor, împre1.mă cu împă
răteasa lui, anume E caterina, în curţile domneşti, iară caimacanii împreună cu alţi boieri 
şi orăşeni bătrîni mai de cinste, şi cu Gedeon mitropolitul şi cu tot clirostll bisericii, i-au 
ieşit cu toţii înainte, afară elin Iaşi, şi frumos tîmpinîndu-l l-au primit cu toată inima, 
şi i s-au închinat cu mare bucurie, ca unui împărat creştin, (lînd laudă lui Dumnezeu, 
ca doară îi va cerceta cu mila sa şi-i va scoate de sub giugul robie i turcilor 1". 

D upă părerea noastră , însemnarea de la Hîrlău a fost scrijelită curînd după sîmbătă 
24 iunie 1 711,  cînd sosi ţarul la Iaşi. Poate chiar cel ce a scris nu ştia încă numele ţarului 
căci l-a adaos mai j os sub văleat : W"'Tptl. Folosirea limbii liturghiei ar putea fi tm semn că 
grafitul a fost făcut de un preot de la sf. Gheorghe. Lipsa oricărui alt amămmt în scurtul 
grafit amintit ne face să, credem că nu se aflase încă de înfrîngerea creştinilol' la gura Sărăţei · 

Din puzderia de însemnări care brăzdează prea frumoasele zugrăveli ale ctitorie 
l ui Ştefan cel Mare, ma,j dăm un grafit armenesc eli n  altar 2 

bU Ot/,U.U 
I;U fJ."flJ CU 
9 r c a" OPt 
filt/, fl-zi 4C 
fl Jt'u"U/1 d u  
fJ.ft/,b8lJ. • . .  

Adică : Eu Ovanes am scris aceasta, în ziua (sir. ! )  data _1168 ( +551 = 1 71H)  
iunie 15.  S-a scris . . . . .  

Nu am isprăvit culesul de însemnări vechi. Astfel pe o plăcuţă de argint pusă în 
josul icoanei sf. Gheorgh e de pe catapeteasmă 3 scrie : 

"Această sfîntă icoană s-au ferecat de dumnealor boerii slu II geriul Stavarachi, 
Itlliiano şi cluceriul Grigori Diricliu spre pollmeuire : 1843 : DechemTI'ie : 21 zile. "  

în dulapul aşezat î n  pronaos s e  păstrează u n  numă,r d e  cărţi vechi, romîneşti şi 
greceşti . 

Pe o carte "învăţături hristianiceşti", tipărită în 1 823 la Mitropolia elin Iaşi, silabisim : 
" Cartea aceasta cu hristianiceşti 11 Invăţături iaste din cărţile meale li Ioan Nichi

for" I I  1825 oct. 1 I I  Botoşani". 

1 M. Kogălniceanu C1!ron icele, Rominiei, edi ţia a 
1 [-�, voI. II, Buc., 1872, p. 314. 

2 Se află scrijelit pe odajdia unui arhiereu (Sf 
Grigore), � al )atrulea din altar (pe peretele de miazăzi): 

Descifrat de profesorul H. Dj. SirunÎ. 

3 Catapeteasma ar fi fost făcută la  1 7 9 1  de spă
tarul Mihail Racoviţă ; ,ezi T. T. Burada, op. cit .• 
p. 135. 
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Mai dăm acolo de un mic manuscris grecesc elin 1802, cuprinzînd cîntări bisericeşti, 
frumos scrise, pe hîrtie turcească, de mîna unui oarecare Luca din Lesbos. Cărţu1ia e împo
dobită cu chenare împletite, lucrate cu cerneală neagră şi roşie. Flec'1re slovă dintîi 
a fiecărei strofe este scrisă cu chinovar. Pe ici pe colo lipsesc unele file. Răsfoind ma
nuscrisul am cules următoarele date : 

a) EtpfLoA6ywv aUv 0e:iJ) &YLCP 1toL"Y)&�V 7tIXP� 'rOU (.LOUaLxoALYLUlorchou -�fLe:'repou OtO-XoxeX
AOU AlXfL7tIXOIXPLOU xup llhpou 'rOU T e:A07tOvv"y)aLou,  XIX'rO: 'rO u<poe:; 'r�C:; &Y�IXe:; 'rOU X(pLO'rO)U 
fLe:yaA"Y)e:; e-.ÂxA"Y)aLoce:;. KIX'rO( �lXdocL de:; 'r�v xOLfL"Y)a[LvJ 'r'fie:; ll7te:POCY[IXe:; oe:a7to[',"y)e:; �[.l.{;iv 0e:o'r6xou 
XIXL &e:L7tlXp&evou MlXp[IXe:;. 

[Adică : Irmologhion întocmit cu ajutorul lui dumnezeu cel sfint de către prea 
învăţatul în ale muzicii dascălul nostru chir Petru Lampadariul din Peloponez, 
după felul sfintei şi marii biserici a lui Hristos. Catavasii pentru Adormirea stăpînei 
noastre de dumnezeu născătoarei şi pururea fecioarei Maria" ].  (Urmează şi alte 
cîntări) .  

La sfîrşitul uneia scrie : 

To 7tIXPO'1 EYPeX<p"Y) 7tIXP' E[.l.OU AOCfL7tOCOIXP[ou 'r'fie:; 'rOU XpLa'rou [.l.syeXA"Y)e:; ExxA·tjaLIXe:; llhpou 
_00_. _ 

'rOU BU�OCV'rLOU EV g're:L oco/xoc, �e:Xe:�pL( ou) : 
[Cele de faţă s-au scris de mine lampadariul marii biserici a hli Hristos Petru din 

Bizanţ la anul 1 721 , decembrie]. 
b)  Cîteva file cu muzică romînească. 

c) EtpfLoA6ywv auv 0e:iJ) &YLCP 7te:PLexov 7teXv'roce:; 'roue:; e::PfLoue:; 'r{;iv oe:a7to'rLx{;iv XOCL 'r{;iv 
6e:ofL"y)'r0PLX{;iV EOp-r{;iV XOCL 8AOU 'rou EVLOCU'rOU 7tOL"YlfLoc lle'rpou 7tPUl'r0o/eXA-rOU 'r'fie:; &YLOCe:; 'rou 
XpLa'rou fLe:YXA"Yle:; e-.ÂxA-tj.aLIXe:; 'rou BU�OCV'rLOU [ =  Irmologhion cu ajutorul lui dumnezeu 
Sfîntul cuprinzînd toate irmosurile sărbătorilor domneşti şi în cinstea maicii domnului 
şi de peste tot anul, opera hti Petru din Bizanţ, protopsaltul sfintei şi marii biserici 
a lui Hristos]. 

d)  TeAoe:; XOCL 'riJ) 0e:iJ) 36�1X. ' Eyp;.<P"Yl 7tOCP ' E[.l.OU AouxlX Ae:a�[ou EV g're:L , OCUlW xoc-r� 
[.l.�VOC ' I ouvwv . 

T '  'I- ' � ' ,1. ' , ov OOCX'rUAOLe:; ypOC'j'OCV'rIX, 'rov xe:x'r"Y)fLe:vov, 
T 6v 'r' EfL[.l.e:A{;ie:; eXoov-roc auv 7tpo6UfLL� 
(%Aocne: -roue:; 'rpete:; � 'rpLo:e:; 'rpLaoA�LUle:;. 

[Sfîrşit iar lui dumnezeu slavă. S-a scris de mine Luca din Lesbos la anul 1802 , 
în luna iunie. 

Pe cel care a scris cu degetele-i, pe cel care a dobîndit şi pe cel care în chip melo
dios cîntă cu rîvnă, pe tustrei păzeşte-i, Treime, cu întreită fericire].  

Aşadar, Luca elin Lesbos a copiat în 1802 manuscrisul aflător acum la Hîrlău, după 
un manuscris din 1 721 a lui Petru Lampadariul din Bizanţ. Adăugăm că el singur a scris 
de mîna sa tot manuscrisul grec, în care altcineva a strecurat şi unele melodii romîneşti. 

2. Biserica Domnească sf. Dumitru. Stilul ei o leagă de ctitoriile lui Petru Rareş 1.  
Pisania aşezâtă în pronaos la dreapta intrării e însă mai nouă 2. Desluşim rîndurile ei cu 
frumoase slove chirilice sub care îşi întinde aripile pajura cantacuzinească. 

"într-această sfîntă biserică se cinsteaşte şi să prăznueşte hram < ul > II Sfîntului 
mare m <u >cenicu Dimitrie, dară de cine iaste zidită din I I tru' 1 nceput nu se ştie, fără numai 

1 G. Balş, Bisericile şi mfni1stirile moldoveneşti 
din veacul al XVI-lea, 1 928, p. 68- 72. 
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veletul să arată că era atunce 7 .000 I I Iară acum cu agiutoriul lm Dumnezeu ca dintru'ntăi 
s'au zidit şi s'au podo I I bit cu silinţa, osteniala şi cheltuiala dum I I  isale Iordachi Oanta I I  co
zino marele spătaru şi cu agiutoriul de la alţi creştini : după cum I se arată la condică cine 
citu au datu. 1779, august 15. I(ordache) D(eleanu) I I  O(an)t(acuzino) I I  veI spat (ar)". 

Din pisanie reiese că data ce purta vechea pisanie era stricată ( 7000 răSptffizînd 
anului 1492), nemaipăstrîndu-se decît milesimul. Oît despre condica amintită de noul 
ctitor, n-am putut da de urma ei. 

3. Biserica sf. Nicolae. în pridvor, deasupra intrării, scrie pe peretele de miazăzi : 
, ,1797 O(ctomvrie) 4" . 

.Altă pisanie n-are bisericuţa. Totuşi, o placă mare, aşezată acum cîţiva ani în bise
rică, îţi deapănă trecutul ei. Afli astfel că odinioară, pe acelaşi loc, se ridica o bisericuţă 
de cimitir, care a fost înlocuită pe la 1826 -1830, cu alta de piatră, făcută de Mihai Herescu 
şi soţia sa Ruxandra. 

Această ştire nu se potriveşte cu data 1797 de care am pomenit. Oredem mai curînd 
că pe la 1830 s-a preînnoit clădirea zidită la 1797. 

Tot acolo citim că răposatul patriarh Nicodim a reparat-o şi a sfinţit-o în 1�3 7 

cînd păstorea Moldova. 
în peretele dinspre ră,să,rit al pridvorului eRtp prinsă lespedea de mormînt a ctito-

1'l11ui Mihail Herescu 1. 
De la el se mai păstrează icoana hramului (sf. Nicolae) din timplă, cum doverreş[;e 

scurta' însemnare "NIihail, Ruxandra i fii lor" 1.  
Bănuim că tot ei vor fi plătit întreaga catapeteasmă făcută în 1830 ; sub icoana 

sf. Ioan Botezătorul zugravul a scris : "S-au zugrăvit la anul 1830 Septemvrie 20 .  

-Vasile Oălin". 
În altar se găseşte un pomelnic de lemn al neamului ctitorilor, din care nu lipseşte 

nici" "Dosoftei arhiereu", cel care fusese egumen de Putna şi pe ul'mă episcop de Rădăuţi 
din 1 750 pînă în 1 789. Fiind inedit, îl trecem printre spicuirile de faţă : 

"Pomeluicul reposatului Mihail Herescu, fondator bisericii Sf. Nicolae din 
Harlau cu toată Familia sa şi tot neamul său : 1878. 

-Vii : Dimitrie, Eleana, Grigorie şi tot neamul. 
Morţi : Mihail, Rucsandra, Antonie, Paraskeva, Simion, Marica, Aniţa, 

Anani ea, Alecsandru, Mihai, Samson, Ecaterina, Nicolai, Dosoftei arhiereu, Shi -

1 întrucît copia noastră arată citeva deosebiri 
faţă de textul tipărit de V. Drăghiceanu iu "Buletinul 
Comisiunii monumentelor istorice", VI, 1 913, p. 1 95, 
o redăm aici : "Sub această piatră să odihnescu oasălea 
răpos. Mihail Fonberescu (sic !) ctitorul şi 'epitroplli 
bisăricii Sf. Neclllai ci era in vr:stă de 60 de ani pe 
dnd şă vieţllea ir.prellnă cu nrmasăi în cunună. Rog 
prea cei cî vor vroi cauti!ndu-să pe peatră macar scurt 
săş amintească că:această datorie către ceri d(u)mne
zăire pre toţi cei vii ne aşteaptă şă că toţ săntem datori 
către ceri să vărsăm rugi pentru acei ces răposaţ şă 
zac in mormănt uitaţ, precum şacest răposat de la 
anul măntuirei 1848 luna iuni in 25 de cănd au con
tenit din viaţă. M(ihail) H(erescu). Scumpe trecător 
stăi, un minunt (sic 1) pierzi, ză : Domnul să mă erti, 

căci şă tu eşti muritori. Aice în acest palat cu oasă 
decorat Virtllţ şă fromosăţi bine Iăcuesc (= locuiesc !). 
Aice toţ săn pac (sic ! = se tmpac), nu să mai cărtesc". 

Lespedea de mormînt a acestui bucovinean este 
destul de grosolan lucrată. în partea de sus are într-un 
colţ soarele iar in celălalt luna ; se vede un chenar 
mare împodobit cu o cruce pusă deasupra unei tidve 
şi a două oase ; de fiecare parte a crucii cite un serafim.  
Amintim că familia Herescul din Bucovina (netnrudită 
cu cea din Muntenia) a fost innobilată de austrieci 
după cotropirea Bucoviuei din 1 775 : de aceea ins
cripţia amintită vorbeşte de Mihail Fonherescu (= von 
Herescu). Cf. Tr. Larionescu, Familii vechi bucovinene. 
In "Arhiva genealogică romină", 1 944, ianuarie, p. 20, 
Vezi şi pomelnicul reprodus de noi. 
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monah Ilie, Neofit ieromonah, erei Vasilie, prezvitera Ioana, monahiia Zino
viea, Mi;hail, Soltana, erei Grigorie, Evdokia monahica, Alec sandru, Kesarie, 
Ioan, Mihail, Varvara, Ioan, Anghelcu, Maria, Nicolai, Mariea, Oatinca, Mariea, 
Gheorghie, Balaşa, Eleana, Gheorghie, Vasilie şi tot neamul. 

Oombinat de D. Herescu" . 

4. Spitalul mixt de stat din HirJău. Clădire destul de mare în stil clasic 1 .  
Pe faţadă o pisanie chirilică : 2 

"Acest spital s-au zidit din cheltuiala I I  logofătului Iorgu [Ghica De]lianu şi a soţ I I iei 
sale Pulheria [cu s]tăruirea şi osîr I I  dia vornicului Teodor[u Gh]ica Delianu, 
pomeID'e I I  fiului lor. 1 858. Iulie 22," 

B. lVI A X U T 

Biserica din acest sat stă pe un bot de deal, în mijlocul unei livezi. Oonstă di nt r-o 
navă cu un pridvor cu coloane în stil clasic deasupra căruia străjuieşte turla. Din pisanie 3 
aflăm că : 

"Acest sV < ă  >nt lăcaş cu hramul II svi <n >ţilor v <oe >v <ozi > s-au zidit din 
nou I I  la :842 : (sic ! )  de către dum <nea >l <ui > ma l l  rele vist '< ial' > Gheorghi Ghica 
şi de so li ţie sa Pulheria Ghica născută, Balş : s-au svinţit (loc a,lb] I I . Sv <inţi > lor 
mari v(oe )v(ozi) [1oc a,lb] 1 miluiti-ne pe toţ". 

Se păstrează acolo două icoane mijlocii, de factură rusească. Una-i cu chipul maicii 
domnului ; cealaltă înfăţişează pe Hristos împărat înconjurat de prea curata şi de sf. Ioan 
Boteză,torul lîngă care este zugrăvit şi sf. Teofilact, temă iconografică cu totul neobişnuită . 

C. D E J� E N I 

Găsim în biserică cîte ceva necunoscut 4 .  
a) Stilul icoanelor tîmplei are ceva italienesc. în partea de jos a icoanei Ador

IllITll citim : 
"Această sfăntă icoana (sic ! )  şi cu toată catapetasma (sic ! )  bisellricii sau zugrăvit 

vI (ea)t 7255 ( = 1746) octovrie 15l\cu toat(ă) cheltuiala dum(i)sal( e) Iordachii Oantaco 
zino hatmanu II Zugrav Ioasaf dela m(ă)n(ă)stirea Vatopedi"-

Acest monah destoinic trebuie să fi fost romîn, judecînd după limba însemnării 
de pe  icoană, şi va fi deprins meseria de zugrav subţire la Muntele Athos. 

b) Pe o icoană a maicii domnului aşezată lîngă catapeteasmă scrie : 

M v�ae"IJ'rL, XUpLe:, 'rou ()OUAOU aOu ra�pL�A II &pXLe:pew<; (e-rou<; /a�7t) , &7tPLAALOU A '  

(pomeneşte, doamne, pe robul tă,u Gavriil arhiereu . .Anul 1 780, aprilie 1 J .  

Zugravul s-a iscălit într-un colţ a l  jilţului icoanei : Xdp re:WpYLOU �wypa� (sic ! ) .  
a dică "mîna lui Gheorghe zugrav". . 

Gavriil arhiereu nu poate fi altul decît mitropolitul Gavriil Oalimachi al Moldovei 
(1760 - 1 786).  

1 o cameră din spital, avînd o absidă, era  capela 
spitalului. Catapeteasma a fost mutată în 1 954 la 
biserica nouă din Belşeşti la cîţiva kilometri de Hirlău .  

2 Ctitorii sînt şi aceia ai bisericii satului vecin 
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D. F O  S T U L S O H I T  Z A G A V I A  

Vechimea schitului se urcă cel puţin pe la începutul veacului al XVII-lea. Biserica. 
de azi însă este mai nouă : a fost durată din cărămidă la 1830. Are pe dinafară înrăuriri 
neoclasice ; . 0  turlă se ridică peste pronaos: Lăcaşul are chipul unei nave. Naosul este boltit 
în leagăn. însemnăm că lîngă peretele de miazănoapte al bisericii, afară, se vede o gaură 
folosită drept umuvelniţă pentru aruncat apele de botez, în loc de a se afla înăuntru 
cum se obişnuieşte peste tot 1.  

Alţi cercetători au mai vorbit despre schitul Zagavia 2. Ne mărginim doar la unele 
ştiri pe care nu le-am găsit în lucrările lor. 

Astfel pisania bisericii nu pare să fi fost publicată în întregime pînă acum 3 .  
"t La anu 1830, mai 31 cu blagoslovenia şi  ajutoriul preosfiuţitului mitropolit 

kiriokirio Veniamin Oostaki, s-au zidit această biserică cu hramul Naştere Maicii Domnului 
şi sfăntul ierarh Nicolae. Toată cheltuiala din veniturile moşiilor iară trudnic şi oste
nitor întru toate au fost sfiuţie sa cuv(iosul) Veniamin protosinghel şi igumen a 
aceşte monastil.'i. Au dat agiutoru şi alte ipochimene a căror nume sau scris în po
melnicul bisericii spre vecinica lor pomenire : t Theofil ieromonah am scris. Amin". 

în livada fostului schit zace frîntă în două o lespede frumos împodobită la cap cu 
doi porumbei săpaţi într-însa. Un chenar cu flori mărgineşte piatra de j m' împrejur. 
Inscripţia este săpată cu litere greceşti majuscule şi sporadic accentuată. 

Ev6<ia lIe xd-r�L (; ao l IuAoc; -rou 0��u Z I IClxClpLClC; a7J I Iv -r� O"u�uyw CllJ-rOU 'A-ropou II ci1to 

e1tClPXLCl I I  Newv IICl-rp I lwv. Ov KUPLOC; I I  (; 0eoc; &VOC7t I IClU(jCl� ev x I IOA1tOLC; 'A� IlpClCl(l. (iar 
mai jos într-un chenar : ) 1812 1 1  IouAtou 8 .  

adică p e  romîneşte : 

"Aicea zace robul lui Dumnezeu Zaharia cu soţia sa Atoros ( � ! )  din eparhia <ţinutul > 
Neopatras. Domnul Dumnezeu să-I odihnească în sînul lui Avram. 1812, iulie 8." 

în ogradă se mai găseşte o piatră nescrisă, avînd săpate o căpăţînă şi cu două oase 
înconj urate de cîte o floare 4. 

3AMETKH O XbIPJI3Y H E fO OKPECTH OCT5IX 

(I<PATI<OE CO.D.EP)KAHI1E) 

UeJIhlO 3TOH CTaThH 5IBJI5IeTC5I n p aBHJIhHOe lJTeHHe H a,nnHceif B cTapoM ro cno,napCKOM 
ropo,ne XhlPJI3Y, Heony6JIHKOBaHH hl x  ,no H a CTOmI(erO BpeMeHH HJIH ony6JI HKOBaHHhl x  C 
o lliH6KaMH,  a Ta K.�Ke H CnOJIh30BaHHe H CCJIe,nOBaH Horo MaTepH aJIa B CBeTe HOBhlX ,naHHhIX. 

1 N. Iorga, Istoria bisericii romîneşti . . , II ,  ed. 
a Il-a, Buc., 1930, p. 326. 

2 lnsemnăm următoarea bibliografie ; C. Bobu
les cu, Schitul Zagavia, in "Miron Costin", VII, Birlad, 
p. 39 - 45 ; D. Axinte, Amfilohie Holiniul. Mormintul 

de la Zagavia, in "Revista critică", IV, Iaşi, 1930, 
p. 205 - 206 ; Al. Simionescu,' Documente privitoare la 
Schitul Zagavei din jud. Iaşi, în "Biserica ortodoxă 
romină", L, Buc., 1932, p. 363 - 364 ; Veniamin Pocitan 
Btrlădeanul, Vechea episcopie a ' Holinului, In "Bis· 

Iii - c. 11199 

ort. rom".,  voI. cit., p. 583 - 585. 
3 Pisania săpată deasupra intrării are unele cuvinte 

vopsite în roşu ; Crucea, data (1830, mai 31) şi numele 
mitropolitului (Veniamin). 

4 Ne este o plăcută datorie să mulţumim aici 
părintelui protopop V. Tărăboanţă şi preotului Con
stantinescu pentru deosebita bunăvoinţă cu care ne-au 
înlesnit cercetarea monumentelor din Hirlău şi im
prejurimi, precum şi academicianului prof. Duiliu 
Marcu care ne trimisese acolo în acest scop. 
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TaK, B OTHOllIeHH H  rOCIIO.naPCKOH uepKBH CB. feoprH5I B XhlpJI3Y a BTOp BOC C raH aB
JUmaeT H a.nII H Ch ,  C.neJIa HHYIO IIO 06eTY B 1 492 ro.ny; .naeT HOBble YTOqHeHH5I B C'B5I3H C 
pocnH ch lO uepKBH H C IIpe.nnOJI araeMhIM ee a BTopoM, )!UIBOnHCueM feopre H3 TpHKaJI a ;  
Il!HpOKO H CTOJIKOBbIBaeT rpeqecKYIO rpa ep qlHTH 1 624 ro.n a ,  - ony6JI HKOBaHHYIO paHhwe 
I1. MHHeH, KacalOruYloc5I IIOCTeJIhHHKa TpyepaH.nhI, H3BeCTHoro 605IpHHa npH P a.ny MHxHe. 

ABTOP H H.neHTHepHUHpyeT rpaepepHTH 1 625 ro.na, HanHcaHHYIO Y.npHllITe H3cTypeJIOM, 
qTO 3 aHOBO OCBeruaeT HMeHa H HeKoTophle TYMaHHbl e  nyHKTbI H3 6HorpaepHH Be.TJHKOrO Ba
JIallICKOro yqeHOrO ;  OH OIIHCbIBaeT erue Heony6JI H KOBaHHYlO rpa epep HTH 1 7 1 1 ro.na o BCTY
IIJIeHHH B MOJI.noBY Uap5I n eTp a B eJIHKOrO; IIpe.ncTaBJI5IeT rpeqecKYIO pYKonHch 1 802 ro.na ,  
KOII H IO HeoIIy6JIH KOBaHHoH erue pYKonHcH 1 72 1  ro.na H T . .n. 

I13 n a M 5ITHHKOB X bl PJI3Y OH OfmCbIBaeT: 
- H a.nnHCh B uepKBH CB. L!.HMI-ITPH 5I  ( 1 779) , c.neJI aHHYIO 110 06eTY ; 
-H a.nnHCh 1 797 ro.na B uepKBH CB. H HKOJIa5I, H a.nIIHCh H a  H a.nrp06HOH I1JIHTe KTl I -

Topa MHXaHJIa X3P3CKY H CTa phIH IIOM HH aJIhHbl H  CI1HCOK; 
-naM5ITHYIO .nOCKY 60JIhHHUbl .  
ABTOPOM npHBJIeqeHbl HOBbl e  .naHHble,  c06pa HHble B coce.nH HX MeCTHOCT5IX,-MaKCYTe 

( H a.nIIHCh H3 MOHaCTblpCKOH qepKBH, c.neJIaHHa5I IIO 0 6eTY B 1 842 ro.ny) ,  L!.eJIeHH ( Ha.nI1 HCH 
Ha HKOHax XVI I I  BeKa) ; ' 3 a raBHH (H a.nII Hch H3 MOHacTbl pcKOH UepKBH 1 83 1  ro.na H H a.n
rp06Ha5I Ha.nI1HCh 1 8 1 2  ro.na). 

B bIIueYKa3aHHbl e  B H a CT05Irueii pa60Te H a.nIl HCH H aII Hca HbI Ha PYMbIHCKO M ,  CJI aB5IHCKOM . 
rpeqeCKO M .  JI aTHH CKOM H apM5IHCKOM 5I3 bIKax. 

INSORIPTIONS DE HîRLĂU ET DE SES ENVIRONS 

(RE SUME) 

L'objet du present article est de faire connaître un certam nombre d'inscriptions 
de la vieille cite princiere de HîrIău (Moldavie) qui n'avaient pas encore ete publiees 
jusqu'ici et de corriger les erreurs entachant l'edition de certaines autres. L'auteul' met 
egalement fi, profit sa recolte epigraphique pour eclairer differents details d'histoire. 

En ce qui concerne l'eglise St. Georges, de HîrIău, il reproduit l'inscription votive 
de 1492 ; il apporte des precisions nouvelles_ sur les peintures de l'eglise et sur leur auteur 
presomptif, le peintre Georges, de Tricala en E pire ; il presente un graffite grec de 1624, publie 
anterieurement par 1. :Minea, qui fait l'objet d'un ample commentaire sm la personne du 
postelnic ( chambellan) Trufanda, boyard bien connu de la cour de Radu :Mllnea. 

L'auteur identifie un graffite de 1625 de la main d'Udrişte Năsturel, qui ecla're 
d'un jour nouveau le nom et quelques points obscurs de la biographie du savant lettre 
valaque. TI en reproduit un autre, inedit, de 1 711, se rapportant a l'entree en Moldavie 
du tzar Pierre le Grand et presente un manuscrit grec de 1802, qui est la copie d'un autre 
de 1721, etc. 

Des autres monuments de HîrIău, il publie : 
- l'inscription votive (de 1779) de l'eglise St. Demetl'e ; 
- une inscription de 1797 de l'eglise St. Nicolas et une a,utre, gravee sur la tombe 

du fondateur, Mihail Herescu, ainsi que l'ancien obituaire ; 
- la plaque commemorative de l'hopital. 
L'article est complete par quelques inscriptions recueillies dans les localites avoisi

nantes de Maxut (inscription votive de l'eglise de 1842) ,  Deleni (inscriptions d'icones datant 
du XVlIIe siecle) et Zagavia (inscription votive de l'eglise conventuelle de 1831 et inscrip
tion funeraire de 1812) .  

La langue des inscriptions reproduites dans ce travail est soit le  l'oumain, soit le 
slavon, le grec, le latin ou meme l'armenien. 
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MUZEUL REVOLUŢIEI DIN 1 848/49 (ARAD) 

d e  EUGEN GLUK 

Una din realizările de seamă pe tă,rîmul muzeisticii înfăptuită în ţara noastră în anii 
puterii populare o constituie organizarea şi deschiderea "Muzeului revoluţiei din 
1848/49" din ATad . 
Rădăcinile istorice ale înfăptuil'ii muzeului. Existenţa acestui muzeu la Ara(} în 

cadrul Muzeului regional din acest oraş se datoreşte faptului că aici, în oraşul Amd şi în 
împrejurimile sale, au avut loc o serie de evenimente foartf' însemnate, legate de revoluţia 
din 1 848/49 de pe cuprinsul Transilvaniei. 

Din primele zile ale acestei revoluţii, masele populare din Arad apa,rţ inînd tuturor 
naţionalităţilor conlocuiJ.oare au participat activ la eVf'nimentele revoluţionare. în toamna 
anului 1848, arădenii, sub conducerea Comitetului de apărare a oraşului, prezidat de 
subprimarul D imitrie Haica, au luat p oziţie pentru lupta armată împotriva j ugului habs
burgic, în eiuda ameninţărilor din partea garnizoanei imperiale din cetate. în răstimpul 
dintre octombrie 1 848 şi iunie 1 849, armatele revoluţionare, sprijinite de ară({eni, au dus 
lupte crîncene cu garnizoana contrarevoluţionară din cetatea Aradului. 

în urma intervenţiei ţariste, guvernul revoluţionar, în frunte cu guvernator ul 
Kossuth Lajos, şi-au fixat sediul în oraşul Arad. Ultima şedinţă a parlamentului revolu
ţionar a fost ţinută la Arad la 1 0  august 1849. 

La Arad s-au desfăşurat ultimele tratative între icolae Bălcescu şi Kossuth Lajos 
în august 1 849, în vederea împăcării romîno-maghiare şi pentru a se aj unge la o luptă 
împotriva duşmanului COmtID. Drept rezultat al acestor tratative, Kossuth emite la Arad 
în ziua de 8 august 18-19 un ordin către comandanţii armatelor revoluţionare maghiare 
pentru sistarea luptelor fratricide din Munţii Apuseni. 

în jurul Aradului s-au concentrat în august 1849 marea parte a armatelor revolu
ţionare în urma retragerii lor elin faţa oştilor unite ale contrarevoluţionarilor imperiali 
şi ţarişti. în apropierea Aradultu, la Şiria, a avut loc capitularea trădătoare, pusă la cale 
de clica generalului Gorgey. 

După înăbuşirea revoluţiei, Amdul a devenit unul din principalele centre ale sînge
roaselor represalii duse de forţele contrarevoluţionare. La 6 octombrie 1849 au fost executaţi 
la Arad 13 generali, comandanţi ai armatelor revoluţionare. De asemenea, în cetatea din 
.Arad au fost întemniţaţi de către re acţiunea habsburgică numeroşi revoluţionari de diferite 
naţionali tă ţi. 

IstoriCl11 colecţiei. Al'ădenii au rămas tot timpul credincioşi cultivării tradiţiilor 
revoluţiei din 1848/49. în oraşul Arad şi în împrejurimi, numeroase obiecte referitoare la 
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Fig. ' l .  - Palatul cultural. :-'fuzeul regional A rad. 

Fig. 2. -Aspect din cadrul "Muzeului revoluţiei 1848/49" din Muzeul [rgional 
Arad. 
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revoluţie au fost păstrate cu multă grijă de către cetăţenii progresişti. Astfel, de exemplu, 
steagul batalionului nr. 29 din armata revoluţionară, în rîndurile căruia au luptat eroic 
soldaţi maghiari, romîni şi germani a fost ţjnut ascuns de fostul locotenent Huszar ani 
de zile. O parte a presei de bancnote a guvernului revoluţionar a fost păstrată în· arhiva 
comitatului ATad. Geanta de piele a deputatului Ioan Dragoş, pe care acesta a folosit-o 
în timpul tratativelor duse cu Avram Iancu pentru împăcarea romîno-maghiară, a fost 
păstrată de notarul din comuna Hălmagiu (regiunea Oradea). 

După anul 1867, în condiţiile unui regim democrat-burghez, arădenii au reuşit să 
î nfăptuiască unele acţiuni importante menite să cultive tradiţiile revoluţiei din 1848/49 .  

na din aceste acţilIDi a fost iniţiativa unui grup de  intelectuali din Arad, în  frunte cu 
Marki Sandor şi DomotOr Laszlo, de a înfiinţa un muzeu pentru comemorarea revoluţiei 
din 1 848/49. Organizarea muzeului a fost împiedicată pentru o perioadă de timp din cauza 
lipsei resurselor băneşti. în anul 1890, pictorul Zichy Mihâly, care trăia în acea vreme 
în Rusia, a executat două desene, care au fost difuzate sub formă de stampe, aducînd 
lID ,enit de 7 000 florini în folosul acestei acţiuni. 

Oraşul Arad a pus la dispoziţie lID local în clădirea actuală a teatrului de stat. Astfel 
a devenit posibilă organizarea şi deschiderea muzeului, care a avut loc la 6 octombrie 1892. 
Mai tîrziu, în anul 1913, muzeul a fost mutat în clădirea Palatului cultural, construit în mod 
special pentru acest scop, unde se găseşte şi astăzi. 

Colecţia muzeului a fost formată atît din diferitele obiecte care se aflau păstrate 
la Arad, cît şi din multe materiale, adunate printr-o vastă acţiune de colectare şi achiziţii 
in întreaga ţară. 

Deşi organizarea "Muzeului revoluţiei din 1848/49" a fost la timpul său un mare 
pas înainte în cultivarea tradiţiilor revoluţionare şi de luptă împotriva j ugului habsburgic, 
acest muzeu nu a oglindit în mod just adevărata desfăşurare a revoluţiei din 1848/49, în 
Transilvania. Departe de a scoate în evidenţă rolul hotărîtor al maselor populare, muzeul 
suferea de un cult excesiv al eroilor. Imensa majoritate a materialelor au fost grupate în 
muzeu, fie după persoana care le-a donat, fie după persoana care le-a folosit. în marea lor 
majoritate, obiectele foloseau cultului diferiţilor ofiţeri. Tematica muzeului din acea vreme 
jgnora lupta comună a maselor de maghi.ari, romînj, germani, sîrbi, dusă împotriva despo
tismului habsburgic. în fond, vechiul "Muzeu al revoluţiei din 1848/49" căuta să asigure 
doar claselor dominante maghiare "gloria" revoluţiei din 1848/49. 

* 
Regimul fascist, în furia lui împotriva oricărei manifestări revoluţionare sau pro-

gresiste, nu a cruţat nici acest "Muzeu al revoluţiei din 1848/49". în timpul celui de-al doilea 
război mondial, colecţia muzeului a fost evacuată din sălile de expunere şi în mare parte 
împrăştiată fără grijă în diferite încăperi ale Palatului cultural. 

Eliberarea patriei noastre de către glorioasa Armată Sovietică şi instaurarea puterii 
populare au constituit premisele hotărîtoare pentru asigurarea unei cotituri radicale în 
viaţa acestui muzeu. 

încă din anul 1945, la cererea oamenilor muncii, colecţia "Muzeului revoluţiei din, 
1848/49" a fost reaşezată în sălile de expunere. Dar pe atunci felul de organizare a muzeului, 
dată fiind lipsa de cercetări istorice ştiinţifice cu privire la revoluţia din 1848/49 şi neexistînd 
nici cadre calificate, nici fonduri băneşti, nu a putut atinge nivelul cerut. . 

în anul 1951, sub îndrumarea Comitetului Regional al Partidului Muncitoresc Romîn, 
cu ajutorul moral şi material al Sfatului Popular al Regiunii Arad, precum şi a Comitetului 
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pentru Aşezămintele CultUl'ale de pe lîngă Consiliul de �Ijniştri, a început acţiunea de 
reOl'ganizare şi dezvoltare a acestui muzeu. 

"Muzeul Revoluţiei din 1848/49" a fost dotat cu un puternic colectiv, asigurîndu-se 
totodată fonduri necesare care au fost considerabil mărite an de an. în Ul'ma cercetărilor 
ştiinţifice a putut fi întocmită o tematică nouă şi s-au colecţionat şi achiziţionat numeroase 
obiecte şi documente menite să întregească colecţia, în tmele aspecte incomplete, a muzeului. 

Colectivul muzeului a căutat să scoată în evidenţă în prezentarea evenimentelor 
revoluţionare, aportul hotărîtor al maselor populare ca forţă motrică a revoluţiei elin 
1848/49, îndreptată împotriva exploatării feudale şi a asupririi străine. în acelaşi timp 
însă" în actuala sa organizare, muzeul sCQate puternic în evidellţă rolul important pe care 
l-au jucat conducătorii revoluţiei elin 1848/49 de talia lui Nicolae Bălcescu, Petofi Sandor, 
Kossuth Lajos, Eftimie Murgu. 

Unul elin principalele scopuri Ul'mărite în noua organizare a muzeului a fost scoa
terea la iveală şi sublinierea faptului istoric, şi anume că mase lal'gi populare de maghiari, 
romîni, germani, sîrbi, au luptat împreună împotriva reacţiunii habsbUl'gice în revoluţia 
elin Transilvania. De asemenea, în tematica "Muzeului revoluţiei elin 1848/49" figurează 
pentru prima oară prezentarea mişcării revoluţionare din Moldova şi a revoluţiei elin 1848 
elin Ţara Romînească. O serie de documente scot la iveală legăturile strînse care au existat 
între revoluţionarii elin Transilvania, Moldova şi Ţara Romînească. 

în prezentarea evenimentelor Tevoluţionare elin 1848 şi 1849, colectivul muzeului 
a căutat să arate că revoluţia a fost un produs al dezvoltării sociale şi o continuare a luptei 
l'evoluţionare a maselor populare dusă timp de secole împotriva asupririi. Prin scoaterea 
la iveală a acestor aspecte importante, ţinute sub tăcere de istoriografia reacţionară 1'0mînă 
şi maghiară elin trecut, "Muzeul revoluţiei elin 1848/49", în noua sa formă de organizare, 
contribuie la combaterea naţionalismului şi a şovinismului. 

Tematica muzeului. "Muzeul revoluţiei elin 1848/49" este actualmente plasat în 
clădirea Palatului cultural elin Arad, ocupînd o suprafaţă de 800 m2• Numărul expona
telor se ridică la peste 1 000 de obiecte diferite originale, documente (expuse sub formă de 
fotocopii) şi material complimentar (picturi, piese reconstituite etc. ) .  

Exponatele strrt grupate pe teme mai mari, fiecare elin acestea avînd un text 
explicativ care conţine o expunere a evenimentelor desfăşurate, cu arătarea forţelor motrice 
etc. ,  referitoare la tema respectivă. Fiecare exponat este explicat cu ajutorul unei etichete. 
Redactarea tuturor textelor este făcută în două limbi, în limba romînă şi în limba maghiară. 

Prima parte a muzeului conţine temele în care se oglindeşte sumar procesul istoric 
care a dus în Transilvania, Ţara Romînească şi Moldova la crearea condiţiilor istorice pentru 
izbucnirea revoluţiei burgheze din 1848. în primul rînd, sînt prezentate aici diferite aspecte 
ale dezvoltării începuturilor capitalismului elin ţara noastră atît în domeniul agriculturii, 
comerţului, transportului cît şi a dezvoltării diferitelor manufacturi. Numeroase documente 
demonstrează faptul că relaţiile feudale de producţie au constituit o frînă serioasă în 
dezvoltarea capitalismului. Tot aici sînt prezentate aspecte elin politica de asuprire colo
nială practicată de reacţiunea habsburgică în Transilvania. Tema Ul'mătoare reflectă unele 
etape importante elin lupta revoluţionară a poporului nostru, dusă împotriva exploatării 
feudale şi a asupririi străine, în perioada descompunerii feudalismului. Documente şi tablouri 
ne schiţează răscoala ţăranilor de sub conducerea lui Horia, Cloşca şi Crişan elin 1784/85 
în Transilvania, răscoala populară elin 1821 din Ţara Romînească, condusă de Tudor Vlacli
mirescu şi mişcarea moţilor elintre anii 1841 -1847, de sub conducerea Caterinei Varga. 
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o serie de documente şi tablouri evocă unele aspecte ale luptei duse de burghezia romînă 
şi maghiară în preajma revoluţiei din 1848 pentru înfăptuirea revendicărilor naţionale şi 
sociale ale poporului. 

într-o altă sală este prezentată a doua parte a muzeului, care conţine materiale în 
legătură cu desfăşurarea revoluţiei în Transilvania, Ţara Romîn'3ască şi Moldova. Prima temă 
este destinată revoluţiei de la Viena, iar a doua temă revoluţiei din Pesta. Ambele revoluţii 
au avut o influenţă hotărîtoare asupra evenimentelor revoluţionare din Transilvania, 
grăbind izbucnirea mişcărilor revoluţionare locale. Tema următoare prezintă vizitatorilor 
desfăşurarea evenimentelor revoluţionare în oraşul Arad. Tema următoare ne prezintă 
desfăşurarea evenimentelor revoluţionare din Crişana, Banat şi Maramureş. în prima parte 
a temei sînt prezentate legile din aprilie, votate de Dieta Ungariei, legi care au fost aplicate 
şi în aceste părţi. Muzeul evidentiază că prin aceste legi promulgate sub presiunea eveni
mentelor revoluţionare şi de frica unui război ţărănesc s-a şters iobăgia, numeroase privilegii 
feudale, s-au înfăptuit o mulţime de reforme importante cu caracter revoluţionar burghez . 
în acelaşi timp se subliniază faptul că, datorită poziţiei clasei conducătoare a revoluţiei 
maghiare, nobilimea liberală, revendicările ţărănimii au fost satisfăcute numai în parte, 
iar în problema naţională această nobilime a refuzat să satisfacă revendicările legitime ale 
popoarelor con1ocuitoare. 

în continuare, muzeul arată că, în ciuda acestui fapt, masele largi populare romî
neşti din Crişana, Banat şi Maramureş au luat poziţie pentru sprijinirea revoluţiei maghiare, 
pentru lupta împotriva duşmanului comun, reacţiunea habsburgică, şi sateliţii săi, în cău
tarea rezolvării revendicărilor romîneşti în înţelegere cu conducătorii revoluţiei maghiare. 

Un bogat material documentar se referă la adunările ro mîne şti de la Pe sta, Timi
şoara, Lugoj etc., unde s-a fixat poziţia maselor romîneşti. 

Tema următoare ne înfăţişează mişcările ţărăneşti izbucnite în Crişana şi Banat, 
datorită nemulţumirii ţărănimii legate de prevederile legilor din aprilie. Printre altele , 
muzeul prezintă mişcările de la Vărşand şi Vînători (reg. Oradea), Semlac şi Herendeşt, 
(reg. Timişoara) ; în continuare sînt expuse materialele cu privire la mişcările calfelor 
din bresle, a min

.
erilor din Baia Mare şi Banat, cerînd îndeplinirea revendicărilor lor politice 

şi economice. 
Tema următoare ne înfăţişează desfăşurarea evenimentelor revoluţionare din Ardeal. 
în cadrul acestei teme este arătată marea adunare de la Blaj, activitatea dietei 

de la Cluj . De asemenea sînt expuse o serie de documente care oglindesc mişcările ţărăneşti 
din Ardeal. O altă serie de documente ne înfăţişează acel proces istoric dureros care a dus la 
învrăjbirea dintre romîni şi unguri, datorită uneltirilor mîrşave ale reacţiunii habsburgice 
şi a greşelilor comise de conducătorii ambelor popoare. Un material bogat ne înfăţişează 
lupta pentru libertatea naţională a maselor romîneşti din Transilvania, de sub conducerea 
lui Avram Iancu şi a celorlalţi prefecţi. . 

O temă este destinată mişcării revoluţionare din Moldova. în cadrul acesteia este 
amintită mişcarea din 27 martie de la Iaşi, mişcările ţărăneşti care au urmat în numeroase 
locuri în. .Moldova, precum şi activitatea emigranţilor refugiaţi în Transilvania. 

în continuare, "Muzeul revoluţiei din 1848/49" dă o prezentare amplă a revoluţiei din 
Ţar2J Rommească. J'flaterialul expus ne oglindeşte prineipalele etape ale revoluţiei : izbucnirea 
revoluţiei la Izlaz şi Bucureşti, Jurămîntul pe Cîmpia Filaret, zdrobirea comploturilor 
boiereşti. în cadrul expoziţiei sînt amplu prezentate lucrările comisiei proprietăţii. ffitima 
parte a temei ne prezintă înăbuşirea revoluţiei de către trupele intervenţioniste otomane. 
Este subliniată străduinţa generalului Magheru de a o,rganiza apărarea armată a revoluţiei, 
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Fig. 3. - lntllnirea lui N. Bălcescu cu Lazăr Vemos. 
"Muzeul_ revoluţiei 1 848/49" din Muzeul regional Arad. 

Fig. 4. - Sabia lui PeliiIi Sandor. "Muzeul revoluţiei 18 48/49" din Muzeul 
regional Arad. 
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precum şi mişcările ţărăneşti care au urmat după înăbuşirea revoluţiei, opunîndu-se rein
troducerii clăcii. 

în sala următoare sînt prezentate teme în legătură cu desfăşurarea evenimentelor 
din Transilvania, începînd cu toamna anului 1848 pînă la înăbuşirea revoluţiei în august 
1849 de către armatele contrarevoluţionare ţariste şi imperiale coaliza te. 

Prima temă înfăţişează începutul luptelor pe teritoriul Transilvaniei duse de forţele 
revoluţionare maghiare împotriva reacţiunii habsburgice : organizarea armatei revoluţio
nare, a finanţelor, a trupelor de partizani. Un material bogat ne arată înrolarea în tmită,ţile 
revoluţionare a maselor largi romîneşti din Banat, Crişana şi Maramureş. 

Concomitent începe asediul cetăţii Aracl. O temă specială prezintă lupta armatelor 
revoluţionare împotriva garnizoanei imperiale din cetatea Aradului. Materialul scoate 
în evidenţă lupta eroică a romînilor din aceste unităţi revoluţionare împotriva trupelor 
imperiale asediate în cetate. 

Spre sfîrşitul anului 1848 începe în Ardeal campania victorioasă a a rmatelor revo
luţionare de sub conducerea generalului Iosif Bem. Tema ce urmează arată de făşurarea. 
luptelor victorioase din cadrul acestei campanii, precum şi politica democratică naţională 
preconizată de generalul Bem. O parte însemnată din această temă se ocupă cu sprijinul 
pe care l-au dat o seamă de romîni ardeleni şi din principate, armatei conduse de Bem. 
Documentele arată că o parte a romînilor ardeleni au luptat împotriva trupelor imperiale, 
îmolaţi în armata revoluţionară condusă de Bem. De asemenea, sînt prezentate unele docu
mente care oglindesc ecoul acestor evenimente în Moldova. 

Cei mai buni fii ai poporului romîn şi ai poporului maghiar şi-au dat seama că politica 
mîrşavă de învrăjbire a habsburgilor, precum şi greşelile conducătorilor ambelor popoare 
care au dus la luptele fratricide din Mlmţii Apuseni, folosesc numai reacţiunii. Următoarea 
temă prezintă acţiunea de împăcare romîno-maghiară, în special misiunea deputatului 
Ioan Dragoş şi străduinţele depuse de Nicolae Bălcescu. în muzeu sînt scoase în evidenţă, 
îndeosebi, principalele etape ale acţiunii lui Bălcescu : tratativele duse cu generalul Perozel 
la Penciova, întrevederile cu Kossuth la Debreczin, Pesta, Seghedin şi .. Arad, întîlnirea cu 
Avram Iancu la Cîmpeni etc. Muzeul subliniază rezultatele pozitive - deşi întîrziate -
obţinute de Bălcescu. Tot în cadrul acestei teme e prezentată şi campania armatei revolu
ţionare de sub conducerea generalului Bem, în Moldova. 

Suferind peste tot înfrîngeri din partea trupelor revoluţionare, armatele contra
revoluţionare imperiale nu sînt în stare să facă faţă greutăţilor. Din această cauză, l'eac
ţiunea habsburgică face apel la ajutorul reacţiunii ţariste. Tema următoare înfăţişează 
dezlănţuirea intervenţiei ţariste împotriva revoluţiei. Este subliniată poziţia j ustă a demo
craţilor-revoluţionari ruşi ( Cernîşevski, Petraşevski etc.) ,  precum şi a altor elemente pro
gresiste din Rusia, care au înfierat intervenţia ţaristă. Este prezentată acţilmea căpitanului 
Rulikovski, care a trecut, în fruntea unităţii sale, în rîndurile revoluţionarilor. 

în continuare, pot fi văzute pe scurt luptele duse de armatele revoluţionare în 
Ungaria şi Cehoslovacia de azi împotriva trupelor imperiale. Se arată apoi retragerea 
acestor unităţi militare revoluţionare în j urul Aradului, drept urmare a presiunii armatelor 
contrarevoluţionare aliate, mult superioare numericeşte. 

într-o altă temă este înfăţişată capitularea trădătoare de la ŞÎl'ia (raionul Arad) 
din ziua de 13 august 1849, pusă la cale de clica generalului Gorgey, comandantul suprem , 
al trupelor revoluţionare. Este prezentată amplu acţiunea unor revoluţionari consecvenţi 
de a regrupa resturile trupelor revoluţionare risipite în vederea continuării luptei. Este subli
mată activitatea lui Nicolae Bălcescu în aceste ultime zile ale revoluţiei. 
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în partea care lU'mează în cadrul muzeului, se arată evenimentele care au urmat după 
înăbuşirea revoluţiei. Astfel, într-o amplă temă este scoasă în relief executarea a 13 generali 
revoluţionari la ATad, în ziua de 6 octombrie 1849. Sînt expuse o serie de obiecte rămase 
de la aceşti generali revolutionari executati. Se arată faptul că: memoria acestor martiri , , . 

ai revoluţiei este şi astăzi cinstită şi comemoTată în Republica Populară Romînă. Sînt 
prezentate apoi o serie de aspecte privind execuţiile înscenate de reacţiunea habsburgică 
în diferite 10calităti. 

în continua�'e sînt expuse materiale privind măsurile represive luate de reacţiunea 

imperială austriacă : recrutarea forţată a foştilor combatanţi ai revoluţiei, printre care şi 
mii de romîni etc. în muzeu este scoasă în evidenţă perfida politică habsburgică, care a 
nesocotit toate promisiunile date romînilor cu privire la acordarea libertăţii naţionale. 
De a,semenea sînt prezentate aspecte din viaţa grea a revoluţionarilor de diferite naţiona
lităţi, întemniţaţi în numeroase închisori austriace şi în special la Arad. 

Următoarea temă prezintă materiale, mai ales documente, în legătură cu activitatea 
revoluţionarilor emigraţi. Găsim aici activitatea neobosită din emigTaţie a lui Nicolae Băl
cescu. într-o temă aparte sînt arătate pe scurt unele aspecte din trădarea burgheziei, care 
în Romînia s-a făcut sub forma monstruoasei coaliţii, pe cînd în Transilvania şi Ungaria 
s-a înfăptuit sub forma compromisului din 1867.  

în ultima parte, muzeul oglindeşte faptul că în Transilvania, datorită presiunii 
revoluţiei şi a mişcărilor ţărăneşti, reacţiunea habsburgică nu a reuşit să restabilească, 
printre altele, iobăgia şi privilegiile feudale, fiind nevoită ca în 1854, prin patenta urba
rială, să reclilloască definitiv schimbările înfăptuite de revoluţia din 1848/49. 

în încheiere, muzeul revoluţiei din 1848/49 arată că revoluţia burgheză nu a fost 
dusă pînă la capăt, burghezia trădînd propriile sale revendicări , împotriviudu-se în cele din 
urmă chiar la înfăptuirea acestora. Numai după eliberarea patriei noastre de către ÂTma
tele Sovietice şi instaurarea puterii populare, au fost create posibilităţile ca, sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn, să fie înfăptuite acele revendicări ale poporului, a căror 
îndeplinire a fost împiedicată de burghezie timp de un secol. 

Colecţia muzeului .  în "Muzeul revoluţiei din 1848/49" din ATad se găsesc în cadrul 
temelor amintite o serie de obiecte şi documente de mare importanţă, care se cer menţio
nate cel puţin în parte : astfel muzeul păstrează sabia lui Pet6fi Sandor, precum şi punga 
sa de tutun, apoi săbii ale studenţilor din Viena, folosite în luptele lor pe baricade, împo
triva trupelor imperiale. Un tablou monumental, pictat în ulei de Gavril Miklossy, înfă
ţişează miile de romîni ascultînd discursul înflăcărat al lui Eftimie Murgu, pe Cîmpul Liber
tăţii de la Lugoj . Se pot vedea în muzeu lănci folosite de ţărani cu ocazia diferitelor lor 
mişcări şi răzVTătiri, apoi arme folosite de trupele lui AVTam Iancu şi un manuscris al aces
tuia. Sînt expuse în muzeu : rămăşiţele presei de bancnote ale guvernului revoluţionar 
maghiar, matricolele unităţilor militare, care documentează participarea comună a romî
nilor, ungurilor şi germanilor în rîndurile armatei revoluţionare. Sînt arătate arme şi piese 
de echipament din vestita trupă haiducească condusă de Rozsa Sandor, în care se găseau 
deopotrivă unguri şi romîni . în muzeu se văd pistoalele geneTalului Bem, geanta de piele 
a deputatului romîn Ioan Dragoş, steaguri romîne şi maghiare, obiecte lucrate de revolu
ţionarii întemniţaţi în diferitele închisori etc. 

Prin mulţimea şi diversitatea pieselor prezentate, "Muzeul revoluţiei din 1848/49" 

din Arad este, în complexitatea saI unul din cele mai bogate şi bine documentate muzee 
din patria noastră. 
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MUZEUL REVOLUTIEI DIN 1848/49 (ABAD) 

Fondurile doeumentru'e ale mnzeului. "Muzeul revoluţiei din 1848/49" 
din ATad, pe 

lîngă piesele expuse în muzeul propriu-zis deschis pentru public, mai dispune şi de o secţie 
documentară. Aici, într-o încăpere, peste 10 000 de obiecte şi documente aranjate pe teme 
stau la dispoziţia cercetătorilor. 

Fondul documentar al muzeului a fost cercetat şi folosit de mai mulţi cercetători 
ai Institutului de istorie al Academiei R.P.R.,  din Bucureşti şi Cluj , ca şi de delegaţi ai 
Academiei R.P. Ungară şi Polonă. însăşi colectivul muzeului a început valorificarea acestor 
fonduri pentru alcătuirea de studii ştiinţifice. Astfel, este în curs de pregătire un volum de 
documente, împreună cu un studiu introductiv în legătură cu răscoalele ţărăneşti din 
1848 în comitatul Aradului. Fondul de materiale a "Muzeului revoluţiei din 1848/49" 

din Arad a fost deseori folosit pentru întregirea documentaţiei numeroaselor muzee din 
R.P.R. ,  executîndu--se fotocopii după documente şi piese în acest scop. 

* 

în rînumile maselor largi de vizitatori, "Muzeul revoluţiei din 1848/49" din Arad 
s-a bucmat de un succes deosebit. De la redeschiderea muzeului, reorganizat în 1954 şi 
pînă acum, muzeul a fost vizitat de aproximativ 125 000 vizitatori, între care mulţi vizi
tatori din diferite colţuri ale ţării noastre şi din străinătate. Popularitatea acestui muzeu 
a trecut şi hotarele patriei noastre. Astfel, el a fost pînă acum vizitat de mai multe mii 
de vizitatori din R .P.  Ungară, în numeroase cazuri venind la Arad direct pentru acest 
scop, din această ţară vecină şi prietenă, grupuri întregi. 

Cu toate succesele obţinute în organizarea muzeului, colectivul acestuia este conştient 
că e nevoie de o neobosită activitate pentru a continua îmbunătăţirea, atît a conţinutului 
cît şi a formei muzeului. An de an se fac noi investiţii pentru executarea de materiale com
plimentare şi pentru confecţionarea de noi vitrine, se fac cercetări pentru descoperirea 
de noi piese şi documente necunoscute şi nefolosite încă. Printr-o muncă continuă şi com
plexă, colectivul "Muzeului revoluţiei din 1848/49" se străduieşte să se achite de sarcinile 
mari care îi stau în faţă, atît în ceea ce priveşte culturalizarea maselor, cît şi cercetarea 
istorică. 

M Y3El1 PE BOJllOlll111 1 848- 1 849 rO,UOB B APA,UE 

(K.PATK.OE COJlEP)K.AHI1E) 

Cyw.eCTBoBaHHe B Apa.ll.e MY3e51 peBOJIIOl.(IfIf 1 848- 1 849 r0.ll.OB 06'b5lCH5IeTC5I TeM, 
IlTO B 3TOM ropO.ll.e If B ero OKpeCTHOCT5IX HMemi MeCTo BaJKHbl e  C06bITIf5l, rJIaBHblM 
06pa30M, B CB5I3H C 3 a KJlIOqHTeJIbHOH cpa30H peBOJIIOl.(HH. MY3eH 6hIJI OCHOBaH B 1 892 ro.ll.Y, 
HO He OTpaJKaJI nO.ll.JIIfHHOrO p a3BHTH5I C06bITHH. 3 aKpbITbIH BO BpeMeHa cpawHcTcKIfX peJKIfMOB, 
OH 6bIJI OTKphIT CHOBa B 1 945 r0.ll.Y,  H O  TOJIbKO C 1 95 1  r0.ll.a 6bIJIH C03.ll.aHbI He06xo.llHMble 
YCJIOBIf 51 .ll.JI5I ero peopraHH3au,IfH H .ll.aJIhHeHWero pa3BHTH5I. 

MY3eif H aX0.ll. FITC5I B 3.ll.aHHIf 'uBOpl.(a KYJIbTyphl, r.ll.e 3 aHHMaeT I1JIOma.ll.b B 800 M2 
H r.ll.e 3KCIIoHIfpoBaHo CBblwe 1 000 npe.ll.MeTOB FI .ll.OKYMeHToB, crpYIIIIHpoBaHHblx IlO 
KpynHhIM TeMaM.  O H  pa3.ll.eJIeH H a  2 q aCTH : nepBa51 qaCTb CO.ll.epJKHT TeMbl , OTHOC5ImIfeC5I 
K HCTOpHqeCKIfM npOl.(eCCOM, npHBe.ll.WHM K Haq aJIY peBOJIIOl.(IfH 1 848- 1 849 rO.ll.OB ; BTOpa51 
JKe ttacT b  CO.ll.epJKHT MaTepHaJI ,  OTHOC5ImHHC5I K caMHM peBOJI IOu,IfOHHbI M  C06hITIf5lM. OPH 
pa3pa60TKe TeM KOJIJIeKTHB MY3e51 BhI5IBHJI pewalOll.(YIO POJIb HapO.ll.HbIX M acc B p a3BHTHIf 
C06bITIfH, POJIb PYKOBO.ll.HTeJIeif peBOJIIOlJ,lUf B3JIqeCKY, OeTecpFI,  KOWYTa H .ll.pyrux, a TaK)!{e 
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E. GLOK 

HCTOpll'IeCKHH cpaKT 06ll1,eH 60Pb6bI B Tpa H CHJIbBaH l-IH,  B KOTOPOH YlIa CTBOBaJI H  BeH rpbI 
PYMbI H bI ,  HeMUbI ,  Cep6bI .  PH,lI, MaTep HaJIOB B bl H BJI HeT TeCHble CB5I3H Me)K,lI,Y peBOJI IOUHOHe
paMH Tp a H CFIJIbBaH HH, MOJl,ll,OBbI H B aJIaXHH.  

DJIarO,ll,a pH KOJIHlIeCTBY H pa3HOo6pa 3 HIO 3KCnOHHpOBaHHblX npe,ll,MeTOB A p a,ll,CKHH 
MY3eH peBOJI IOQHH 1 848- 1 849 rO,ll,OB HBJI HeTCH O,ll,HHM H3 60raTeHuIHx MY3eeB CTpaHbI .  
OTMellaeTcH, lITO KpoMe 3KcrroHHpoBa H H bl x  n p e,ll,M eTOB, B MY3ee eCTb ,lI,OKYMeHTaJIbHbIH 
OT,lI,eJI, cO,ll,ep)Kalll,HH CBblwe 10 000 rr pe,ll,MeToB H ,lI,OKYMeHToB, pacrrpe,ll,eJIeHHblX rro TeMaM 
fi Ha XO,ll,HU�HXCH B p a CnOp H)KeH H H  HCCJIe,ll,OBaTeJI ei1 .  . 

05b51CHEHYlE PYlCYHKOB 

PIfC. 1 .  - l1.Bopel.\ KYJIbTypbI. Apa,u,CKlfli OOJIaCTHOli Myaeli. 

Pnc. 2. - BUA 0AHOii 'l'aCTII ,, �yaeH PeBOJIIOQlI1f 1848 - 1 849 roAOB". AP1\ACKHiî oOJIacTHoll M}'aeă. 

PliC. 3. - BCTpe'l'a H. EaJI'!e �KY C JIaaapeM Be :.l OCoM. " Myaelî Pe1l0JIIOl.\HII 1 848 - 1849 rOAOB" 
Ara!\c!<JliÎ OOJIaCTHOlî Myaeli. 

PliC. 4. - Caoml new (tJll WaHAopa. " Myaeli PeBOJIIOl.\IIH 1 8 1 8 - 1849 rO;:\( B" . ApaAcKIlÎÎ 06JIacTHoli Myaeli 

LE MUSEE DE LA REYOLUTION DE 1848 - 1849, DE LA YILLE D'ARAD 

L'exi:;tenee a ATad d'tm musee de la Revolution de 1848 -1849 s'explique pal' le 
fait que cette viile et ses environs furent le theâtre d'evenements importants, notamment 
durant la phase finale de la revolution. Le musee, fonde en 1892, ne refIetait pas le vrai 
deroulement des evenements. Supprime par le.s regimes fascistes, il a ete rouvert en 1945 
et jouit depuis 1951 des cori.ditions necessaires a sa reorganisation et a son developpement. 

Le musee occupe 800 mZ de la superficie du Palais Culturel. Plus de miile objets 
et documents y sont exposes, groupes par themes fondamentaux. il est divise en deux 
parties, l'une consacree au processus historique, qui aboutit a la revolution de 1848 -1849 ; 
l'autre comprenant le materieI ayant trait aux evenements revolutionnaires proprement 
dits. Dans la presentation des themes, le collectif du musee a fait ressortir l'apport decisif 
des masses populaires dans le deroulement des evenements, le role des chefs de la revolution 
Bălcescu, Pet6fi, Kossuth, etc., ainsi que le fait h istorique que representa la lutte commune 
des Hongrois, des Roumains, des Allemands et des Serbes de Transylvanie. Une serie de 
documents font ressortir les rapports etroits qui existaient entre les revolutionnaires de 
Transylvanie et ceux de Moldavie et de Yalachie. 

Par le nombre et la diversite des pieces exposees, le Musee de la Revolution de 1848 -
1849 de la viile d'Arad est l'un des plus riches musees de Roumanie. il y a lieu de signaler 
que le musee dispose egalement d'une collection de plus de dix miile objets et documents 
classes par sujets, laquelle est tenue a la disposition des chercheurs. 

E XPi.. I C ATION DES FI GURE S 

Fig. 1. - Palais cultur-"J. l'vlusee regional d'Arad. 

Fig. 2. - Aspect du "Musee de la Revolution de 1 848 - 1 849". Musee regional d'Arad. 

Fig. 3. - Rencontre de N. B jlce �cu et de Laziir Vemo-. "l'vluiee d� la Revolutioll de 1848 - 1849". 

]\) ll,ee regional cI'Arad. 

Fig. ' 1 .  - Epee d'A'cxandre Peliin. "Mllsee tie la RevolutioJl tie 184/l - 1849". Ml! ee regional d' Arad . 
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ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII ACADEMICE 
SI LOCALURILE ACADEMIEI t 

de DAN BERJ NDEI 

A 1 ncă de la începutul veacului al XIX-lea, C onstantin Diaconovici cerea înfiinţarea 
unei "societăţi pentru cultivarea limbii romîne"1 şi acelaşi lucru îl propunea Eliade 
în Gramatica din 18282• Prin 1836, Eforia Şcoalelor din Bucureşti publică statutele 

unei viitoare "societăţi literare" , organizînd şi un comitet prealabil, căruia i se dă în sarcină 
împlinirea lipsurilor din limbă, "prin introduceri f;au construcţii de ziceri şi de fraze, ,3. 
Peste alţi douzeci de ani, Const. G. Florescu ]Jl"opunea .. ă .:e lu creze dicţionarul şi 
gramatica limbii romîne de către "o comisiune de învăţaţi" � .  

în anii Unirii, ideea întemeierii unei societăţi academice - care crescuse ş i  se 
dezvoltase o dată cu transformarea poporului romîn în naţiune, o astfel de societate urmînd 
tocmai să pună temeiurile unificării culturale a naţiunii - se aproprie de momentul lillei 
efective realizări. Din toamna anului 1859 şi în 1860, Aug. T. Laurian5, Gh. Sion 6 

Ioan Maiorescu7, V.A. Urechia8, iar mai apoi - în 1861-1863 - Gh. Creţean1l9 sau 
Constanţa Dunca1o, cer insistent întemeierea lillei societăţi literare sau academice. Rostu
riIe acesteia sînt acum cu mult mai largi, cerîndu-se ca societatea să nu se îndeletnicească 
numai cu problemele de limbă, ci şi cu cele de istorie, iar mai apoi, chiar cu cele de 
ştiinţă - îndeosebi legate de necesităţile practice ale burgheziei pentru. exploatarea solului 
şi subsolului Romîniei. De asemenea, aproape toate proiectele dau un larg caracter naţional 
viitoarei societăţi, aceasta apărînd strîns legată de problema naţională şi de aceea a viitoarei 
lmităţi depline a naţiunii romîne . 

În ultimii ani de domnie ai lui Cuza Vodă, societatea este la un pas de întemeiere 
militînd pentru aceasta miniştrii Nic. Creţulescu şi Dim. Cariagdi şi mai ales activul 
V.A. Urechia, directorul Ministerullu Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Proiectul nu se 
poate totuşi realiza, mai ales din motive de oportunitate externă şi în special din pricina 
opoziţiei austria.cel l .  

1 Anibal Teodore�cu, ginduri ş i  plcmuri pemru 
Infi in/area A cademiei Romîne, Buc. 1947, p. 8. 

2 Ibidem, p. 8-9. 
3 V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1 800-1 864, 

Buc. 1892, tom. 1, p. 338. 
4 Ibidem, voI. I I I, p. 220. 
5 "Instrucţiunea Publică", nov. 1859, p.  28-30. 
6 "Revista Carpaţilor", 1860, trim. 1, p.  295-301 ; 

trim. I I, p. 156- 170. 

7 "Amicul l iteraturii romine", nr. 7 din 1 scp_ 
tembr:e 1860, p. 50. 

8 "Romînul" nr. din 12 aug. 1867, p. 677-678. 
9 "Revista Romină" , 1861,  p. 852 

]0 "Amicul familiei", 1lI". 18 din 1 dec. 1863, p. 223 ; 
nr. 3 din 15 apr. 1864, p. 350. 

11 Vezi (V. A. Urechia), Actele şi serbarea na/io
nală a inaugurării Societăţii ţentru gramatica şi  glo

sariul limbei romtne, B IIC, 1867, p. 50. 
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Fig. ! .  - Gravul':J e le  l« a i sel'), infii \ işinel  şed inţ a ele i n a u gurare a Societ ăţii  Lit erare ( Bi lJ l ioteca Academie i  n Y. n .  
S tflmpe, Nr. 76-1 ). 
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I:NFITh'TAREA SOCIETATII ACADIDIWE SI LOCA.LURI t� ACADEMIEI 

După răsturnarea domnitorului Cuza, C.A. R osetti ajunge în fruntea departamen
tului Instrucţiunii Publice. Indemnat de V.A. Urechia, el sprijină proiectul întemeierii 
societăţii literare, făcînd un referat în acest sens către Locotenenţa Domnească,. "în 
mijlom:tl preocupaţiunilor de reforme regeneratorie ale ţării noastre, scrie R osetti, nu 
trebuie să uităm . . . .  � ceea ce datorim limbei şi literatmii noastre " .  El demonstrează 
necesitatea flllidării Societăţii Literare, care urma să dea naţiunii romine "acele două 
colonade ale templului său literariu : Gramatica şi Glosariul limbeil l l .  Printr-un decret 
al Locotenenţei din 1 /13 aprilie 1 866, propunerea lui C . A .  Rosetti este sancţionată , 
hotărîndu-se formarea la Bucureşti a lliei Societăţi Literare cu "misillie specială" de a 
stabili ortografia, gramatica şi dicţionarul limbii romîne2• La 22 aprilie 1866 c.v. lli alt 
decret numeşte membrii societăţii dinafara hotarelor Romîniej3. 

Prima sesiune a Societăţii Literare n-a p utut avea loc în vara anului 1866 - d upă 
cum fusese proiectată - din pricina lliei crunte epidemii de holeră, dar mai ale clin 
cauza tensiunii politice existente între Romînia şi Austria. Plecarea din guvern a lui 
Rosetti, sprijinitor al societăţii, a avut, de asemenea, o influenţă negativă. în anul 
mmător, împrejurările nu numai eă permit, dar chiar impun deschiderea activităţii 
societăţii . Guvernul Const . Creţlliescu hotărăşte convocarea celei dintîi sesilllii , dînd acest 
;prijin culturii naţionale, tocmai în lunile înfăptuirii dualismului austro-ungar - eveni

ment reflectînd înţelegerea dintre clasele domi nante anRtriacă. şi magh iară , în dauna 
celorlalte naţiuni ale imperiului habsbmgic. 

Cea dintîi sesiune se desfăşoară în mij locul unor putern ice manife,'tări ,  membri 
a,rdeleni ai societăţii fiind primiţi cu ent uzia m de către b uc tli'eşteni . în ur�u l ace, tei 
esiuni se hotără , te lărgirea rosturilor societăţii,  elindu -i-RC t i t lul de 8ocie!,ate AcademicrL. 

în acelaşi timp, se mai stabileşte amplificarea sferei de preocupări a acesteia, şi 
dincolo de problemele linlbii - care rămîn totuşi, lli timp, preocuparea fundamentală 
a societăţii. 

Prin legea din 29 martie 18794, Societatea Academică este reorganizată, dindlli -se 
rosturi mai atotcuprinză,toare în noul tat independent: 1 se dă titlul de "Inst itut Naţional 
cu denumirea Academia R omină", fixînd u-i-se ca scop : "cultura limbii  şi a i storiei naţio

nale, a literaturelor, a ştiinţelor ., i frumoaselor arte".  Curînd, curentul etimologic, care 
stăpînise mai bine de un deceniu lucrările Societăţii Academice, e ·  te înlăturat, iar, pe 
de altă parte, activitatea noii Academii Romîne creşte şi se dezvoltă an de an. 

în lunga sa existenţă, Academia Romînă a aVllt o bogată activitate în folosul 
dezvoltării ştiinţei şi culturii naţionale. Rpre mijlocul vea,cului nostru, instituţia care 
iniţial apă,ruse şi crescuse strîns legată de popor, "s-a izolat treptat de societate, s-a 
singularizat în mijlocul celorlalte instituţii de cultură şi  ştiinţă"5, depărtîndu-se de piritul 
în care fusese iniţial creată. Academia Romînă e te în cel de-al treilea şi al patrulea 
deceniu al veacului nostru "captivă şi aservită în largă măsură ideilor clasei dominante"G. 
De aceea, s-a impus transformarea ei, fapt care a avut loc în 19J8, vechea Academie 
renăscînd în tînăra şi împrospă,tata Academie a R epublicii Populare, intitituţie legată. 

1 "Analele Soc;etăţ i i  Academice Romlne", Buc., 
1869, tom. I, p. 1-3. 

2 Academia Romtnă, Legi, statute, regulamente, Buc· 
1940, p. 5-8. 

3 "Analele Societăţii Academice Romine",Buc., 
1 869, tom. 1, p. 5. 

4 Academia Romtnă, Legi, stalule, regulamente, Buc., 

1940, p.  9 - 1 1 .  
5 Traiau S ăvulescll, 9 0  de ani de viaţă academică 

in ţara noastră, in "Scinteia", nr. 3637, din 1 
iulie 1956, p. 2. 

6 Si. lI'lilcu, O dată memorabilă in istoria cllllurii 
noastre, in "Contemporanul", nr. 26, din 29 iunie 
1 956. 
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Fig. 2. - Palatul Universităţii în 1 866. Litografie de Huber (Biblioteca Academiei R.P.R., Stampe). 

strîns de popor şi de luptele şi aspiraţiile sale. în noua formă, această însemnată insti
tuţie cultmală - bucmîndu-se de sprijinul nelimitat al regimului democrat - popular -
a cunoscut o puternică dc'zvoltare, devenind pe drept cuvînt organul coordonator al 
întregii vieţi cultmale din patria noastră. 

* 
Inaugmarea Societăţii Literare a avut loc la 1 august 1867, nu la Universitate 

lmde se desfăşoară ulterior activitatea societăţii - ci în casa lui Const. Grig. Ghica de 
lîngă intrarea Cişmigiului. Tot aci se inaugmaseră din 1865 prelegerile din cadrul nou 
înfiinţatului Ateneu Romîn, în timp ce întrunirile închise ale acestei societăţi cultmale se 
ţineau la Universitate!. încă de la 11/23 iulie 1867, V.A. Urechia dă o ordonanţă privind 
ornamentarea salonului, în care mma să aibă loc inaugmarea, cu ecusoane, drapele, 
bustmi, portrete, flori şi steagmi2• Pe de altă parte, Ministerul Cultelor intervine pentru, 
repararea pavajului din faţa caselor lui Const. Ghica "de lîngă intrarea Cişmigiului"3 
iar într-o adresă de la 17 august 1867 a diviziei şcolilor din acelaşi departament, se 
indică "costul decorării salonului domnului C. Gr. Ghica, pentru solemnitatea deschiderei 
Societăţii Literarie"". 

1 "Aurora romlnă", ilr. 5 din 1/13 martie 1 865, 
p. 59 ; C. Prodau, Ateneul RamIn şi menirea lui în 
wltura romînească, Buc., 1935, p. 3 - 12. 

2 Arh. St. Buc., Miu. Cult. şi Instr. Publ. dos. 
nr. 474/1867, f. 10. 

a Ibidem, f. 29. 
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4 Arh. St. Buc., Min. Cult. şi Instr. Publ., nr. 
859/1867, f. 1 1 .  Pentru iuaugurare vezi : Dan Berindei, 
Infiintarea Societăţii Literare (Academice) {18 86} şi 

sesiunea din 1 867, in "Studii", IX (1956), nr. 5, 
p.  31 - 44. 
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Inaugurarea are loc "cu o pompă măreaţă şi în mijlocul unei afluenţe entuzias
ticelll• Ou acest prilej , Timotei Oipariu declară cu mult curaj : ".Am. început a ne libera 
Patria, am început a ne libera limba . .Am. început, domnilor, abea am început, dar nu 
am terminat ; rămîne să continuăm şi să terminăm . . .  " ; cuvintele-i vor fi acoperite de 
"detunătoare" aplauze2• Publicul vizitează în tot timpul zilei - după şedinţa de inau
gurare - sala bogat ornamentată cu columna lui Traian "pe un orizont italian", cu 
harta tuturor provinciilor locuite de romîni, cu portretele lui Ştefan cel Mare şi al lui 
Mihai Viteazul şi cu inscripţii patriotice3• 

Şedinţele de lucru ale Societăţii literare - în curînd : Societate Academică - se 
desfăşoară, ca şi ale Ateneului la Universitate4• Aci rămîne SocietateaAcademică şi în 
anii şi deceniile următoare, adăpostindu-şi biblioteca şi colecţiile ce începuseră a se 
înfiripa. Legea de reorganizare a Societăţii Academice în Academie Romînă (1879) prevede 
că acesteia i se va da "un loc de către stat pentru clădirea unui edificiu al său" ( art. 5 )5. 
Măsura însă ră,mîne pe hîrtie. în curînd, situaţia devine intolerabilă, lucru dovedit de 
focul izbucnit în 1884 la Universitate, cînd colecţiile Academiei Romîne sînt scoase din 
modestele încăperi, ce aceasta ocupa într-o aripă a clădirii, fiind aruncate în spatele 
statuii lui Mihai Viteazul şi stricîndu-se în bună parte6• Peste un an, legea depozitului 
legal din 2 aprilie 1885 creează noi dificultăţi, Academia ne avînd unde depozita cărţile 
ce-i reveneau acum de drept7• 

Impasul este rezolvat în 1890 de către Teodor Rosetti - fratele Doamnei Elena 
Cuza - care, în calitate de ministru al Instrucţiunii Publice, cumpără pentru Academie 
casa Const. St . Oezianu de pe calea Victoriei, punîndu-i-o la dispoziţie "dimpreună cu 
sumele necesare pentru reparaţie şi instalare"8. Tot pe at1.IDci, se achiziţionează grădina 
Cezianu, precum şi casa St. Belu9 • Peste cîţiva ani, în 1896, noul ministru 
Petre Poni cumpără tot pentru Academie casa Zaleschi, situată tot pe calea Victoriei, 
lipită de casa Cezianu10• în acelaşi an, o lege din 7 mai autoriza Ministerul Cultelor �i 
Instrucţiunii Publice să cedeze Academiei Romîne casele şi terenurile fostelor proprietăţi 
C. St. şi N. St. Oezianu, St. Belu şi Zaleschill• Costul tuturor acestor achiziţii, ca şi a 
transformărilor şi a clădirii sălii de şedinţe, precum şi a lIDei aripi noi în partea dinspre 
interiorul curţii la casa Cezianu, se cifrează pînă în 1911 la suma de 1 230 000 lei12• 

'Noua proprietate a Academiei Romîne se înalţă într-o mahala destul de veche, 
aceea a popei Oozma, după numele bisericii situată chiar în faţa Academiei pe cealaltă 
parte a căii Victoriei. Lăcaşul acesta - numit şi Niculae Tabacu - este întemeiat după 
tradiţie de l.ID cioban Niculae, care murindu-i oile s-ar fi apucat să le tăbăcească pieile13• 

1 V .  A. Urechia, op. cii. , p.  2 1 .  
2 Ibidem, p. 1 5 - 16.  
� Ibidem, p. 32 - 34. 
• În ceea ce priveşte pe membrii veniţi de peste 

hotare, ei sint găzduiţi În casa din mahalaua Gorgani 
a lui Lambru Vasilescu, capul diviziei contabilităţii 
din Ministerul Cultelor, unde mai înainte fusese adă
postit Tribunalul Poliţienesc. Casa avea patrn camere 
şi un salon (Arh. S t. Buc. Miu. Cult. şi Instr. Publ . ,  
nr. 859/1867, f .  6, 7 ,  1 2, 29, 34). 

5 Academia Romlnă, Legi, slalule, regulamenle, 
Buc., 1940, p. 1 1 .  

6 Memoriu privitor la clădirea Bibliolecii Acade-

lG - c. 1999 

miei Romine, Buc., 1 9 1 1 ,  p. 2. 
7 Academia Romină. Informati uni aSllpra Irecu-

tului şi membrilor ei, Buc., 1 903, p. 12. 
8 Memorill privilor la clădirea Bibliolecii Acade

miei Romlne, Buc., 1 9 1 1 ,  p. 2 - 3 .  
9 Ibidem, p .  3 .  

10 Memoriu privitor l a  clădirea Bibliolecii Academiei 
Romlne, Buc. , 1 91 1 ,  p. 3. 

li Academia Romlnă, Legi, stalule, regulamente, 
Buc., 1 940, p. 12. 

12 Memoriu . . . ,  p. 3. 
13 Gh. Crutzescu, Podul Mogoşoaiei, Poveslea unei 

slrăzi, Buc., 1 931,  p. 284. 
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Fig. 3. - Plan al clădirilor Academiei Romine. 1890 - 1911 .  

(Memoriu privitor la clădirea Bibliotecii Academiei Rom/ne. Buc. 1911,  p. 7). 

�l , 

.-�: 

- , 

Pare mai probabilă înălţarea bisericii de către un Dima tabacul prin 1710, fiind mai 
apoi - dar tot în veacul al XVIII-lea-refăcută sau cel puţin întreţinută de un popa 
Cozma, care-i dă şi numele1• Mahalaua aceasta se dezvoltă în veacul al XVIII-lea, după 
ce Constantin Brîncoveanu deschide temeinic "podul" însuşi în preajma căruia ea creşte. 
în 1798 mahalaua - întinzîndu-se dinspre biserica Visarion şi pînă în podul Mogoşoaiei2 
numără 121 de case3• 

în veacul al XIX-lea se întîlnesc în preajma bisericii popa Cozma casele a numeroşi 
însemnaţi boieri, ÎI;ltre care acele ale lui Alexandru Filipescu Vulpe, ale boierilor Cîmpi
neni şi Lenş, ale lui Iordache Golescu şi, în faţa Academiei, între biserică şi Teatrul de 
Estradă (fostă casă Cîţă Neculescu) vechea clădire- existentă din veacul al XVIII-lea 

1 Gh. Crutzescu, op. cit., G. D. Florescu, Din vechiul 
Bucureşti, Biserici, curţi boereşti şi hanuri tntre anii 
1 790 - 1 791. Buc., 1935, p. 24. Nu trebuie confundată 

cu biserica sf. Niculae Sirbi, sau cu biserica sf. 

Niculae din Tabaci. 
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2 G .  Costescu, Bucureştii Vechiului Regat, Buc. 

1944, p. 21. 

3 G. Ionescu-Gion, Istoria Bucureşcilor, Buc., 1899, 

p. 319. 
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care, după un schimb succesiv de proprietari, ajunge spre mijlocul secolului trecut în 
mîinile boierilor Catargi, Barbu Catargi trăind aci pînă la uciderea lui în 18621• 

Casele şi terenurile achiziţionate pentru Academia Romînă în 1890 erau în acel 
moment proprietăţi ale fiilor lui Stănuţă Cezianu - deputatul amestecat în complotul 
din 1859 de la Bucureşti împotriva lui Cuza Vodă - şi ale lui St. Belu ; ulterior li se 
adaugă casa Zaleschi - unde într-un timp mai înainte funcţionează Ministerul Justiţiei2 
precum şi grădina destul de mică a acestei clădiri. Un plan al consulului prusian Kreuchely 
Schwerdtberg din 1822 situează în faţa bisericii popa Cozma, pe cealaltă parte a podului 

Mogoşoaiei, casa banului Barbu Văcărescu şi casa Alecu Filipescu3• 
Din toamna anului 1890 se improvizează în casa Cezianu o sală mică de lectură 

de vreo 20 de locuri ; după achiziţionarea casei Zaleschi se fac unele transformări, deschizîn
du-se o sală mai spaţioasă de 32 de locuri (10 noiembrie 1898 ), ca şi o sală de manuscrise4• 
încă din 1890 cărţile şi manuscrisele Academiei fuseseră aduse în noul local. 

Neîndoielnic că iniţiativa lui Teodor Rosetti rezolvase într-o oarecare privinţă 
problemele Academiei Romîne, dar chiar din 1891 se vădeşte că măsura nu era suficientă 
şi că se impunea construirea unui local special pentru bibliotecă şi colecţiile instituţiei. 
în şedinţ,a de la 26 martie 1891, o comisie prezentînd Academiei lucrările sesiunii ce se 
încheiase, arăta că noul local era "o instalare provizorie a Academiei" şi că aceasta 
avea "nestrămutata speranţă că statul romîn nu va întîrzia a înălţa acest edificiu, 
despre care de atîtea ori s-a vorbit şi în care să fie instalată definitiv Academia, cu 
biblioteca şi cu celelalte colecţiuni ale ei" 5. 

La începutul secolului al XX-lea, problema spaţiului şi a localului frămîntă din 
nou Academia, al cărei fond de cărţi se mărea necontenit, mai ales după ce în 1901 
Biblioteca Statului (Centrală) fusese trecută în patrimoniul Academiei. La 11 februarie 
1911, preşedintele Iacob Negruzzi, împreună cu ceilalţi membri ai conducerii ' societăţii 
adresează un memoriu guvernului, pledînd în favoarea construirii unui local propriu al 
bibliote!}ii Academiei. "Pentru a se dezvolta în ţară o adevărată activitate ştiinţifică, 
spunea memoriul, fără de care progres real în cultură nici nu se poate închipui, este de 
absolută necesitate a se întemeia cît mai în grabă o mare bibliotecă". Se mai arăta că 
Academia "de la începutul activităţii ei a simţit această lipsă", criticîndu-se apoi localul 
utilizat din 1898 ca "neîndestulător" , "nepotrivit" şi "nesigur". în concluzie, memoriul 
propunea construirea unui local de bibliotecă, avînd o capacitate de 1 milion de volume 
o sală de lectură (100 locuri) şi alta pentru consultarea manuscriselor (30 locuri) .  Costul 
lucrărilor era apreciat la 3 milioane lei, neuitîndu-se să se menţioneze că pentru Biblio
teca Regală din Berlin se cheltuiseră 25 milioane6• 

Izbucnirea celui dintîi război mondial face ca proiectul să nu poată fi realizat . 
După încheierea păcii, problema redevine actuală, mai ales că patrimoniul cultural al 
Academiei crescuse în urma alipirii Transilvaniei. în anii 1927 -1929 se construieşte şi se 

1 G. lonescu-Gion, op. cit . ,  p. 284. 

2 G. Costescu, op. cii., p. 98. 

3 N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Buc., 1 939, p. 235. 
4 Academia Romină. Informatiuni asupra trecutului 

şi membrilor ei, Buc., 1903, p. 13 ; G. Baiculescu, 
Din istoricul Academiei Romtne. Localul de la 1890, 
In "Arh. Romln.", VII, 1 94 1 ,  p .  292 ; Al. J .apedatu, 

La a 75-a aniversară a Academiei Ramine. Constatări şi 
reflecţii, in LXXV de_ ani de la Infiinţarea Academiei 
Ramine, 1866- 1941, Buc., 1941, p. 34. 

5 G. Baiculescu, op. cii., p. 294. 
6 Memoriu privitor la clădirea Bibliotecii Academiei 

Ramine, Buc. , 1911, p. 1 - 6.  
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dă în folosinţă un pavilion al dubletelorI, iar apoi, în 1935, problema construirii unui 
local modern trece din nou la ordinea zilei. Ministerul Instrucţiunii Publice alocă un 
fond de 10 milioane, "cu destinaţia de a servi pentru construcţia unei clădiri, menită 

Fig. 4. - Plan din 1822 al locurilor unde se ridică astăzi clădirile Academiei (Kreuchely) 
(în N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Buc. , 1939). 

să adăpostească acest tezaur documentar şi istoric" (şedinţa Academiei Romîne din 
18 octombrie 1935)2. în martie 1936, încep lucrările de construire ale noului local, după 
planurile arhitectului Duiliu Marcu 3. La sfîrşitul aceluiaşi an, se mai alocă un fond de 
2 milioane lei pentru terminarea lucrării (şedinţa din 11 decembrie 1936)4, iar în primăvara 
anului 1937 noul local este terminată, inaugurîndu-se la 5 iunie 1937 .  

în anii regimului democrat - popular, după transformarea Academiei Romîne în 
Academia R.P.R., s-au făcut noi lucrări de amenajare, atît la vechea casă Cezianu, unde 
s-a amplificat sala de şedinţe, cît şi în localul Bibliotecii, în care s-a amenajat o nouă 

1 Al. Lapedatu, op. cit., p. 35. 
� "Analele Academiei Romine", tom. LVI, 1935-

1936, p .  15.  
3 Raportul comisiei Bibliotecii pe anul 1935, ibidem, 

p. 80. 
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4 "Analele Academiei Romine", tom. LVII ,  

1 936 - 1937, p. 39. 
5 Raportul comisiei Bibliotecii pe anul 1936, iUd m, 

p. 84. 
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mare sală de lectură la etajul superior (sala II). Puternica dezvoltare a fondului de cărţi, 
precum şi a colecţ;ii1or Academiei - legate de sprijinul nelimitat pe care-l acordă regimul 
de democraţie populară activităţii înaltei instituţii culturale - face ca actualul local al 
Bibliotecii să devină neîndestulător. Fără îndoială că în viitor se va soluţiona impasul, 
Academia R.P.R. dobîndind în această privinţă sprijinul ce-i este permanent acordat în 
toate domeniile de activitate. 

OCHOBAHH E  A KA,UEMH4ECKOrO O E IUECTBA H 3,UAH H5I AKA,U E M H H  

(KPATKOE CO.llEP>KAHI1E) 

C UeJIbIO YCTaHoBHTb opcporpacpHlo, JIe KCHKY H CJIOBapb PYMbIHcKo ro H3b1Ka,  B 1 866 
ro.ny 6bIJIO C03.naHO «JIHTepaTypHoe 06ll1.eCTBo», CTaBwee BCKope «AKa.neMHqeCKHM o6ll1.e 
CTBOM». 3TO nOCJIe.nHee 6bIJIO peopraHH30BaHo B 1 879 ro.ny, Kor.na eMY 6bIJIO npHcBoeHo 
Ha3BaHlie «PYMbI HCKOM A Ka.neMHH». C :noro BpeMeHH PYMbIHcKaH A Ka.neMH H  HaqaJIa pa3-
BHBaT b  MHorocTopoHH lO1O .neHTeJIbHOCTb. PecpopMa 1 948 ro.na npeo6pa30BaJI a  PYMbIHCKyIO 
AKa.neMHIO, n o.nqHHeHHYIO B nOCJIe.nHee BpeMH H HTepecaM rocno.ncTBYIOw.ero KJIaCCa, B 
AKa.neMHIO P H P -yqpe>K.neHHe, TeCHO CBH3 a H Hoe C Hapo.noM, HBJIHIOw.eeCH B HacToHw.ee 
BpeMH KOOp.nHHHPYIOW.HM opraHoM BceM KYJIbTypHOM >KH3HH B cTp aHe. 

TOp>KeCTBeHHoe OTKpbITHe JIHTepaTYPHoro o6w.ecTBa H MeJIO Me CTO 1 aBrycTa 1 867 
ro.na B .nOMe KOHcTaHTHHa rpHrope fHKa, B03JIe Bxo.na B 4 H lllMH.n>KHY, a 3 ac e.naHHH 
o6ll1.e CTBa IIPOHCXO.nHJIH BHaqaJIe B 3.na H H H  YHflBepcHTeTa .  JIHlllb B 1 890 ro.ny P YM bIHcKaH 
AKa.neMHH IIOJIyq HJIa co6cTBeHHoe 3.naHHe, BCJIe.nCTBHe nOKynKH rocy.napCTBOM .nOMOB 
LJe3HHY H E eJIY, a B 1 896 ro.ny .nOMa Ha KaJIH B H KTopHeM, IIp H Ha.nJIe>KaBJJJerO 3 aJIeCKOMY. 
Y>Ke BCKope nOqYBCTBOBaJIaCb H eo6xo.nHMOCTb nOCTpOMKH CneUHaJIbHOrO 3.naHHH .nJI SI 
6H6JIHOTeKH H KOJIJIeKUHH yqpe>K.neHHH,  qTO, H3-3a pa3JIHqHbIX npliqHH, 6bIJIO ocyw.eCTBJIeHO 
JIH W b  B 1 936- 1 937 ro.nax. B HacToHw.ee BpeMH, HeCMOTpH Ha YCTPOMCTBO HOBoro qHTaJIb
Horo 3 aJI a H a  I I  3Ta>Ke, 3.naHHe 6H6JI HOTeKIi HBJIHeTCH He.nOCTaTOqHbIM B CJIe.nCTBHe pa3-
BHTHH KHH>KHOrO CPOH.na H KOJIJIeKUHH AKa.neMHH. 

OobHCHEHI1E PI1CYHKOB 

PUC. 1. - fpaBlOpa KaHaepa, u30opalKalOl1\all ToplKecTBeHHoe alCel,aHRe OTKPLITR 1 JIRTepaTYPHoro 
oOl1\eCTBa (6HOJIHOTeKa AKaAeMHH PHP. OCTaMITLI JW 764). 

PHC. 2. - 3�aHl1e YHH8epcHrera B 1 866 rO::lY. JIHTorparpuSi Xy6epa (OUOJIHOTeKa AKllAeMRu PHP. 
9cTaMnhl). 

Puc. 3. - nJlaH a�aHI1H PYMLlHCKOH AKa�eMHII 1890- 1 9 1 1  rO;:\OB (�OKJIaAHaSi 3anUCKa K nocTpoliKe 
a.4aHHSI OHOJIlfOTeKU PYMLlHCKOli AKaAe.\ulH, oyxap�cT, 1911, CTp. 7). 

PHC. 4. - nJIaH Y'IaCTKOB, C )CTaBJIeHHbJH B 1822 rOAY. Ha KOTOPLIX HaxoASlTCSI B HaCTOSll1\ee BpeMSI 
3p;aHUA AKaAeMUR ( KpeYKyeJIH) (no H. Hopra, HCTOPHSI oyxapecra, oy:rapeCT,�1939). 

LA FONDATION DE LA «SOCIETE ACADEMIQUE» 
ET LE S LOCAUX DE L'ACAD.EMIE 

(REWl\'lE) 

La « Societe Litteraire» qui prit naissance en 1866 avait pour objet d'etablir les 
l'egles de la langue roumaine, d'en fixer l'ol'tographe et de rediger un dictionnaire de la 
langue. Elle prit bientot le nom de « Societe Academique». Cette derniere fut elle-meme 
reorganisee en 1879 et devint l'Academie Roumaine aux activites multiples. De cette 
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derniere, qui finalement avait ete asservie a la classe dominante, la reforme de 1948 fit 
l'Academie de la Republique Populaire Roumaine, institution etroitement attachee a 
la cause du peuple et qui coordonne aujourd'hui toute l'activite . intellectuelle du pays. 

L'inauguration de la "Societe Litteraire" eut lieu en grande pompe le 1 aout 
1867 dans la maison de Const. Gr. Ghica pres de l'entree du parc Cişmigiu. Au debut, 
les seances de la Societe se tenaient a l'Universite. Ce n'est qu'en 1890 que l'Academie 
Roumaine eut un local propre, l'Etat ayant achete dans ce but les immeubles Cezianu et 
Bellu et, en 1896 l'immeuble Zaleschi, situes sur la Calea Victoriei. Bientot cependant le 
besoin se fit sentir d'un local special destine a abriter la bibliotheque et les collections 
de l'institution. Pour des raison diverses, il ne devait etre construit qu'en 1936-1937.  
Actuellement, malgre l'amenagement d'une nouvelle salle de lecture au second etage, 
les locaux de la bibliotheque sont devenus insuffisants par suite de l'accroissemnt du 
fonds de livres et des collections de l'Academie. 

EXPLICATIONS DES FIGURES 

Fig. 1 .  - Gravure de K(aiser) represenlanl la seance inaugurale de la Societe Littcraire (Bibliolheque de 
l'Academie de la R.P.R., Cabinet des estampes, n° 764). 

Fig. 2. - Palais de l'Universite eu 1866. Lithographie de Huber (BibIiothcque de l'Academie de la R.P. R. , 

Cabinel des estampes). 
Fig. 3. - Plan des bâtiments de l'Academie Roumaine, 1890 - 1911 .  Memoire au sujet des bâtiments de la 

Bibliotheque de l' Academie Roumaine (Memoriu privitor la clădirea Bibliotecii Academiei Romlne), Bucarest, 1 9 1 1, p. 7 .  
Fig. 4 .  - Plan datant de 1822 representant les terrains ou s'elevent aujourd'hui les bâtiments de l'Academie 

(Kreuchely) (d'apres N. i orga, dans Istoria BlIclzreşlilor (Histoire de Bucarest), Bucarest, 1939). 
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N O T E  

MĂNĂSTIREA VIFORtT A 

V iforîta se află . în capătul de miazănoapte al satului cu acelaşi nume, �lcătuit din 
cătunele Gura Văii şi Valea. Cel mai vechi este Valea căci aici s-au aşezat iniţial locuitorii 
în j urul mănăstirii. între cele două cătune, o şosea pietruită duce printre case bătrîneţti, 
cu hrube adînci. Mîndrele căsuţe ale sătenilor au ajuns astăzi să lege scurta distanţă între cele 
două cătune. Satul se desfăşoară pe o lungime de aproape 2 km, urmînd firul unei văi 
născute din desprinderile a cinci culmi. Aici, printre dealuri, îmbrăcate în livezi şi podgorii, 
unii locuitori s-au adăpostit de Vijorul, care uneori bîntuie aprig în larga cîmpie ialo
miţeană. 

I. Descrierea generală a cuprinsului mănăstirii. - în Tîrgoviştea veacului al XV-lea, 
se încrucişau trei din principalele şleahuri ale Ţării Romîneşti. Unul venea din munţii 
Transilvaniei, pe valea Prahovei, peste Păduchiosul, apoi pe valea Ialomiţei, cea mai scurtă 
cale de pătrundere în Cîmpia Munteană ; un al doilea trecea pe sub poalele dealurilor, 
legînd drumul de astăzi al Milcovului , prin Ploieşti cu Oltenia, iar cel de-al treilea, se 
îndrepta direct către Dunăre, prin cetatea Dîmboviţii. La încheietura acestui nod de comu
nicaţii, se ridicau cei doi umeri ai Viforîtei. Printre ei, curgea un pîriaş fără nume, vara 
sec cu desăvîrşire. Cu Tîrgoviştea în coastă, dealurile, bogate în poame, în ocniţa de sare 
şi puţuri de păcură, ridicate pieptiş, în faţa nemărginit ei cîmpii dunărene, erau cu desă
vîrşire pustii. 

Mănăstirea, strînsă între culmi, respiră numai printr-un culuar. De îndată ce se zăresc 
turlele, drumul care conduce la mănăstire scapă într-o largă toloacă. Pîrîiaşul îmbrăţişează 
de jur împrejur tăpşanul chiliilor. Altădată, albia lui mai adîncă va fi înlocuit şanţul
obstacol atît de des întîlnit şi obişnuit în construcţiile întîrite ale evului mediu. 

Chiar de la intrare te întîmpină acareturile, stăreţia veche, atelierul de covoare 
şi chiliile călugăriţelor. Toate sînt construcţii mai noi, clădite la întîmplare, fără nici un 
plan, de meşteri localnici, pentru a împlini lipsurile şi nevoile gospodăreşti ale soborului. 
în capătul lor se înalţă ca o frunte, zidurile înconjurătoare ale mănăstirii. Din pătratul 
de cet3tte, locaşul mănăstiresc îşi făcuse cîndva o pavăză împotriva atacurilor turceşti 
şi tătăreşti. Folosite ca al patrulea perete al sarbedelor chilii aceste ziduri, muşcate de 
intemperii, nu se pot observa decît din exterior. în faţă, stă, ca la alte vechi ctitorii, 
turnul clopotniţei şi poarta. Cel dinainte de cutremurul din 1940 s-a prăbuşit, după cum 
a fost distrusă şi bătrîna stăreţie, întocmire cu un etaj, cu cerdace, scări de lemn şi prid
voare, aşa cum se obişnuia a se zidi după moda turcească a veacului al XVIII-lea. Deo
camdată priveliştea ruinelor, cu cerdacele desprinse de ziduri şi zidurile prăbuşite, cu 
orbitele ferestrelor văduvite de canaturi, lasă o impresie de jale. 

II. Începuturile. Vlad Vodă Înecatul. - Urmînd o tradiţie strămoşească din păcate 
părăsită apoi, Vlad Vodă înecatul începe zidirea mănăstirii Viforîta. Locul ales era cît se 
poate de potrivit ; la o zvîrlitură de băţ de reşedinţa domnească căci nu de mult N eagoe 
Vodă Basarab strămutase din nou scaunul de la Argeş la Tîrgovişte. Această strămutare 
fusese determinată de anumite condiţii de ordin militar şi politic. în general, la acea 
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Fig. 1. - Mănăstirea "i[orÎta - vedere generală. 

Fig. 3. - l\Iănăstirea Viforlta. Vedere dinspre nord-est . 

Fig. 5. - Mănăstirea Viforlta. Vederea interioară a ehilillor 
şi curţii. 

2 48 

Fig. 2. - - Mănăstirea ViIorlta - clo
potniţa

' 
cu portalul înainte de cutre

murul din 1940 - vedere din interior. 

Fi�. 4 .  - Mănăstirea Viforlta. Vederea 
pridvorului bisericii. 
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,Teme, situaţia politică a ŢărilO1' R omîne era stăpînită de personalitatea principelui moldo
vean Petru Rareş. Este a,nul biruinţei de la Feldiora. Aici, în gura defileului, străjuit 
de culmi împădurite, drumul din Transilvania, dinspre partea ungurilor, putea fi mai 
lesne apărat şi încms, iar o eventuală invazie a turcilor, de peste Dunăre, mai repede 
stăvilită. 

Se mai poate ca pe tînărul voievod Vlad Vodă în clipa cînd -a hotărît să zidească 
mănăstirea Viforîta, să-I fi frămîntat şi gîndul pentru o gropniţă domnească, aşa cum e 
înălţase la OîmpullIDg, la Argeş, la Dealul. Dar scurtul timp de domnie nu i-a dat răgaz, 
căci Viforîta nu este terminată decît abia un an după năpraznica a moarte. Pe atunci 
poiana, cu o frîntură din poalele codrului şi dealul podgoriilor domne , ti, intrau în hotarele 
tîrgului. Mai tîrziu clinurile dealului şi o parte din tăpşan au fost dezbrăcate de copacii 
codrului, sălbătăciunile au fugit în adînc, valea a prins să se pop uleze şi în jurul modestei 
ctitorii, călugării nou veniţi şi-au construit chiliile. într-un timp eînd fiecare voievod căut<L 
să-şi întreacă înainta.;ul, Vlad Vodă, de.;i avea ca precedent pilda 8ocn�lu'i 8ăn, nu a 
construit decît o modestă biserică apărată de un înalt pătrat de ziduri şi aceea încă 
neterminată la moartea sa. 

III. Cti torul - Filiatiunea. - Otitorul mănăstirii Viforîta a fost feciorul din os dom
nesc a lui Vlad Vodă - Vlă.duţ. Ooborîtor din sîngele lui Vlad Voievod Oălugărul, Vlăduţ 
nu a domnit decît doi ani, adică între 1510 şi 1512, sub numele de Vlad al IV-lea "cu 
voia lui dumnezeu şi  din porunca cinstitului împărat".  Fiind într-o ceartă cruntă cu 
J'leagoe, din partida boierilor basarab eşti, a dus o politică de duplicitate, închinîndu-se 
ungurilor, după ce fusese căftănit de către turci. 

într-o scurtă şi aprigă luptă, dată pe un ger năpraznic şi în faptul zilei, Vlădu ţ a 
căzut prins în mîinile turcilor veniţi în ţară ca să-I mazilea că, fiind " chemaţi de puternicii 
boieri ai Oraiovei" . Â fost "ucis repede, lîngă Bucureşti sub lID păr, retezîndu-i-se capul" . 
în asemenea împrejurări triste - la 23 ianuarie 1512 - se sfîrşi domnia, care se intitula 
într-o scrisoare datată în Mileşti "în anul domnului la 24 septembrie 1512, în cele 4 zile 
dinaintea lui Mihail Arhanghelul, Vlad Vodă., cu mila lui dumnezeu voievod muntean 
domn şi moştean" . 

Oînd tatăl îşi pierdu capul, feciorul era prea tînăr pentru a domni. îi lipsea de 
altfel şi sprijinul Porţii. De aceea învingătorul tatălui său - N eagoe Basarab - se aşeză în 
scaun pentru a domni apoi 9 ani. Se întîmplă ca acea tă domnie să ia sfîrşit prin moartea 
voievodului în 1521. între timp, în M"lIDtenia, luptele dintre fraţi de acelaşi sînge continuau 
spre folosul turcilor, care îşi înăspreau j ugul. Vlad, viitorul domn din 1529, cît de fraged 'ă fi 
fost, trăise clipe de groază în casa părintească. Toată viaţa l-a mmărit icoana tatălui 
său, batj ocorit şi decapitat, adus pe furiş în cetatea Tîrgoviştei, de către boierii rămaşi 
credincioşi, pentru a-l îngropa la mănăstirea Dealul. Ohiar de- a doua zi a luat drumul 
surghiunului, împreună cu mama sa. 

Se însură tînăr. Unele cronici ni-l arată a se fi căsătorit cu Ohiajna, fiica lui Petru 
Rareş. Altele însă, şi aceasta pare să fie adevărul, că al' fi luat de soţie pe o soră a Ohiajnei, 
Ana., un alt vlăstar de domn moldovean. 

Vlad al V-lea, ctitorul Viforîtei, ajunse domn în împrejurări asemănătoare acelor 
care înlesnise tronul lui eagoe Basarab. Se ştie, că după domnia scurtă a lui Vladislav 
al III-lea, şi cele două domnii zbuciumate ale lui Radu de la .Afumaţi, scaunul elin Tîr
govişte reveni lui Moise Vodă. ici acest Moise nu a avut o stăpînire mai fericită. 

La 13 februarie 1530 el serba nunta surorii sale cu banul Barbu Oraioveanu, numit 
în locul lui Radu, cel dintîi urmaş al Pîrvului ; atunci fură ucişi boierii. Drăgan pieri 
cîteva zile mai tîrziu, pentru trădare. Oei ce scăpaTă, cerură şi căpătară domn nou, pe 
Vlad, fiul hri Vlăduţ. 

Aşa se face, că Vlad, ajlIDs acum la o vîrstă cînd putea să ia conducerea treburilor 
obşteşti, se întoarce din pribegirea unde fusese fugărit de boierii Oraiove., ti, aţîţaţi de 
Moise Vodă însoţit de oaste turcească şi de pîlcul boierilor basarabeşti devotaţi. Ou dînsul 
poartă Moise, în împrejurări necunoscute lupte, din care iese în mai 1529 biruitor, 
trimiţînd şi ştafete de bucurie la Braşov. La j umătatea lunii iunie, el (Moise) era însă 
fugar în secuime. Venind îndată la Braşov, merse apoi în Făgăraş, la Maulath. Acesta 
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organizează o expediţie munteană care porneşte din Sibiu la 18 august. Ea intră prin 
munţii Făgăraşului. Lupta a avut loc în ziua de 29 august 1530. In cronica lui, Eugel, în 
naraţiunea întîmplării lui Moise Vodă, spune că după ce a fugit după ajutor în Transilvania 
"cu bună oaste ardelenească s-a înturnat în Valahia unde, în 18 august 1530, iară-şi şi-au 
căpătat tronul, pentru că au făcut să-i fure ţara din nou în Tîrgovişte. Ci Vlad Vodă 
adunînd oaste şi bătîndu-se cu Moise Vodă la Viişoara, au căzut Moise Vodă cu cumnatul 
său, Barbul Banul Craiovei". 

Scm'ta-i domnie nu se deosebeşte cu mult de a predecesorilor săi. Prea tînăr pentru 
gl'eaua coroană a Basarabilor, învingătorul de la Viişoara îşi întrebuinţă timpul într-o 
continuă vrajbă cu Craioveştii. întîmplările istorice petrecute în vremea lui sînt neClilloscute. 
ştim numai de moartea lui dintr-un document din 12 februarie 1583 : "Dar acest Vlad nu 
domneşte mult timp şi moare dintr-o întîmplare. El se îneacă la Popeştii din lliov, în 
apa Dîmboviţei, în 1532, nu de pe urma unei răscoale, ci la plimbare, de lillde i se trage 
numele osebitor". 

Vlad se află îngropat sub o grea lespede la mă,năstirea Dealului, alătmi de tatăl 
său, în tainica obcină îmbrăcată sub răcoroasa verdeaţă de brazi. Dacă Viforîta ar fi 
fost terminată în anul morţii sale, se înţelege că mormîntul i-ar fi fost acolo ; pe cînd 
astfel, zace uitat printre alte morminte domneşti. 

IV. Viata monahală după întemeierea mănăstirii.-Organizarea. bisericească în vremea 
lui Vlad Vodă cunoaşte o puternică influenţă constantinopolitană care se afirmă prin 
călugări greci, sîrbi şi muntenegreni şi mai cu seamă atunci cînd Radu cel Mare îl chiamă 
în ţară pe fostul patriarh Nifon. Neagoe, pe de altă parte, luînd-o de soţie pe sîrboaica 
Miliţa "despotovna" care înzestrează cu daruri scumpe marile lavre ale Athosului. 

01', tocmai în această epocă se clădeşte mănăstirea Viforîta, în apropierea scaunului 
domnesc şi a măreţei mitropolii muntene din Tîrgovişte. De aceea, ea a fost la rînd cu 
celelalte ctitorii voievodale, între cele dintîi aşezăminte care îşi îmbracă noua haină slavo
grecizată. Şi aici ca şi la Tismana Argeş, Bistriţa, sau Dealul, monahii slujitori au fost de 
origine greacă, dacă nu şi sîrbă. De altminteri, datorită lor, Viforîta, poate ca nici o altă 
mănăstire, afară de Dealul, se bucură încă de la întemeire de binefacerile tiparului. Ştim 
cum în preajma anului 1500 poposi la Tîrgovişte muntenegreanul Macarie originar din 
Cetringe - călugărul priceput în haina nouă a slovelor, meşteşug dobîndit la Veneţia. 
în Tîrgovişte la început, şi apoi în chiliile Dealului, Radu cel Mare, predecesorul lui Vlad 
Vodă, îl ocroti şi-i puse la îndemînă mijloace pentru înjghebarea unui teasc. Cea dintîi 
carte ieşită de sub tiparniţa "ieromonahului Macarie a fost Litmghierul" apoi peste doi ani, 
în timpul domniei lui Vlăduţ Vodă, tatăl ctitorului Viforîtei, "un Ochtoih slavonesc" şi 
în urmă, "la peste alţi doi ani, sub N eagoe, un Evangheliar" .  

Cînd s-a clădit Viforîta, Macarie, cu greutatea ostenelilor lui, tipărise cărţile de mai 
sus şi cum era numai la cîteva sute de paşi de Dealul, neîndoielnic că noile pravile biseri
ceşti au fost aduse întîi aici. Chiar şi mai tîrziu această mă,năstire a continuat să se împăr
tăşească de tipăriturile tîrgoviştene, mai ales după ce Dimitrie Liubovici - lill alt sîrb 
cu ucenicii săi şi diaconul Coresie - tîrgoviştean de origine - continuă tradiţia tipă
riturilor. 

Nu este mai puţin adevărat că vremurile tulburi ce au urmat, luptele cu tmcii, 
desele schimbări survenite în scaunul apropiatei capitale muntene şi samavolniciile unor 
egumeni lacomi şi nevolnici, au făcut ca aşezămîntul să treacă adesea prin grele încercări. 

Aşa s-a ajuns la răspîntia din ajunul domniei glorioase a lui Matei Basarab, cînd 
călugării îşi luaseră lumea în cap şi mănăstirea era pe cale să fie părăsită. Numai mulţu
mită lui Matei Vodă şi soţiei sale, doamna Elina, care fără zăbavă, retîrnosiră biserica, 
o ajutară cu daruri şi reaşezară trebile monahale, ctitoria lui Vlad Vodă se reîntoarse la 
vechile tocmeli şi canoane. în locul călugărilor greci, aici veniră şi se instalară călugăriţele. 
Adevărul asupra schimbării personalului monahal, îl găsim într-o mărturie preţioasă. 
Este vorba de memorialul misionarului slav Bacsici oprit în 1640, la curtea lui Matei Ba
sarab, în care se vorbeşte de mănăstirea Viforîta ca, "fiind foarte frumoasă şi de maici". 
Ce s-a petrecut după aceea, nu se mai poate şti. Un lucru este sigur, anume că, după Con-
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stantin Brîncoveanu, locaşul domnesc a intrat . cu desă:,îr�ire pe m?ni�e grecilor. Cînd 
,.
a 

venit reforma de secLuarizare a lui Al. r. Cuza ŞI M. Kogilmceanu, Vifonta era de fapt tu-
butară egumenilor fanarioţj . 

V. Biserica mănăstirii.  - E x t e r i  o r u 1. Arhitectural, biserica nu este o con
strucţje de proporţii şi încă mai puţ� reprezentAativa. Vl:eum� stil, deoarec� !1�1 într?neş�e 
nici un element deosebit. Renovată m cIteva rmdurl şI-a pastrat planul lIDţml, almO�llC 
şi echilibrat, cu o navă principală, segmentată în 2 încăperi şi înze.stI�ată cu a.0u� . absl�e 
laterale. Ca plan şi secţiune longitudinală se poate as�măna cu maJoI'lta�e� ct�tornlor tll'
goviştene. Sochu înalt şi abia exterorizat sprijin� o ser�e de coloa�e p�I

:
ahpIpedice, ce nasc 

de sub friza acoperişului din capiteluri modermzate ŞI se coboara, facmd corp comun cu 

Fig. 6. - Mănăstirea Viforita. Vedere din interiorul curţii 
a zidului brincovenesc cu cerdacul vechii stăreţii. 

Fig. i.  - Mănăstirea Viforîta. Coridorul 
comun al chiliilor, partea dinspre nord. 

zidurile construcţjei. Cum exteriorul nu prezintă alte decoraţii, ar părea că pentru a înlă
tura monotonia pereţilor, constructorul celei din urmă renovări, i-a aplicat aceste orna
mente, lipsite de orice gust estetic. Acoperişul a suferit modificări ra:licale, printr-o re
paraţie stîngace. Streaşina este îngustă şi încinge zidirea ca un feston, iar materialul 
întrebuinţat la început pentru acoperiş, plumbul, a fost înlocuit cu tablă al bă de zinc. Dea
supra, linia mediană este întreruptă de două turle cilindrice. Căptuşite pe dinafară cu tablă, 
ele răsar dintr-un postament pătrat de zidărie, luminate fiecare de cîte patI'u ferestI'e, 
cu deschideri longituelinale. Faţada este simplă. Pe coronament, deasupra uşii principl1le 
trei panouri policrome, imitînd fresca, înfăţişează hramurile mănăstirii. Pridvorul, 
mai scund decît restul clădirii - adăugirea tîrzie - închide cele şase coloane de pe faţada 
principală şi constituie o încăpere cu desăvîrşire banală. Lumina pătrunde prin ferestre 
înguste, tăiate în ambrazură, fă,ră nici un chenar aparent. La intrare, sub uşa pridvorului, 
aşezată pe aceeaşi orizontală cu pardoseala, se trece peste o frumoasă piatră ftmerară, 
îngropată pe jumătate. Linii de o distincţie rară conturează textlu slav, indescifrabil şi 
închis într-un .chenar floraL în partea dinafară, ornamentaţiile au dispărut, fiind 
roase de paşi. 

I n  t e l' i o r u l b i s e r  i c i  i. Pridvorul este în întregime decorat cu zugrăveli, 
înfăţişînd scene din apocalips, chinurile infernului şi alte diferite reprezentări biblice. Dea
supra intrării în pronaos, pe fronton, tabla de marmură albă, cu textul ctitoresc al mitro
politului primat Konon Donici, cuprinde unele date nepotrivite adevărului istoric. Acest 
text este săpat în trei registre, cu caractere latine şi într-o ortografie cine lasă de dorit . 

Interiorul bisericii a fost conceput pe baze simple, avîndu-se în vedere numai re
zistenţa şi spaţiul - materialul din care au fost zidiţi pereţii fiind cărăInida. Clasicile 
despărţituri interioare nu prezintă nici o particularitate. Aliniamentul se rupe în trei părţi. 
Pronaosul, de formă dreptunghiulară, este în continuitate cu naosu1. Separaţia rezultă 
din dispunerea a patru pilaştri, proporţionaţi ca construcţie, dominaţi la partea superioară 
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prin trei arcade. Iar din nevoia ca spaţiul să fie cît mai larg, problema naosului a fost 
rezolvată prin adăugire a a două nişe colaterale. Această dispoziţie, specifică planurilor 
atonice, se observă din exterior, oferind o perfectă armonie în proporţii. 

Altarul este semicircular cu două nişe laterale. Numai aici găsim bolta în calotă 
sferică, pe cînd, în pronaos şi naos, tavanele se încadrează într-o dispoziţie drept unghiu
Iară, modelînd colţurile şi răzimîndu-se pe un sistem de arce. Din mijlocul c�lor două în
căperi pornesc sprinten lunetele a două turle, perfect cilindrice, slobode în interior şi prevă
zute cu ferestre. 

în ceea ce priveşte picturile, împrejurările prin care a trecut mănăstirea au împie
dicat păstrarea lor în factura originală. Din nefericire, ea a suferit în cîteva rînduri de 
incendii şi tot de atîtea ori a fost reconstruită ; vechea pictură, ori cum va fi fost, a dispărut 
cu desăvîrşire, iar ce găsim astăzi este o pastişare de al fresco cu totul stîngace. Se poate 
presupune totuşi că, sub zugrăveala actuală lucrată lmeori în ulei, alteori în apă, s-ar putea 
ca să descoperim cîndva mărturia secolului al XVI-lea. Dar şi această ipoteză poate fi 
în parte înlăturată prin inscripţia de dată recentă a mitropolitului Konon. Distribuţia 
panourilor se succede după datina răsăriteană, îmbrăcînd interiorul. Scenele elin viaţa 
lui Hristos alternează lmeori cu imaginile individuale ale personajelor biblice. Sfinţii au 
figuri hieratice, desprinşi de pămîntesc, proporţionaţi ca dimensiune şi desen, lipsiţi însă 
de expresia simbolică a reprezentării acţiunii lor. Zugravul, de sigur certat cu armonia 
culorilor şi în general cu arta, nu a izbutit să dăruiască ctitoriei lui Vlad Vodă o lucrare 
meritorie. În unele locuri, spaţii largi au fost vătămate, iar zugrăveala înlocuită prin 
tencuială,. 

Cee a ce atrage luarea aminte sînt tablourile votive. Astfel, ' întîlnim în dreapta, pe 
peretele anume consacrat ctitorilor, portretele aproape în mărime naturală al jupînesei 
Safta- Schimonahia Elisaf ta şi al marelui ban Grigore Brîncoveanu. Amîndoi stau în 
picioare, îmbrăcaţi cu găteli, după moda începutului veacului al XIX-lea. Ea poartă pe 
cap o tocă de pluş vişiniu, peste părul bogat, negru, strîns în zulufi des răsuciţi. Este îm
brăcată într-o lungă jupă de catifea neagră, care îi subţiază mijlocul şi lasă descoperiţi 
umerii împodobiţi cu şiraguri de nestemate. Are figura lipsită de expresie. Cît despre ban, 
ca toţi boierii veacului trecut, el este dimpotrivă într-o ţinută trufaşă, îmbrăcat cu haină 
de ghermesit cu reverurile lăsate larg în părţi. Peste piept îi trece în diagonală un mare 
cordon roşu cu steaua bătută în pietre de olmag, înfiptă pe stînga. După obiceiul timpului, 
capul se pierde sub giugimanul de samur, impresionant de mare, iar figura-i încadrată de 
barbă face contrast cu vioii ochi negri, împodobiţi de gene lungi şi sprîncene stufoase. 
Amîndoi ctitorii ţin în mîini chivotul mănăstirii, fără a o închina cuiva, după cum s-ar fi 
căzut şi este tradiţia. Pe acelaşi plan cu ei, răsar, din violenţa culorilor, sfioase, ca prin 
ceaţă, capetele celor dintîi ctitori, care nu pot fi decît Vlad Vodă şi doamna Anca. Pictura 
este ştearsă, conturile abia aparente, iar figurile cu înfăţişare fantomatică. El poartă, ca 
şi vecinul său, barba (însă albă) şi are coroana voievodală pe cap ; ea, în decolteu - figură 
de copil, aşa cum pare să fi fost în adevăr - priveşte undeva nedefinit . 

Atunci cînd Constantin Brîncoveanu refăcu mănăstirea în 1713, . cu meşteri italieni, 
"în domnia sa de belşug şi strălucire", îi adause o sumă de îmblmătăţiri, într-o aşa măsură, 
încît, după Elina Doamna - soţia lui Matei B asarab - poate fi socotit ca al treilea 
ctitor. Acum, se repară şi se reînalţă zidurile înconjurătoare, se construiesc noi chilii 
pentru monahi, se pardoseşte biserica cu noi lespezi şi se reconstituie vechea pictură, 
dacă nu se execută chiar o zugrăvire din nou. Dar restauratorul nu l-a uitat pe întîiul 
ctitor, pe strămoşul său cu două veac·mi în urmă, Vlad Vodă, şi "puse să-i zugrăvească 
figura în dreapta uşii de intrare" aşa cum se vede astăzi. Numai că pictorul, obişnuit să 
zugrăvească chipuri de sfinţi şi ctitori bătrîni, cu părul alb, şi fără să cunoască adevărul 
asupra vieţii întemeietorului bisericii, îi închipuie o figură de moşneag, pe cînd în realitate 
Vlad murise tînăr de tot, după cum am văzut. 

Abia tîrziu după un veac şi ceva, pe la începutul secolului al XIX-lea, marele ban 
Grigore Brîncoveanu, lm strănepot a lui Constantin Brîncoveanu, repară edificiul şi între 
alte schimbări ce-i făcu rezugrăvind biserica, puse de pictă în locul lui Constantin Brîn
coveanu, figura sa proprie. De cealaltă parte a uşii, pe stînga, ochii se opresc pe chipul 
trist şi îmbătrînit fără vreme a egumenei, contemporană soţilor Safta şi Grigore Brînco -
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veanu, Iustina Periţeanea. între ambele panouri, în medalion, deasupra uşii se observă 
figura blîndă a mitropolitului Konon Doniei. 

în afară de aceste votive, interiorul bisericii este împodobit cu o catapeteasmă - sculp 
tură în lemn de după 1864 - amestec de stil gotic şi bizantin. Opera aparţine aceluiaşi 
sculptor - Karl Stork - care a lucrat în atelierul său şi mobilierul bisericilor Ghighiu, 
.Antim şi Nicolae Şelari. Iar între icoanele încadrate în - catapeteasmă, străluceşte darul 
lui Leon Tomşa Vodă, şi a "levantinei" doamna Victoria, soţia sa, o splendidă pictură 
veneţiană a sfîntului Gheorghe, îmbrăcată în întTegime în argint aurit. De jur împrejurul 
marginii, inscripţia slavonă, gravată în Ghenar, a voievodului, înseamnă biruinţa sa a supra 
lui aga Matei Basarab , pe care o cîştigă în larga cîmpie ialomiţeană din faţa Viforîtei . 

Pe pardoseala de scînduTi alb e, venite tîTziu să acopere locaşurile golite de lespezile 
lui Oonstantin Brîncoveanu , nu se găseşte nici o urmă de mormînt domnesc. Ou mănăs
tirea Dealului în coastă şi în apropierea m1ndrelor catedrale tîrgoviştene, nici l.ill voievod 
nu şi-a încredinţat osemintele acestui aşezămînt. Vor fi fost - dar cine poate şti - mor
minte pecetluite de grele lespezi şi în interiorul zidurilor Viforîtei ; dovadă, piatră aşezată 
la intrare ca prag ; dar, în urma transformărilor suferite, gropniţele au fost deschise, iar 
oasele, cîte vor mai fi rămas necalcinate, şi-au găsit odihna în altă parte. 

AU R E I .  r. G I-IEORGH I U  

05b7lCH E H I I E  PHO·H KOB 

PlIC. 1. -- BIHIJophITCKUH MOHacTblpb. 811.l RHCRM6JlSL 
PUC. 2. - BmpopblTCKUH MOHacThlpb. !{OROi<ORbHH C IJOPTR" OM AO 3e.\l.�e rpHCeHlll1 

B 1 940 rOAY . . BHYTp eHHuii SUi!. 
Puc. 3. - Bli!fJ0PblTCKl1H MOHaCThlph. BUi]; naIJepTII U;epi(SII. 
Puc. 4. - BU!fJ0PhlTCI(IlH MOHacThlph. BUA nanepTH u;epKBH. 
Puc. 5. - BU!fJOPbITCKUII AlOuacThlph_ BHyTpeHHulî BliA K�lllIiî II ALOpa-
Puc. 6.  - BI1<p0PblTC. JIH ;\\OHaCTblpb. BilA CTeHbI anoxu 6PblHKOB5IHY C Bej:a!i,J,oli 

cTaporo urY�leHcKoro AOMa. 
PliC. 7. - BII<pOphITCKUH MOHacThlpb. OGll\IIH IZOP;Iil,0P K�m'lM, ceBepHa51 'IaCTb. 

EXPL ICATIONS D E S F I G  RES 

Fig. 1 .  - Monastere de Viforita. Vue el'ensemblc. 
Fig. 2.  - i\Iollastere ele Viforîta. Clocber et portail avant le tremblemellt de terre de 1940. 

Vile de l'illterieur. 
Fig. 3. - i\Ionastere de Viforîta. Vue du );ord-Est. 
Fig. 4. - Monastere ele Viforita. Vue d u  porche de l ' eglisc. 
Fig. 5 .  - i'vlonastere de Viforlta. Vue des cellules et de Ia cour, prise de l 'illlerieur. 
Fig. 6. - MOllastere de Vifor1ta. Le mur de l'epoql1e ele Brancov3n et le balcon elu yie u x  

prieure, v u e  ele la COUT. 
Fig. 7. - :--ronastere de Viforît a. Corridor cleSSerYaJ1t Ies cellules (câte Nord). 

NEAGOE BASARAB ŞI MĂNĂSTIREA MOLDOVIŢA 

N eagoe Basarab şi-a cîştigat prin nesecat a sa dărnicie faţă de o mulţime de biserici şi 
mănăstiri nu numai din Ţara Romînească, ci şi de la Ml.illtele Athos, Serbia şi altele, o 
faimă care-l aşează în rîndul voievozilor ocrotitorl ai artelor, ca un Ştefan cel iare, un :M:atei 
Basarab, un Vasile Lupu, un Oonstantin Brîncoveanu şi alţii nu puţini. :N u se prea ştif' 
însă că milele sale s-au revărsat şi asupra unor lăcaşuri romîneşti dinafara hotarelor Mun
teniei. în Ardeal bunăoară, amintil'ea lui este strîns legată de biserica sfîntul :Nicolae 
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din Şcheii Braşovului!, poate chiar şi de cea din Zărneşti, de lîngă Bran, cu 
acelaşi hram 2 •  

Se va arăta în rîndurile de mai jos că şi  Moldova îşi are locul printre acele ţări 
"de la răsărit pînă la apus şi de la amiază-zi pîn'la amiază-noapte"3 cărora Vodă Neagoe 
"multă milă pretudindenea da"4. 

Şi într-adevăr nu mică ne-a fost mirarea cînd, oprindu-ne în faţa uneia din vitri
nele de la Muzeul mănăstirii Suceviţa, închise şi pecetluite de buna gospodărire a mitro
poliei Moldovei, ne-am aţintit ochii asupra ferecăturii lmui manuscris, purtînd pe slavo
neşte însemnarea că cio T'TjlOEK4Hr'Mi', Ci\TKOjlH IWH H-kr'o, KOEKOA4 i' r'OcnOAHHI\ . 
[ =  Acest tetravanghel l-a făcut 10 Neagoe voevod şi domn]5. 

Spre adînca noastră părere de rău, nu am putut lua în mînă acest odor spre cerce
tare6• Mulţllmindu-ne deci cu puţinul cît au spus cercetători mai bătrîni despre această 
carte, ne-am întrebat însă cum de a ajuns legătura ferecată7 la mănăstirea Suceviţa, cînd 
ştiut este că pe la 1580 Movileştii şi-au ridicat măreaţa ctitorie care le adăposteşte, 
ca o raclă, rămăşiţele pămînteşti, şi le înalţă numele pe una din culmile artei vechi 
moldoveneşti. 

Desigur, înainte de mănăstirea ce fiinţează de pe atunci, a mai "trăit" alta, mai 
smerită, vreo sihăstrie al cărei trecut s-ar întîlni cu acela al vlădicăi Pahomie al Rădă
uţilor şi al lui Ioan vistiernicul Movilă de la 15398• Dar tocmai o ctitorie aşa de neînsemnată 
din ţara Moldovei putut-a oare N eagoe Basarab să o miluiască cu o carte aşa de preţ, pe 
cînd nu se cunoaşte de la dînsul nici un fel se danie către mari mănăstiri domneşti ca Putna, 

. N eamţu, Bistriţa şi cîte altele � 
Întrebarea pe care o ridicăm şi-o va fi pus la vremea sa şi Tafrali, care socotea că 

Simion Movilă trebuie să fi adus evangheliarul din Muntenia în Moldova9• 
întrucît nu cunoaştem nicăieri în Moldova lucruri aduse din Ţara Romînească 

de către acest voievod, care a domnit pe rînd în amîndouă ţările romîneşti, părerea lui 
Tafrali nu o împărtăşim, ci credem că lămurirea venirii în Moldova a evangheliarului 
acesta muntenesc trebuie căutată pe altă cale10• 

În această privinţă nu trebuie să ne scape din vedere că bogatul muzeu al mănăstirii 
Suceviţa adăposteşte, pe lîngă odoarele dăruite anume acestei ctitorii, şi nu puţine lucruri 
care erau în străvechime, fala altor sfinte lăcaşuri, de la care s-au înstrăinat în urma co
tropirii Bucovinei de către austria ci. 

Astfel, acolo se află de pildă un praxis (Faptele Apostolilor) ce fusese dăruit mănăs
tirii Voroneţului la 1543 de către Teofan Mitropolitulll. Tot la Suceviţa s-au pripăşit de la 
mănăstirea Solca un tetravanghel slavonesc din 1616 precum şi o evanghelie scrisă în 

1 N. Iorga, Guide lIislorique de la Roumanie, Buc., 
1 936 2, p .  28 ; G. C .  Muşlea, Biserica sf. Nicolae din 
Şclleii-Braşovului, r, Braşov, 1943, p. 375 şi passim. 

2 Judecind după pisania, mai nouă insă, a bisericii. 
3 Viaţa şi traiul sfîlltului Ni/an patriarllul Conslan

tinopolului (ed. Tit Simedrea), Buc., 1937, p. 25. 
4 Ibidem. 
5 Melbisedec, O vizită la cîteva mănăstiri si biserici 

antice din Bucovilla, in "AnaL Acad. Rom.", S
'
eria II-a, 

t .  V I I, secţia II, 1885, p. 53 ; Dimitrie D an, Mănă
stirea Suceviţa, Buc., 1923, p. 61 ; O. T afrali, Le mOlla
sUre de Sucevitsa, Iaşi, 1929, p. 42 şi Le monasLere 
de Sucevitsa el son tresar in .Melanges Charles Diehl, 
I I, Paris, 1930, p. 217-218 .  

6 D .  Dan , op. cit., p .  61 - 62 ; O. Tafrali, op. cii., 
p .  42- 43 şi i n  Melanges Ch. Diehl, (cu o fotografie). 

"1 Spunem legătura ferecată, nu şi manuscrisul, 
deoarece, cum şi-a dat seama D. Dan, op. cit . . in loc 
de tetravanghelul amintit de însemnarea de p e  fere
cătură,. avem de-a face Cll textul Faptelor apostolilor 
şi al evangheliilor. încit rămîne să se cerceteze cindva 
indeaproape dacă ferecătura a putut fi de la inceput 
aceea a manuscrisului. 

254 

8 D .  Dan, op. cit., p .  5 şi  94. 
9 O.  T afrali, op. cit . ,  p .  43, iar in MBanges CII. 

Diehl, p .  218, el pune p e  seama vreunui război al lui 
Ieremia sau Simion Mo"ilă impotriva muntenilor 
aducerea cărţii i n  Moldova. (La fel şi Melbisedec, 
op. cit.). 

10 E drept că Suceviţa a primit un tetravanghel 
muntenesc (cu chipurile lui Alexandru Mihnea voievod 
şi feciorilor lui), inuoit şi legat Ia 1605 de Ieremia Movilă 
voievod. Dar n1\ trebuie să nţ gindim neapărat că li 
fusese trimis din Muntenia de fratele său Simion, căci 
fiind Alexandru Mihnea frate cu Petre Schiopul, 
domnul Moldovei, manuscrisul a putut . să fie dăruit 
Ia inceput la vreo ctitorie ( Galata bunăoară) a acestuia 
din urmă (despre acest manuscris, vezi D. Dan, op. cit., 
p. 60 şi O. Tafrali, op. cit., p. 43-44). Cit despre 
capsula cu "singele Sfintului Marelui Mucenic Dimi
trie", pe fundul căreia este săpată stema Munteniei şi a 
MoviIeştilor (D. Dan, op. cit., p. 69), ea a fost făcută 
in chip vădit de Simion vodă inainte de a se urca 
pe scaunul Moldovei şi adusă in Moldova atunci cînd 
Simion a părăsit Ţara Rominească. 

11 D. Dan, op. cit., p. 85. 
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aceeaşi limbăl. Putem aminti de asemenea un acoperămînt de potir făcut danie la 1493 
bisericii episcopiei din Rădăuţi de voievodul Ştefan cel Mare2• 

Ale mănăstirii Moldoviţa au fost un aer mare şi de toată frumuseţea, dăruit de 
Ştefan cel Mare la 1497 3, precum şi două manuscrise din 1613 şi 1618 de la vlădica 
Efrem al Rădăuţilor, şi cu nişte scrieri în slavoneşte de-ale sfîntului Ioan Gură-de-Aur<l. 
Adăugăm în sfîrşit o evanghelie venită din Ţara Leşească, de la biserica sfintului Duh din 
tîrgul Colomeea5• 

Aceste fapte ne îndrituie§c a crede că tetravanghelul ferecat de Neagoe Basarab 
a putut fi al vreuneia din mănăstirile moldoveneşti ce înfloreau pe VTemea cînd el domnea 
în Tara Romînească. , 

Să fie vorba de Voroneţ, de Rădăuţi, de Moldoviţa, sau de altă mănăstire ori 
episcopie � 

Anevoios este a răsplmde drept. 
Totuşi dacă este să alegem, trebuie să spunem că bănuielile noastre se opresc asupra 

mănăstirii Moldoviţa. Ele se sprijină pe cartea lui Ştefăniţă voievod, din 14 februarie 1522, 
întărind o danie de ţigani, "anume Radu şi femeia lui Zoica, cu copiii lor" făcută mănăstirii 
Moldoviţa de răposatul 10 Basarab Voievod6• Din păcate, domnul moldovean nu splme 
cînd anume avusese loc această închinare. Ţinînd însă seamă de faptul că Bogdan Vodă 
al Moldovei se înţelesese cu Neagoe B asarab pentru a-l însura pe Ştefăniţă, feciorul său, 
cu una din fetele domnului muntean?, putem socoti că ţiganii amintiţi au fost dăruiţi 
mănăstirii de pe apa Ciumîrnei8 după ridicarea în scaun a lui Neagoe ( 23 ianuarie 1512 ) 
şi Înainte de încetarea din viaţă a lui Bogdan ( 2 0  aprilie 1517 )9. 

Astfel stînd lucrurile, nu este cu neputinţă ca tetravanghelul ferecat de li! eagoe 
Basarab să fi fost dăruit de asemenea mănăstirii Moldoviţa o dată cu ţiganiilo. 

Dania trebuie înţeleasă nu numai ca încă o dovadă a politicii de prestigiu cultural 
a bogatului şi evlaviosului voievod al Ţării Romîneşti, ci şi ca un semn de prietenie faţă 
de viitorul său cuscru. 

1 D. Dan, op. cit., p. 63 -64. 
2 Ibidem, p.  73- 74. 
3 Ibidem, p. 51 -52. 
4 Ibidem, p. 62, 64 şi 8 1  (azi mănăstirea Moldoviţa 

mai păstrează de la acelaşi Efrem o Psaltire în slavo
neşte cu care ne vom indeletnici cu alt prilej).  

5 D.  Dan, op. cit., p. 63. S-ar mai putea aminti 
şi felurite odoare şi cărţi de la Schitul Mare din 
Galiţia, căruia i-a fost închinată Suceviţa ;  vezi 
D. Dan, op. cit., passim. 

6 Documente prioind is/oria Rominiei, A, XVI, 
voI. I, p. 1 93, nr. 1 70. Judecind după numele de 
Radu, purtat de ţigan, nume pe cit este de rar iu 
Moldova, pe atit este de răspîndit in Muntenia, socotim 
că Neagoe a trimis din chiar ţara sa, această pereche 
de ţigani. Se cunosc de altfel alte mutări de ţigani din 
Muntenia in Moldova ; vezi de pildă documentul lui 
Ştefan cel Mare din 8 septembrie 1 503 pentru mănă
stirea Putna (op. cit., p. 34, nr. 31)  cu privire la ţiganii 
robi ai acesteia (printre care şi unul Radu Gingul). 
Pentru ţigani aduşi din Polonia in Moldova cl. docu
mentul lui Petru Schiopul din 20 mai 1 586 (op. cit., 
voI. I I I, p. 322- 323, nr. 390). Amintim în sfîrşit 
că după Neagoe un alt voievod al Ţării, Romineşti, 
Vlad Vintnă, a dăruit o altă mănăstire din Bucovina, 
cea de la Humor, cu un sălaş de ţigani, , ;Anume Radina 
şi cu ţiganca sa Dca şi cu şase feciori ai săi" ; cl. D. P. 
Bogdan, O danie a domnului muntean Vlad VintiIă 
că/re mănăs/irea moldovenească Homor, in "Raze de 
lumină", X, 1 938. p. 263- 269 (se datează documentul 
pe la 5-9 innie 1 535) ; o traducere In Documente 

PETRE Ş. N Ă5TUREL 

privind istoria Rominiei, B, XVI, voI. II, p .  1 64 - 1 6  5 
nr. 1 63 (unde documentul este aşezat între noiembrie 
1 534 şi mai 1 535). 

7 T. Palade, Radu de la Afumaţi, Buc., 1 939, p. 52 
şi M. Romanescu, Neamurile Doamnei lui Neagoe 
Vodă, Craiova, 1 940 p. 2 1 .  Dintr-o scăpare Al. Bocă
neţu, Mănăstirea Mnldovita, Cernăuţi, 1 933, p. 36, 
11 face pe Neagoe socrul lui Ştefăniţă, căci documentul 
amintit este din 1 522, pe cind abia in 1 526, domnul 
Moldovei se însură cu Stana, una din fetele răposatului 
Neagoe ; ef. T. Palade, op. cit., p. 9 şi 52- 53 şi M. Ro
manescu, op. ci/., p. 21.  

8 Se ştie că mănăstirea de pe vremea lui Teagoe, 
ctitorie a lui Alexandru cel Bun, se afla la cca500- 600m 
depărtare de locul unde Petru Rareş şi-a clădit 
noua ctitorie (I.  1. Nistor, Mănăstirea Moldoviţa . . .  , 
Cernăuţi 1933, p. 3 ) .  

9 A .  Sacerdoţeanu, L iste de  suverani, extras din 
"Hrisovul", I. Buc.,  1 941,  p. 21 - 27. 

10 Pentru ca să ne putem Inchipui Intrucitva cît 
preţuia dan ia unei cărţi de slujbă (şi incă ferecată ! )  
pe vremea lui Neagoe, aducem aminte că in a doua 
jumătate a veacului al XV-lea, Vlad Vodă Gă1ugărul 
cumpărase de la mănăstirea Brădet, un munte, pe 
care-l plăti se cu un tetravanghel (cl. doc. din 20 iunie 
1 507 al lui Radu cel Mare in Documente privind istoria 
Romini(!i, B, XVI, voI. I, p. 43, nr. 38). Tot aşa pe 
la 1578 - 1 579 marele logofăt al Ţării Romtneşti, 
Miroslav, a dat mănăstirii Snagov un mineiu In schim
bul unui "codru de loc den ocina Băbenilor . . .  partea 
mănăstirii" (ibid., voI. IV, p. 341 - 342). 
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NOTE 

CEI CE A U  CTITORIT CU MUNCA, ZUGRĂVIŢI îN BISERICILE 
DE PE V ALEA MOTRULUI 

În legătUl'ă cu portretele de meşteri şi de alte personaje înfăţişate, alătUl'i de 
ctitorii propriu-zişi, în unele biserici olteneşti de la începutul veacului al XIX-leal, sem
nalăm cîteva reprezentări de smeriţi creştini ostenitori, aflate de noi în bisericile de pe valea 
Motrului 2�stfel, în biserica sfinţită în 1810 din Voloiacu (raionul Strehaia ) se distinge, pe 
peretele dinspre apus al pronaosuilli, sub portretul ctitorului "Damaschin monahu", figura 
lillei tărănci îmbrobodite, cu inscripţia "llilaria a 'uncheasului". O altă figură de mireană, 
căreiâ îi lipseşte inscripţia, apare sub portretul fiiceloi, ctitorului principal, r pe peretele-/ 
dinspre miazănoapte. Ambele portrete, precum şi cele trei grupuri de copii nevîrstnici 

ai ctitorilor Izvoreni şi Eneşti, aflate în diferite 
ptillcte din registrul de jos al pronaosului, sînt 
executate la o scară foarte mică, în raport cu 
importanţa redusă, fie din considerente sociale, 
fie datorită yîrstei, a personajelor. 

în biserica, zugrăvită la 1835, din vechiul 
sat de mo neni Jirov, printre ctitorii îmbrăcaţi 
ţarăneşte care cu bani şi zile de lucru an ridicat 
această frumoasă clădire aflăm şi portretul unui 
"Nicolae cm'e au ostenit la biserică" şi a unei 
"Stana ostenitom'ea sfintei biseTici". Felul în 
care aceşti doi ctitori, spre deosebire de ceilalţi, 
sînt desemnaţi numai cu numele de botez, 
precum şi precizarea modestei lor calităţi, dă 
de bănuit că avem de a face cu ţărani clăcaşi 3. 

,.. în biserica cu hramul "sI. împăraţi" din 
Broşteni, zugravul din 1840 a pictat pe pere
tele dinspre miazănoapte al pronaosului, alătUl'i 
de jupînesele în rochii apusene, decoltate, ale 
boierilor Cuţ�şti� şi pe "mătuşa Iţa ca1'e au  
gătitu-la sfănta biserică", î n  suman ş i  îmbrobo
dită cu peş chir alb. 

*" Peste deal de valea superioară a Motru
lui, la biserica din 1864 a satului de ungUl'eni 
proprietari de oi Titerleşti (comuna şi raionul 
Baia de Aramă), se putea vedea pînă în ultimii 
ani în pridvor, în dreapta uşii, portretul în tem
peră al "arhitectonului". Pe partea cealaltă a 
peretelui, dată cu var mai demult, se va fi 
aflat tabloul semnalat, patru ani după sfinţirea 
bisericii, de Ion Ionescu de la Brad, al unui 
"păstoru cm'e C1t huleta m înă oile dinaintea lui", 

Fig. 1 purtînd inscripţia :"Această biseTică este făcută 
c'u banii Oil.o1·""'. De această neobişnuită compo

ziţie, care exprimă în chip realist' munca anonimă a ciobanilor ce a îngăduit strîngerea 
sumei de "peste o mie de galbeni" , cheltuită pentru biserică, nu-şi mai amintesc nici 

1 Teodora Voinescn, Elemenle locale realisle in 
pictura religioasă din regiunea Craiova, în "Studii şi 
cercetări de istoria artei", 1954, nr, 1 - 2, p, 63 şi urm, 

2 Cf. inscripţia de pe portretele din biserica d in 
Urşani (reg. Piteşti) : "Aceste ce să numesc prisoase au 
ajutorat cine cu ce au putul : mai mull cu alergătura" ,  
(V. Brătulescu, Biserica din Urşani, în  "Buletinul 
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Comisiunii monumentelor istorice", 1937, iulie-sep
tembrie, p. 109). 

3 "Jimvu este locuit de clăcaşi, moşneni şi pro
prietari",  constată în 1 868 Ion Ionescu de la Brad 
în Agricultura romÎnă din judeţiulu Mehedinti, Buc" 
1 868, p. 463. 

4 Ibf.dem, p. 394. 
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NOTE 

oamenii bătrîni din partea locului. Bănuim că, nu mult după zugrăvirea ei, se va fi 
socotit că ea profanează sfîntul locaş şi se va fi hotărît să fie acoperită cu spoială de 
var, rămînînd numai pitoreştile portrete de ctitori din interiorul bisericii. 

Valoarea documentară a portretelor de ctitori din vechile noastre biserici nu a 
scăpat cercetătorilor. Pînă în prezent însă ele au fost studiate mai mult în legătură cu 
datele biografice sau genealogice ce cuprind. Socotim că ar fi de folos ca şi anumite aspecte 
sociale sau economice ale lor să fie scoase în evidenţă. I 

RADU CREŢEANU 

MĂNĂSTIRI NEfNCHINATE 

Închinarea mănăstirilor către aşezămintele mănăstireşti dinafara ţărilor ro mîne a 
luat cu vremea o atît de mare extensiune încît prea puţine mănăstiri au rămas neîn
chinate. Regulamentul Organic pentru Ţara Romînească, la anexa I, cap. VIII, ne dă 
lista mănăstirilor ce nu fuseseră închinate, împărţind aceste locaşuri în patru categorii 
după importanţă. Iată tabelul despre care este vorba : 

Starea întîi : Tismana, Bistriţa şi Cozia ; 
Starea a doua : Horezul, Dealul, Motru şi Cîmpulung ; 
S tarea a treia : Glavaciocul, Sadova, Brîncovenii, Vierosul, Snagovul şi 

Mărcuţa ; 
Starea a patra : Rîncă.ciovul, Strehaia, Arnota şi Govora. 

S-ar mai cuveni să adăugăm cîteva schituri şi mănăstiri mai mici precum Stănişoara, 
Trivalea, Săcuenii, Turnul, Cotmeana şi Seaca, considerate ca . mitocuri ale celor de mai 
sus. încolo, numărul mare al mănăstirilor din Ţara Romînească, netrecute în tabel, se 
bucurau de extrateritorialitate şi de un regim care le scotea de sub jurisdicţia statului 
muntean şi din bugetul ţării, ele administrîndu-şi veniturile provenite din moşii fără 
nici un control din partea Logofeţiei Treburilor Bisericeşti. 

Mănăstirile Snagovul şi Mărginenii sînt menţionate de Regulament într-un articol 
special ca temniţe pentru cei osîndiţi de judecătoriile criminale, iar schiturile Răteşti 
şi Ostrovul ca locuri de surghilill pentru femei. 

T. E.  

CUTREMURUL DIN 3 1  MAI 1 738 ŞI PAGUBELE HUREZULUI 

Cu numai cîteva zile înaintea încălcării, cu păgubitoare urmări, a haiducilor căpi
tanului Duca, ctitoria brîncovenească de la Hurez1 avea să sufere de pe urma unui cu
tremur care a produs o serie de avarii clădirilor mănăstirii şi acareturilor sale. Faptul s-a 
petrecut în al patrulea an al igumeniei lui Dionisie II BăIăcescu, care a stăreţit, cu în
treruperi' între 1735 - 1781. 

întinderea stricăciunilor pricinuite de cataclismul amintit ne-o arată următoarea 
însemnare pe ultima filă dintr-un exemplar, din biblioteca, bogată cîndva, a mănăstirii, 

1 Despre mănăstirea Hurez şi schilurile sale vezi 
studiile publicate de Al. Lăpădatu, 1. Vulcan, I. D. 
Trajanescu, N. Ghika-Budeşti şi V.  Drăghiceanu, 
in "Buletinul Comisiei monumentelor istorice", anti 
1 -'-III  (1908- 1910), 8 (1915), 19 (1926) şi 29 (1936); 
N. Iorga, Hirtii din' arhiva mănăstirii Hurezului, 
Buc., 1 907, p. I-XLV şi 1 - 1 83 (Studii şi documente 

1 7 .  - c. 1999 

cu privire la istoria rominilor, "01. XIV) şi 1. Ionaşcu, 
Contribuţii la istoricul mănăstirii F!urez, Craiova,1935 
(extras dIn "Arhivele Olteniei", Craiova, 14  (1935) 
nr. (79- 82). Bil;lliografie, in studiul citat al lui 
1. Ionaşcu şi la Ion Donat, Fundaţiile religioase ale 
Olteniei, partea l :  Mănăsliri şi schiluri, Craiova, 
1 937, p. 53-54. 
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din Orînduiala slujbei în 21 a lui Mai, la ziua Sfinţilor slăviţi şi de asemenea cu ap <o> 
- stolii, mari împ <ă> r  <a> ţi Constantin şi Elena, Snagov, 1696 : 

"La anul 1738, mai 31 d <ni> , s-au făcut cutremur foarte mare, cît s-au croit 
turla bisericii paraclisului de aici din Hurez, pe trei locuri, şi au căzut crucile acestuiaş 
paraclis şi au crăpat amvonul, şi bolta şandramalii de la vale. încă şi sfînta biserică cea 
mare i s-au· croit turla cea mare şi amvonul cel mic dinainte şi s-au surpat coşurile tuturor 
chiliilor la vîrfu, şi s-au mişcat foişoarele. 

Acest groaznic cutremur s-au făcut miercuri la amiazi. Iar noi, cîţi eram în mănăs
tire, de multă frică am ameţit, cugetînd fieştecare de greşalele sale a da răspuns la dreptul 
judecătoriu domnul nostru Is. Hs. şi gîndind că au sosit sfîrşitul". 

însemnarea, notată cu o scrisoare limpede şi cursivă de cărturar, alta decît aceea 
a troparului-romînesc-al sfinţilor Constantin şi Elena, scris pe interiorul copertei a 
doua, ne dă următoarele informaţii, interesînd istoricul frumosului monument brîncovenesc : 

1. Miercuri 31 mai/11 iunie 1 738 - la amiazi, în regiunea Hurezului, a avut loc un 
cutremur de pămînt, destul de puternic, judecînd după pagube şi după impresia produsă 
asupra vieţuitorilor mănăstirii. 

2 .  Biserica mănăstirii suferi stricăciuni la turla cea mare "croită" ( = crăpată)l 
şi la amvonul2 cel mic dinainte, probabil, de asemenea crăpat. 

3 .  Paraclisul mănăstirii fu avariat la boltă, crăpată în trei locuri. Căzură de ase
menea, crucile (în 1909 1. D. Trajanescu aflase numai una, pe turlă) şi se crăpă amvonul 
(informaţia din însemnare trebuie desigur raportată la paraclis, nu la "şandramalele

" 

din vale ; avea însă paraclisul amvon, sau este vorba de un alt înţeles - pridvor sau 
tîmplă - al cuvîntului � ) .  

4 .  Şandramalelor din vale (acaretillile mănăstirii pe locul d e  mai tîrziu al graj
durilor şi chiliilor de la intrare, în prima incintă), le crăpă bolta. 

5. Tuturor chiliilor le căzură virfurile coşurilor. 
6. Foişoarele suferiră numai zguduituri fără avarii vizibile. Prin foişoare trebuie 

să înţelegem numai pe cele trei de la casele domneşti şi chilii (aşa-numitele foişoare 
"domnesc", al lui Ioanichie şi "călugăresc") ; celelalte două foişoare de pe latura stăreţiei 
au fost clădite ulterior (al lui Dionisie BăIăcescu la 1753 ; al lui Hrisant arhimandritul 
către mijlocul veacului următor). 

Construcţia solidă a mănăstirii a îngăduit .trecerea cu bine peste un cutremur 
destul de violent pe cît se pare ; din documentele publicate nu reiese că în 1738 s-ar fi 
făcut reparaţii capitale la Hurez. De vor fi fost, ele s-au unit cu acelea de pe urma pus
tiirilor săvîrşite la 8 iunie de oamenii căpitanului Duca, cu care prilej au fost arse şi aco
perişurile unor acareturi ale mănăstirii ("casele mănăstirii den afară

" 3, probabil "şandrama
lele" avariate şi de cutremur). 

Reparaţiile mai mari de la 1872 (Pomerantz) şi după 1908 - 1909 (Comisia monu
mentelor istorice) vor fi îndepărtat urmele avariilor de la 1738, vrednice de cunoscut, 
totuşi pentru istoricul aşezării de la Hurezi4• 

1 Pentru acest inţeles al verbului "a croi" în 
aceleaşi expresii ("zidul s-a croit") vezi Dicţionarul 
limbii romine, t. 1, partea a 2-a, Buc., 1 940, p. 918. 

2 Vezi infrJ. 
3 N. Iorga, op. cit., doc. LI, p. 57. 
4 Gr. Ştefănescu, Culremurele de pămlnl din Rominia 

în timp de 1391 de ani, de la anul 455 plnă la 1874, 
in "Anal. Acad. Rom.", Mem. secţ. şt. seria a II-a, 
24 (1901 - 1 902), p.  1 -34 nu aminteşte despre cutre
murul din 31 mai/11 iunie 1 738. Cataclismul, violent 
resimţit pe o arie largă (Moldova, Muntenia, Transil
vania), a fost insă inregistrat, pentru Transilvania, 
de analele maghiare : .. /Anno 1738/ Die 11 Junii in/ra 
11 el 12 ma/ulinam ingens lerrae mo/us fui/, similis 
nllnqllam recordar, ila, ul nec in cubiculis subsislere 
audebamus, fugiebamus unus posl al/erum ex cubiculis, 
ingenli enim cum magilu venieba/, homines in palulo 
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cadebanl, muri el fornices findebanlur, campanae sonum 
dederunl, plurima aedificia, lempla, caslella, ruinavil 
Vezi Kozli Kazinczy Gabor, Opere, publicate de Apor 
Peter, Pesta, 1 863, p.  202 -203 (Monumenla Hunga
riae His/orica. Magyar TiirUnelmi Emlekek, XI), precum 
şi cele cîteva versuri din epocă A Komliromi Fiild
Indulasr61. Torlen/ 1 763, publicate de Baroti Szabo 
David; Kiillemenyes munkai, Kassa, 1 789, p. 318. 
Pagubele produse 1n alte regiuni ale ţării : la Iaşi, 
dărîmarea a 1 1  biserici de mănăstiri, 15 case, 15 tur
nuri, o clopotniţă şi turnul Golia ; la Bucureşti au 
fost dăr1mate mai multe case. La Sibiu, Braşov, 
sf. Gheorghe, pe Valea Buzăului, cutremurul a fost, 
de asemenea, violent resimţit (Informaţii comunicate 
de prof. Florinescu, de la Observatorul Astronomic 
din Bucureşti). 
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NOTE 

V A I, M E D I C I I  

Mormîntul Katalinei Boschott de la cimitirul Beliu, ornat de sculptorul Rafaelo 
Romanelli cu o prea frumoasă statuie cunoscută sub denumirea de "Doamna în alb", a 
primit o inscripţie în limba franceză, astăzi scoasă, al cărei text este următorul : 

"Cet animal de medecin m'a tuee ! Herkulesbad-Mehadia, 11 -12 Aoiit 1906 ( Tem
belul ăsta de doctor m-a ucis ! .  . . 11 -12 august 1906)". Fără îndoială că aceste vorbe 
reprezintă strigătul de moarte al Katalinei Boschott, strigăt de moarte care i-a impresionat 
în aşa măsură pe cei ce au stat pînă la urmă la căpătîiul bolnavei încît îi redau ecoul 
pe lespedea rece. 

Nu este lucru neobişnuit ca familia să arunce asupra medicilor toată răspunderea 
pentru decesul prematur al celor dragi, dar rareori se constată această înverşunare care 
merge pînă la denunţarea publică în faţa posterităţii a practicianului socotit incapabil, 
neglijent sau imprudent şi asimilat oarecum unui criminal de rînd. 

M'ai putem totuşi semnala în această privinţă în biserica sf. Spiridon din Iaşi 
piatra funerară a lui Grigore Ghica decapitatul care acoperă şi trupul fiului acestuia 
Scarlat. O inscripţie, de data aceasta grecească, are următorul cuprins în traducere. 

"Victimă vai ! a medicilor, se odihneşte acum sub această piatră, Scarlat fiul lui 
Grigore Ghica". 

Culmea este că biserica Sf. Spiridon din Iaşi se află în incinta spitalului celui mai 
cunoscut din capitala Moldovei care şi-a serbat nu de mult două sute de ani de existenţă. 
În ciuda celebrităţilor medicale care s-au perindat la spitalul ieşan şi a somităţilor care 
îi conduc şi astăzi secţiile, piatra de mormînt a Ghiculeştilor constituie un certificat ce 
i-ar putea pune pe unii pe gînduri, dacă nu ar fi redactat din fericire în limba greacă, 
astăzi prea puţin cunoscută în ţara noastră. 

D. BADA-R.ĂU 

259 

http://patrimoniu.gov.ro



I 1. POPESCU-OILIE "1 

1 906 - 1956 

NECROLOG 

La 4 noiembrie 1956 a mUl'it la Craiova unul dintre cei mai harnici cercetători 
ai istoriei Olteniei - 1. Popescu-Cilieni. 

S-a născut în anul 1906 în comuna Cilieni, raionul Corabia, regiunea Craiova. 
Studiile şi le-a făcut la şcpala din satul natal, la R. �Tîlcea şi Universitatea din Bucureşti. 

în anul 1934 a fost numit profesor la Craiova unde a funcţionat pînă la 
sfîrşitul vieţii. 

încă din timpul studenţiei 1. Popescu-Cilieni s-a dedicat studiilor de istorie intere
sîndu-se mai ales de istoria Craiovei şi a Olteniei. 

De spre munca neîntreruptă a harnicului cercetător oltean vorbesc cele peste douăzeci 
de lucrări pe care le-a tipărit în sCUl'ta sa activitate. 

Dintre aceste lucrări cele mai importante sînt : 

1 .  lnvelişurile vechilor noastre biserici, Craiova, 1945. Teză de doctorat, în cam 
se aduc preţioase contribuţii la cunoaşterea vechii arhitectUl'i romîneşti. 

2. Documente olteneşti fel�trite (în colaborare ), Craiova, 1938. 
3 .  Documente olteneşti, Craiova, 1939. 
4. BisM'ici, tîrguri şi sate din jud. Vîlcea (Un SCU1·t istm'ic al aşezăt'ilor şi bise'/'i· 

cilm' vîlcene, folosind o catagrafie inedită din 1840), Craiova, 1941. 
5. Contribuţii la istoria învăţămîntului din Oltenia, 1848, Craiova, 1948. 
6.  Documente noi în legătură cu răscoala poporului de sub conducerea lui Tudor 

Vladimi1'escu (în colaborare), Craiova, 1954. 
7. Participat'ea �tnor profes01'i olteni la revoluţia din 1848, Bucureşti, 1955. 

1.  Popescu-Cilieni a fost unul din cei mai activi membri ai filialei Societăţii de 
Ştiinţe Istorice şi Filologice din Craiova, unde a ţinut numeroase comunicări, care se 
refel'eau în marea lor majoritate la monumentele istorice ale Craiovei. 

în cadrul Colectivului monumentelor istorice de pe lîngă Muzeul Regional al 
Olteniei din Craiova, Popescu-Cilieni a depus o muncă asiduă, cercetînd pe teren multc 
din monumentele Olteniei, fiind şi un vajnic propagator al preţuirii comorilor noastre 
istorice. Rodul acestor cercetări aşteaptă să vadă lumina tiparului. 

în ultimul timp r. Popescu-Cilieni a fost desemnat corespondent pentru Craiova 
al Comisiei Ştiinţifice a Muzeelor şi Monumentelor Istorice. 

Prin moartea lui 1. Popescu-Cilieni, învăţămîntul craiovean pierde unul din cei 
mai buni profesori, ştiinţa istorică olteană lID cercetător activ şi priceput, iar Comisia 
noastră un colaborator atent şi harnic. 

G.  POPILIAN 
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COSTACHE PUŞCAŞU 

1900-1957 

Era plin de viaţă şi  bunătate, mereu săritor în a-ţi împărtăşi ceva din multele 
cunoştinţe pe care le ţinea minte aşa de limpede. Lesne şi adînc se împrietenea pe nesim
ţite cu oamenii. Monumentele noastre vechi le iubea 
cu patimă. TotdeaUţla muncea cu sîrg. 

Şi deodată i s-a curmat avîntul. O boală nă
praznică l-a luat dintre noi la 15 octombrie 1957. 

Amintirile tuturor prietenilor lui cinstesc cu 
durere pe acest om vrednic care s-a născut la 
28 aprilie 1900 la Ibăneşti în fostul judeţ Dorohoi. 

Părinţii lui, amîndoi dascăli la şcoala primară 
din .Pomîrla, au ştiut să trezească în ilufletul copi
lului Costache setea de învătătură. Astfel a urma.t 
şcoala primară şi liceul ".Ânastasie Başotă" din 
Pomîrla. învăţăcel al Facultăţii de litere şi filozofie 
din Iaşi, unde a urmat istoria şi geografia, Costache 
Puşcaşu şi-a luat diploma de licenţă, \lupă care a 
dat examenul de capacitate la istorie şi geografie, 
amîndouă ca specialitate principală. 

. 

îndată ce a isprăvit Universitatea, tînărul licen
ţiat, care atrăsese asupră-şi băgarea de seamă a pro 
fesorului Orest Tafrali, fu numit secretar al Muze
ului de antichităţi din Iaşi, apoi asistent la catedra 
de arheologie a universităţii ieşene, unde a avut 
prilejul a-şi arăta dragostea faţă de tineret şi de 
stiinţă din 1923 pînă în 1929. Alături de profesorul său, Puşcaşu a putut clilloaşte adînc 
multe din faluicele noastre monumente, îndrăgostindu-se astfel din ce în ce mai tare de 
frumuseţea trecutului ţării ; tot cu dînsul a luat cîndva parte la· săpături arheologice la 
Mangalia şi la Cucuteni. După 1929, Puşcaşu se mută la. liceul � Pomîrla ca profesor 
definitiv de istorie şi geografie, ajungînd şi director. 

în 1936 este strămutat la Bucureşti, unde, pînă la sfîrşitul vieţii, şi-a desfăşurat 
toate strădaniile la mai multe licee şi şcoli medii. în acest răstimp a făcut parte şi din 
comisii de cercetare a manualelor şcolare. 

îndrăgindu-şi meseria, Puşcaşu era nelipsit de la manifestările legate de dezvoltarea 
cercetărilor de istorie şi geografie. Adesea lua cuvîntul la dezbateri şi cuvîntul lui era greu. 

A lucrat de asemenea într-un colectiv însărcinat să strîngă date în legătură cu 
urbanistica romînească şi îşi adunase astfel bogate ştiri cu care voia să întocmească mono
grafia oraşului Dorohoi. 

Era membru al Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice. . 
Din 1 953 era colaborator al Comisiei ştiinţifice a muzeelor, monumentelor istorice 

şi artistice de pe lîngă Academia R.P.R. . 
Acolo a conlucrat la redactarea pieselor documentare pe temeiul cărora s-au declarat 

monumente de cultură o mulţime de mărturii arhitectonice, istorice şi artistice de pe 
tot cuprinsul ţării. De un an şi jumătate despoia cu migală reviste şi cărţi, fişînd ştirile menite 
la înjghebarea colectivă a Repertoriului ştiinţific al monumentelor noastre de cultură. 

Costache Puşcaşu a colaborat la felurite reviste de arheologie şi istorie, ca "Artă 
şi arheologie" şi "Buletinul seminarului pedagogic al universităţii din Iaşi", precum şi 
la unele ziare, de pildă " Universul" , "Cultura Poporului" etc. Dări de seamă iscălite de 
el sînt de altfel tipărite în cuprinsul publicaţiei de faţă. 

Cercetător harnic, a lăsat mult material de fişe care erau menite, în mintea lui, 
întocmirii a mai multor lucrări mari . 

Să ne luăm şi noi rămas bun de la profesorul Costache Puşcaşu. Pentru aceasta, 
vorbă mai potrivită nu găsesc decît cuvîntul cu care nelipsit mă întîmpina ori de cîte ori 
ne întîlneam : "Cu dragoste". 

PETRE Ş. NĂ STUREL 
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Acad. P. CONSTANTINESCU-USI. Influente ale arhitec
turii vechi ruseşti asupra vechii arhitecturi romt
neşti, Bucureşti, 1 951 . 

Volumul acad. P. Constantinescu-Iaşi, apărut in 

1951, are rostul de a cerceta o latură insuficient 

cunoscută a istoriei arhitecturii noastre. Evoluţia 

acesteia, de la inceputurile ei bizantine, a fost perma

nent condiţionată de imprumuturile făcute artei popoa

relor vecine, imprumuturi care, prelucrate in mod 

creator de meşterii noştri, au contribuit la formarea 

unui stil de arhitectură moldovenească şi al altuia 

muntenesc. Printre aceste influenţe, cel puţin in ceea 

ce priveşte Moldova, locul de frunte este ocupat de 

cele ruseşti, care insă, in cercetările din trecut, au 

fost de cele mai multe ori fie nesocotite, fie incluse 

in categoria nedefinită precis a influenţelor "orientale". 

Meritul lucrării de faţă este de a deschide căi noi şi 

de a aduce precizări noi in această importantă pro

blemă, de a stabili pentru numeroase procedee con

structive, originea cărora nu era cunoscută, sau era 
interpretată greşit, un punct de plecare rus sau ucrai

nian, armean sau georgian. Pentru altele, la care nu 

se poate stabili o filiaţiune directă, din asemănarea 

monumentelor ruseşti şi romineşti reiese realitatea 

fundamentală, pe un vast spaţiu, a unei şcoli artis

tice comune bizantino-orientale. 

Lucrarea incepe printr-un capitol preliminar tra

tinu despre evoluţia condiţiilor sociale, economice şi 

politice ale ţărilor noastre in comparaţie cu cele din 

Rusia, apoi de legăturile bisericeşti şi artistice dintre 

cele două ţări, care au favorizat pătrunderea influen

ţelor ruseşti ; un paragraf special tratează despre legă

turile, atit de msemnate pentru dezvoltarea arhitecturii 

vechi romineşti, cu armenii. 

Capitolul cel mai important al volumului este 

consacrat influenţelor arhitecturii ruseşti bisericeşti 

asupra celei romineşti. Sint examinate o serie de pro

bleme arhitectonice, din care extragem citeva puncte 

care ni s-au părut mai puţin cunoscute . 

Astfel, "sepulcralul", porţiune intermediară dintre 

naos şi narthex folosită pentru inmormintarea ctitorilor 

domneşti - cunoscut prin studiile anterioare ale auto

rului - este veuit prin Rusia din Armenia. 
,..=-Pridvorul poligonal - uneori semicircular - se in

ttlneşte la numeroase biserici din Moldova şi la clteva 

ctitorii Cantacuzineşti din Muntenia. Autorul stabi

leşte că această formă arhitecturală ne-a venit din 

Rusia, fiind de altfel aproape necunoscută celorlalte 

şcoli orientale. 

� X I I - )< 1 1 /  

Un caracter specific a l  arhitecturii moldoveneşti 

tI constituie lnălţarea turlelor : turla moldovenească, 

inaltă şi zveltă, contrastează cu cea muntenească mai 

greoaie. Această tendinţă se manifestă şi in Rusia in 

veacul al XVI-lea, insă pusă In aplicare prin procedee 

tehnice proprii. Procedeul moldovenesc de subţiere a 

corpului turlei prin pendentivi, asupra originii căruia 

---

specialiştii nu sint de acord, ar putea fi inspirat, după 

părerea acad. Constantinescu-Iaşi i conform ideilor 
şcolii lui Strzygowski, de sistemul de construcţie a tur� 

lelor bisericilor de lecln ucrainene. � � c;..� �I:>I LJ-
Influenţa arhitecturii ruseşti se mai face simţită 

prin forma, ascuţită sau in special bulbucată, a acope-

rişurilor unor biserici din Moldova şi, la epoci _mai
" 

,:,"]" J ),� 
tirzii şi mai atenuat, din Muntenia. �""'- I� "P;:::'*'v IA r. 

Privind planul cu totul neobişnuit al bisericii din I � C(--' 
Călineşti, caracterizat prin existenţa a două turnuri GeAM "'-II � 
laterale pe faţadă, autorul demonstrează prin exemple 

convingătoare obirşia rusească a acestei inovaţii. 

O originalitate arhitectonică rusească este aceea 

a zidului cu arcade pentru atirnarea clopotelor din 

preajma unor biserici : asemenea construcţii sint cunos

cute şi la noi, In Moldova şi la biserica mănăstirii 

Govora. D OL. 
Stilul "empire" şi stilul "neo-clasic" din Apus 

� .  � e{  

apar In ţările noastre, prin intermediarul rusesc, ( ..... 

la începutul veacului trecut. Ele au dat biserica rotundă 

a Ghiculeşti10r din Tei, Mitropolia din Iaşi, biserica 

mănăstirii Frumoasa ş. a. 
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Intr-un capitol separat, autorul examinează pro
blema bisericilor noastre de lemn in lumina influenţelor 
ruseşti. Se defineşte grupul ucraino-bucovinean ; se aduc 
argumente in favoarea barocului ucrainean, mai de
grabă decit cel :apusean, ca (sursă de inspiraţie a 
cupolei bisericilor de lemn din Transilvania ; de ase-'t-� menea se arată că tipul de biserică din Maramureş 

�? caracterizat printr-un turn inalt şi ascuţit, insoţit 
la bază de patru turnuleţe de aceeaşi formă, se Intil
neşte şi 1n Rusia. �' � � eL- (J.hch..a.l-

Trecind la arhitectura civilă, autorul arată că în 
epoca feudală asemănarea condiţiilor de viaţă in 
Rusia şi la noi a determinat, in linii mari, crearea 
aceloraşi tipuri de clădiri. Sfirşitul veacului al XVIIT-Iea 
şi Inceputul veacului al XIX-lea se caracterizează, In 
principatele romine, prin slăbirea puterii otomane şi 
importanţa mereu crescindă a rolului politic şi prin 
urmare a influenţelor ruseşti. In această perioadă de 
intensă dezvoltare economică şi orăşenească, care-şi 
atinge punctul culminant in anii administraţiei lui 
Kisselev, s-a clădit mult, iar stilul cel mai des folosit 
este neo-clasicul rus, zis "stil academic", precum şi 
stilul "empire". Pentru sprijinirea acestei afirmaţii 
autorul înfăţişează o serie de monumente ruseşti şi 
romineşti, cele mai reprezentative fiind, pentru Iaşi 
vechiul palat domnesc, vechea Universitate şi diferite 
case boiereşti, iar pentru Bucureşti palatul Ghica 
din Tei, palatul Ştirbei, fosta legaţie rusă ş.a. 

In ultimul capitol al volumului, consacrat elemen
telor decorative In arhitectura bisericească, se aduc 
precizări asupra faptului cunoscut al originii armeano
georgiene a celor mai multe din ele. 

Expunerea ştiinţifică a problemelor este bogat 
documentată, autorul sprijinindu-şi teoriile, în primul 
rind, pe abundenţa datelor şi a exemplificărilor. Foarte 
multe date, extrase din literatura sovietică de speciali
tate, sint Infăţişate pentru prima oară publicului 
romin. Inţelegerea expunerii este inlesnită de nume
roase ilustraţii, din care aproape jumătate reproduc 
monumente de arhitectură rusă. 

R. C. 

TIT SlMEDREA, Mănăstirea Vodita. Glosă pe marginea 
unui document inedit, in "Biserica ortodoxă ro
mină", Bucureşti, anul LXV (1947), TIr. 1 - 2, 
p; 63- 76. 

Socotim folositor să atragem aci luarea aminte 
despre acest mic studiu mai vechi, dar pe nedrept 

1 Iată textul (lăsat la o parte de AI. ŞteIulescu) 
care se citeşte pe amindouă medalioanele de pe ari
pile pajurii care Impodobeşte toaca şi jn care sint 
Infăţişaţi de două ori sf. Antonie şi sI. Nicodim avind 
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rămas ne(,:uuoscut, căci aduce ştiri pline de insemnă
tate cu privire Ia ctitoria popei Nicodim Sfinţitul şi 
Ia inceputurile vieţii mănăstireşti în Ţara Rominească 
şi Moldova. 

Cercetările autorului pornesc de la o poruncă, 
păstrată in original, din 10 martie 1705 a lui Con

stantin Vodă Brîncoveanu peutru "schitul ce iaste la 
Vodiţa . . . .  şi făcutu de părintele Athanasie egumenul 
de Ia . .  " Tismana, fiind hramul Ia acest schitu svea
tii arhanghel Mihail, pentru că şi mai nainte scaun de 
mănăstire mare au fost făcutu de sfintul Nicodim 
şi, după Intimplările oştilor turceşti şi tătărăşti ce 
in trecuţii ani, trecătoare spre Ţara Nemţească au Costu, 
desăvîrşit s-au stricat". Cu acest prilej domnul scu
teşte de bir şi dări zece sîrbi ungureni posluşnici ai 
schitului. 

Documentul - publicat lu anexă (p. 75- 76) 
mai fusese de altfel semnalat .de C. Grecescu (cl. 
"Rev. ist. rom.", VII, 1937, p. 193) impreună cu altul, 

care a scăpat şi el plnă acum cercetătorilor şi din care 
reiese că Vodiţa fusese rezidită diu temelie de marele 
agă Cornea Brăiloiu (document din 15 iunie 1689). 
Pricina Innoirii schitului pot fi războaiele austro
turceşti de la 1683-1699, precum crede T. Simedrea 

(p. 70) dar documentul din 1689 se)mpotriveşte părerii 
sale că A tanasie refăcuse schitul pe la 1 705 ; totuşi 
se prea poate ca noua Vodiţă să fi căzut prada răz
boiului turco-austriac din 1 716 - 1 718. Poate să pară 
ciudat faptul că hramul Vodiţei sf. Antonie cel Mare 
(ef. documentul de la 1369 al lui Vladislav I) a fost 
schimbat cu acel al sfîntului Mihail, deoarece la Tis

mana găsim pină tirziu îmbinarea amintirii numelui 
lui Nicodim cu acela al sfîntului ales de el ca ocrotitor 
ctitoriei sale de la Vodiţă (ef. frumoasa toacă din 1 840 

aflătoare la biserica mănăstirii Tismana ; vezi Al. 
Ştefulescu, Mănăstirea Tismana, Buc., 1909, p. 143 -
- 1441, Totuşi schimbarea hramului inlătură ipoteza 
eventuală că pe Ia 1689 s-ar fi restaurat nu atit 

biserica, cit chiliile, ci dovedeşte că biserica a fost 
făcută din nou. De altfel, Brincoveanu spune la 1 705 
că mănăstirea fusese cu desăvirşire stricată. 

Concluzia lui T. Simedrea se intllneşte cu aceea 
a prof. C. Grecescu, că ruinele mănăstîrii Vodiţa care 

se mai văd şi astăzi (Vodiţa II)  sint nu acelea ale cti
toriei lui Nicodim ci ale bisericii de pe Ia 1689 a lui 
Cornea Brăiloiu şi că temeliile unei biserici mai vechi 
(Vodiţa I) dezgropate sub ruinele actuale de V. Dră
ghiceanu in 1928 (Cf. Săpălurile de la Vadi/a. Biseri
cile sI. Nicodim şi a lui Litovoill Vodă, in "Buletinul 
Comisiei monumentelor istorice," XXII, 1929) sint 

inlre ei o biserică cu trei turle ; "Sf <in> tul An
tonie hramul SI <in> tei Mănestiri Bodita ( = Vo
diţa) t Sf. Nicodim incăpătoriul aceşti sf. Mănestiri 
Tismana şi sl. Mănestiri ( = Vodita). 
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de fapt acelea ale bisericii călugărului sirb din veacul 
al XIV-lea. 

Combătînd cu acest prilej argumentare a lui 
V. Drăghiceanu că "biserica Vodiţa 1 a fost catolică, in
trucit are un postament de zidărie' chiar tu absida 
altarului bisericii, postament care servea pentru alta
rele catolice", mitropolitul Simedrea dovedeşte (p. 74) 

că avem de fapt de a face cu un lăcaş ort cdox 
deoarece au fost şi mai sint mese de altar ortodoxe 
lipite de peretele răsăritean al unor lăcaşuri de rugă 
cum se pot vedea unele la Muntele Athos, mai ales la 
bisericile de pe la chilii, precum şi la noi in ţară ca 
bunăoară la schitul Turnu, la Cozia veche, la mănăs
tirea Sinaia, la schitul Bucium. Putem adăuga, după 
cercetările noastre la faţa locului, şi biserica veche din 
Turbaţi, Ungă Snagov. 

Căzind astfel părerile "oficiale" asupra Vodiţei 1 
şi I I  este vădit că contribuţia adusă de invăţatul 
arhiereu este deosebit de folositoare cunoaşterii unuia 
din cele mai vechi monumente istorice din ţară. Ne 
ingăduim cu acest prilej să atragem băgarea de 
seamă că atribuirea, definitivă credem, a Vodiţei I 
lui Nicodim in loc de Litovoi este insemnată totodată 
şi pentru a data ruinele celei dintii biserici a mănăstirii 
Coşuştea-Crivelnicu, dezgropate In 1 935 de Al. 
Bărcăcilă care a recunoscut asemănarea ei cu Vodiţa I 
(cf. "Buletinul Comisiei monumentelor istorice" 
XXVIII, 1935, p. 165 - 1 84). In această privinţă ni 
se pare greu a crede cu Bărcăcilă că Coşuştea 1 ar fi 
şi mai veche decit Vodiţa I şi socotim că Coşuştea I I  
poate să fie, dacă n u  o altă ctitorie a lui Nicodim, mai 
curind una a vreunuia din ucenicii lui. 

Prin urmare socotim că viitoarele săpături arheolo
gice vor trebui să ia din nou In cercetare problema 
Vodiţei In lumina celor de mai sus, Intinzindu-se de 
data aceasta asupra a tot cuprinsului mănăstirii. 
Ţinind seama că cele mai vechi urme de arhitectură 
medievală din Muntenia (la Turnu Severin, Vodiţa, 
Coşuştea) se află in fostul judeţ Mehedinţi, ne putem 
aştepta la descoperiri cu totul noi. 

Deosebit de interesante sint observaţiile făcute de 
autor (p. 64) privitor la hrisovul lui Vlaicu Vodă de 
pe la 1 369 dind Vodiţei 12 burdufuri de brinză, 
12 caşcavaluri, 12 postavuri de dulami, 12 postavuri 
de Incălţăminte şi 12 pături. Aceasta trebuie inţeles 
uu ca un dar Impărţit săracilor, ci monahilor inşişi, 
al căror număr trebuie să fi fost tocmai de 12 suflete. 
Această părere se reazimă pe micimea bisericuţei 
Vodiţa 1, pe rinduiala sfintului Vasile, pe pilda mă-

1 Documente privind istoria Rominiei, A, XIV - XV, 
p. 24 (nr. 28). 

2 N. Iorga, Istoria bisericii romineşli . . .  , 12, Buc. 
1928, p. 47 şi 61. 

3 Documente privind istoria Romlniei, A, XVI, 
voI. IJI (nr. 140). Documente din 1552 şi 1 560 (ibid., 

năstirii Cutlumuş de la Muntele Athos (12 călugări 
In 1334) pe aceea a Agapiei vechi (acelaşi număr de 
monahi la 1 786). In sprijinul acestei păreri socotim 
că putem aduce un argument categoric şi anume : 
dacă Alexandru cel Bun al Moldovei dăruieşte in 1411  

mănăstirii Bistriţal pe fiecare an 10 butii de vin, cite 
10 coloade de griu, cite 9 postavuri de Cehia, iar egu'
menului cUe un postav şi jumătate de stofă cenuşie, 
este vădit lucru că numărul de 10 este acela al călu
gărilor trăitori acolo, adică un egumen şi cu 9 monahi. 
In lumina acestui document trebuie inţelese şi altele 
in privinţa numărului de călugări de la felurite mă
năstiri. 

Am amintit de la inceputul acestei dări de seamă 
că studiul mitropolitului Simedrea priveşte in treacăt 
şi inceputurile vieţii mănăstireşti in Ţara Rominească 
şi Moldova. Astfel autorul se impotriveşte tezei bine
cunoscute că ucenici ai lui Nicodim au roit pină in 
Moldova, Intemeind mănăstirile Neamţ, Bistriţa etc. 
Cu bună dreptate, judecind între alte argumente (ca 
puţinătatea lor : 12 monahi la Vodiţa şi 10 la Tismana), 
după acela, hotărîtor, al deosebirii de stare juridică şi 
canonică a mănăstirilor din an1lndouă ţările surori. 
Astfel pe cind Vodiţa şi mănăstirile de frunte din Ţara 
Romlnească se vădesc a fi, de la inceput şi potrivit 
rinduielii greceşti, de sine stătătoare, In schimb cele 
din Moldova, nici măcar la Inceput nu au cunoscut 
acest trai, "fapt care dovedeşte că ele nu veneau din 
tradiţia sfintului Nicodim" (p. 67). 

In aşteptarea lucrării făgăduite de invăţatul ar
hiereu asupra mănăstirilor de sine stătătoare din ţara 
noastră, găsim de cuviinţă, acum c,ind este 'dovedită 
netemeinicia roirii in Moldova a unor ucenici ai lui 
Nicodim, să punem intrebarea dacă rinduiala mona
hicească in Moldova nu este 1nrudită cumva cu aceea 
din ţările pravoslavnice vecine, Rusia Haliciului şi 
Ucraina. Se ştie că Inainte de a atirna de Constan
tinopol pe la sfîrşitul veacului al XIV-lea, biserica 
moldovenească era In strlnse legături cu vlădicii de 
Halici2• Firesc ar fi deci ca şi monalili să fi suferit 
lnr1urirea de acolo. Tocmai aşa inţelegem hramul mănăs
tirii Rişca, "aducerea moaştelor sfintului arhiereu 
şi făcător de minuni Nicolae", cum fi aminteşte o 
carte 3 de la Petru Şchiopul din 26 aprilie 1 579. Se 
ştie că spre deosebire de biserica greacă care-l cin
steşte pe sfintul Nicolae numai la 6 decembrie, biserica 
rusă mai serbează la fel cu cea catolică şi aducerea 
moaştelor lui la Bari in Italia la anul 1087. Pricina 
este dăruirea de moaşte făcută de papa Urban al 

• 

voI. II, p. 10, nr. 10 şi p. 149, nr. 141) amintesc 
doar hramul sfintului arhierarh, şi făcătorul de mi
nuni Nicolae, iar in cartea lui Bogdan Lăpuşneanu 
din 28 ianuarie 1869 (ibid., p. 1 83, nr. 192) se vorbeşte 
de hramul "mutarea moaştelor sflntului. . . .  Nico
lae". 
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II-lea către Efrem, mitropolitul Rusiei (1092). Calen

darul bisericii ruse cunoaşte această prăznuire la 9 

mai, la fel cu cel catolicI. Aflarea acestui hram 

la o mănăstire moldovenească dovedeşte o înrlurire 

veuită de la biserica ruteană sau ucraineană. Se 

pune insă intrebarea dacă este vorba aici de o inrlurire 

străveche răspindită in poporul din Moldova sau de 

una intîmplătoare venită prin cărţile de slujbă. 

De aceea vor trebui cercetate filă cu filă manu

scrisele de minee slavon eşti scrise la noi, in căutarea 

sfinţilor şi cuvioşilor străini de ritul constantinopolitan. 

Iconografia minologhiului ar putea să aducă şi ea 

lumini noi. Această problemă nădăjduim că o vom 

putea dezvolta intr-un viitor apropiat. 
P.Ş.N. 

Prof. arhitect GRlGOR.E IONESCU, Reia/are asupra 
isloriei arhitecturii romlneşti, Editura de Stat 

pentru Arhitectură şi Construcţii, 1 954 (144 pag. 

policopiate+ 205 figuri). 

Publicarea noii lucrări a prof. arh. Gr. Ionescu, 

cu toată modestia titlului cit şi a volumului cărţii ,  

a avut rostul d e  a împlini o lipsă simţită acut atit 

1n rindurile arhitecţilor şi cercetătorilor de artă, 

cit şi în special ale studenţilor in arhitectură, fiind 

prima "relatare" completă, sistematică şi ştiinţifică 

a materiei. Ca atare; ea lntregeşte in mod fericit 

excelenta Islorie a arhiteclurii romlneşli, publicată In 

1937 de acelaşi autor (şi epuizată, bineinţeles, de 

mult), carte 1n care expunerea luminoasă şi amplu 

dezvoltată a realizărilor arhitectonice cele mai stră

lucite din ţară nu cuprinde alte 'aspecte, de insemnă

tate mai redusă poate, ale acestei discipline. De altfel, 

deosebirea modului de prelucrare a subiectului in cele 

două volume ale prof. Gr. Ionescu vădeşte evoluţia 

urmată de autor in . concepţia însăşi a istoriografiei : 

prima lucrare nu tinde să exprime mai mult decit 

gîndirea unui artist extrem de priceput şi de bine 

informat, cea de-a doua merge mai departe, inţele

gind să împrumute rigoarea unei expuneri adevărat 

ştiinţifice. Meritul esenţial al Relalării asupra isloriei 

arhileclurii romlneşti fi constituie tocmai felul cum 

inIăţişează etapele esenţiale ale arhitecturii noastre 

"ţinind seamă de intregul proces de dezvoltare a socie

tăţii care a produs-o şi aplicind In studiu principiile 

călăuzitoare ale materialismului dialectic şi ale materia

lismului istoric". In cadrul acestor condiţii materiale, 

autorul urmăreşte evoluţia stilului arhitecturii roml

neşti care, cu toate schimbările, înnoirile şi adaptările 

la noi cerin ţe, a ştiut să-şi păstreze caracterul de 

continuitate. 

I CI. Slujebnicul tipărit la 1806 la Lavra Pecersca din 
Chiev, la fila 208 : " Ziua sf. prooroc Isaia şi a SI. 
Muceuic Hristofor şi aducerea sfintelor moaşte ale 
sfintului Părintelui nostru Nicolae făcătorul de minuni 
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Prima parte a Relalării, consacrată arhitecturii 
timpurilor vechi, incepe printr-o schiţare a condiţiilor 

de viaţă şi a locuinţelor din epoca orinduirii comunei 

primitive. Trecind la problema construcţiilor din 

epoca orînduirii sclavagiste, autorul işi pune in apli

care metoda de eX'punere ce constă într-o scurtă 

analiză a citorva exemplare caracteristice, comple
tată prin relevee, pentru a reda noţiunile privind 

oraşele dace şi romane. 

Partea cea -mai însemnată a volumului prof. G r. 

Ionescu este, fireşte, cea consacrată arhitecturii roml

neşti din epoca feudală. Din capul locului, el arată 

netemeinicia părerii după care arta ţărilor noastre 

nu ar fi decit o ramură tirzie a artei bizantine. Pe 

Ungă influenţe bizantine netăgădnite, cele gotice şi 

orientale nu pot fi trecute cu vederea. Ceea ce este 

esenţial însă în procesul de formare al artei romineşti 

este mai puţin originea împrumuturilor făcute, cit 

modul lor de prelucrare intr-un stil nou şi original. 

La această elaborare se face puternic simţită inter

venţia elementelor autohtone, specifice, ale artei popu

lare. Foarte interesantă este dezvoltarea ce urmează 

a noţiunii de dualism dintre cele două arte, arta cultă, 

in care domină elementele de Inrlurire străină, şi arta 

populară, mai modestă, mai puţin monumenta

lă, caracterizată printr-un stil mai realist şi mai 

pitoresc : arte de concepţii opuse, independente in 

evoluţia lor, dar care totuşi se influenţează reciproc 

şi se interpenetrează, pentru a da naştere unei arte 

romineşti originale. 

Din această parte a volumului, spaţiul nu ne 

ingăduie decit semnalarea pasajelor ce reprezintă un 

aport nou. Astfel intregul capitol ce tratează despre 

arhitectura populară ar fi de recenzat. Problema 

privită permanent in lumina factorilor geografici, eco

nomici şi sociali, este tratată in mod amplu, studierea 

locuinţei ţărăneşti fiină precedată de aceea, amănun

ţită, a diferitelor tipuri de sate, apoi de gospodării. 

Printre tipurile de case mai puţin cunoscute este 

Infăţişată şi casa cu două încăperi independente şi 

căloniu din Transilvania, precum şi casa avind In 

camera de locuit o vatră inălţată, cu laviţă imprejur, 

din nordul Transilvaniei şi al Moldovei. 

Un capitol intreg este consacrat arhitecturii reli

gioase din Transilvania. Alături de vechile biserici de 

stil bizantin şi de ctitoriile voievozilor romlni, despre 

care s-a mai publicat cite ceva, se înfăţişează pentru 

prima oară într-o lucrare de sinteză note substanţiale 

despre bisericile ortodoxe de stil roman o-gotic din 

veacurile XIII -XIV şi în special despre insemnatele 

monumente romanice, romano-gotice, gotice şi baroce 

de la Mira în oraşul Bari. Vezi şi E. Romanet du 
Caillaud, Essai sur l' Eglise russe calholique el ses sainls, 
extras din " Terre Sainle", Reuu/! de l'Orienl chrelien, I-er 
suppIement trimestriel de 1 896, Paris, p. 4 şi 66 
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ridicate sub impulsul stăpinirii maghiare şi al bisericii 
catolice, ca : Biserica Neagră din Oraşul Stalin, cate
dralele din Alba Iulia şi Sebeş ş.a. 

In ceea ce priveşte arhitectura Ţării Romineşti 
şi a Moldovei, noutatea rezultă nu din materialul 
infăţişat - in esenţă acelaşi ca in volumul anterior al 
autorului - ci din rigoarea analizei ştiinţifice a pro
blemelor, din grija permanentă de a infăţişa evoluţia 
formelor arhitectonice paralel cu transformările politice, 
economice şi sociale ale Principatelor Romine. Aceeaşi 
linie este urmată in capitolele următoare, privind 
arhitectura militară, mănăstirească şi civilă, in care, 
alături de cunoscutele monumente din Ţara Romî
nească şi Moldova, sint cercetate şi cetăţile bisericeşti 
ale saşilor, castelul din Hunedoara, alte castele şi case 
orăşeneşti din Transilvania. 

A treia parte a volumuhli prof. Gr. Ionescu, con
sacrată arhitecturii in timpurile moderne şi con tem 
porane, incepe printr-o scurtă privire asupra proble
melor urbanistice, de la primele realizări din timpul 
Regulamentului Organic pină la aspectele negative 
ale incercărilor de sistematizare a Capitalei din anii 
dintre cele două războaie mondiale. Apoi autorul 
evidenţiază curentele de arhitectură care'domină 
epoca, operele de valoare rezultate, dar 

.
şi haosul 

producţiei arhitectonice, privită in ansamblul ei. Se 
termină arătind:realizările, lipsurile şi perspectivele de 
viitor ale arhitecturii in�epoca construirii socialismului. 

Condensarea unui material atit de bogat intr-un 
volum de proporţii reduse a fost cu putinţă numai 
datorită excepţionalelor calităţi de expunere ale prof. 
Gr. Ionescu. Reducerea descrierilor de monumentel 
la esenţial, alegerea chibzuită a ilustraţiilor şi conci
ziunea redactării (ceea ce autorul numeşte modest 
"forma rezumativă a textului") face din această "rela
tare" un instrument de lucru folositor nu numai stu
den ţilor pentru care a fost scrisă, ci şi cercetătorilor 
in genere. Faptul că lucrarea şi-a atins pe deplin 
scopul nu inseamnă insă să uităm promisiunea dis
tinsului autor de a ne da, in formă lărgită şi pe baze 
noi, atunci cind condiţiile vor ingădui, un Tratat de 
istoria arhitecturii romineşti. 

R. C. 

PAUL PETRESCU, PAUL STARI. şi arh. ANTON 
DIMBOIANU, Arhitectura din Muzeul satului, 
Buc., < 1 956>. 

în lipsa unei lucrări de sinteză despre arbitectura 
ţărănească, publicarea unui volum infăţişind cele mai 
reprezeutative clădiri săteşti din ţară este de un deo-

1 O rezervă am avea de făcut, la casa din Curti
şoara, privind afirmaţia autorilor că "această casă 
este o interpretare ţărănească a locuinţei fortificate 
boiereşti de tipul culei din orinduirea feudală" (p. 14). 
In realitate, clădirea 1nfăţişată, spre deosebire de alte 
locuinţe ţărăneşti din regiunea deluroasă a Olteniei, 

sebit interes. Lucrarea, prezentată cu mult gust in 
format de album,incepe printr-o scurtă introducere 
in care se precizează noţiunile esenţiale privind modul 
de impărţire al casei ţărăneşti, tehnica de construcţie 
şi elementele decorative. 

Urmează descrierea monumentelor, in număr de 
25 : 24 case, din colţurile cele mai variate ale ţării, 
şi o biserică de lemn din Maramureş ; precizăm că 
cercetarea cuprinde toate clădirile Muzeului. De
scrierea este bazată in primul rind pe imagine : foto
grafii şi desene, abundente şi excelent executate, 
fnfăţişează vederi exterioare şi interioare, detalii de 
decoraţie, vetre, anexe gospodăreşti. Nu ar fi fost 
de prisos şi cite un plan, eventual şi pentru cite o 
curte cu gospodărie mai organizată. Dustraţlile sint 
însoţite de un text concis, cuprinzind date sumare asu
pra mediului geografic, tipului şi condiţiilor economice 
ale satului căruia aparţine clădirea respectivă, apoi 
descrierea propriu-zisă (locuinţei : tehnica de construc
ţie, aşezarea încăperilor cu modul de încălzire, ele
mentele ornamentale, acareturile. Explicaţiile sint 
clare, interesante, j udicioasel. 

Volumul Arhitectura din Muzeul satului, nefiind 
un ghid al muzeului, nu se atinge de problema mobili
erului şi a uneltelor din case, ce fac parte integrantă 
din Muzeu şi au o mare însemnătate artistică şi etno
grafică. Ca o prezentare arhitectonică a clădirilor, el 
poate fi de un real folos arhitecţilor, etnografilor, 
decoratorilor, precum şi publicului cultivat atras de 
frumuseţile celui mai viu din muzeele ţării. 

R. C. 

SCURTĂ ISTORIE A ARTELOR PLASTICE IN R.P.R., 

1 - Arta Rom/nească in epoca feudală, 
Bucureşti, Ed. Acad. R.P.R., 1 957, p. 306. 

Publicarea primului v,!lum din Scurta istorie a arte
lor plastice In R.P.R., consacrat epocii feudale, con
stituie o dată in istoriografia artei rom1neşti, fiind 
vorba, după cum arată acad. prof. G. Oprescu in 
prefaţă, de ."prima incercare de a imbrăţişa intr-un 
tot unitar fenomenul artistic din ţara noastră". Menirea 
lucrării este, pe de o parte, de a 1nfăţişa manifestările 
artistice in ansamblul lor şi in raporturile lor cu feno
menele politice, economice şi sociale care le-au deter
minat, p� de altă parte, de a oferi cititorului nespecia
list un indrumător uşor de mînuit, perruiţindu-i să 
situeze in timp şi in spaţiu monumentele de arhitec-

este lipsită de orice element de intărire, putind fi 
uşor atacată prin cele trei laturi pe care se intinde 
prispa, fără să mai vorbim de scara exterioară. Există 
cel mult o vagă asemănare de formă cu tipul de locu
inţă pomenit, poate, cum spun autorii, sub iufluenţa 
celebrei cuIe din localitate. 
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tură, de sculptură şi de pictură mai Insemnate din
ţară şi să afle esenţialul despre ele. 

Volumul este impărţit In trei capitole : cap. I .  
Jnceputurile artei feudale rom în eşti ş i  diZvollarea ei 
plnăr tff p.rima jumătate a secolului al XV -lea ; cap, 
I I, Jn/lorirpa artei; lţu.ţla./e ln seeolele X V-X VI ; cap. 
I I I, Aria in ţările romine t� S«Pkle. X VlI-XVlII. 
Fiecare capitol cuprinde o scurtă introdm:enl istorică, 
urmată de studiul arhitecturii religioase, al arhitec
turii laice, al sculpturii şi al picturii, mai intîi in Ţara 
Romlnească, apoi In Moldova. Primul capitol mai 
cuprinde un paragraf consacrat construcţiilor de lemn 
şi altul despre arta romlnească din Transilvania in 
secolele XIII-XV. în schimb, problema artei rom1-
neşti din Transilvania in secolele XVI - XVI I I  nu 
este inclusă iu lucrare, ceea ce constituie după părerea 
noastră o lacună pe cit de gravă, pe atit de inexpli
cabilă. Cum a putut fi nesocotit un curent artistic 
care a creat monumente de Insemnătatea bisericilor 
sf. Nicolae din Schei (sec. XVI), sf. Nicolae din Fă
găraş, sf. Nicolae din Hunedoara, Adormirea Maicii 
Domnului din Simbăta de Sus (sec. XVII), precum 
a bisericii Maieri din Alba-Iulia, a palatului brlnco
venesc (astăzi dispărut) din Simbăta de Jos (sec. 
XVIII) etc. ? Institutul de Istoria Artei, care inten
ţionează să trateze Intr-un volum separat "arta minori
tăţilor naţionale din Transilvania şi legăturile ei cu 
arta romlnească din această provincie" (p. 4), era, 
logic, dator să stabilească in primul rind, in volumul 
de faţă, caracterele acesteia. Sint arătate In prefaţă 
motivele care au impiedicat includerea In volum 

a unui capitol special, tratînd despre artele plastice 
populare. Oricit de valabile ar fi aceste motive, soco
tim că cel puţin subiectul limitat al construcţiilor de 
lemn trehuia, eventual cu concursul secţiei de artă 
populară a Institutului, urmărit mai indeaproape. 
Un cuvint despre porţile de lemn ale curţilor ţărăneşti, 
de pildă, putea să nu lipsească, după cum este greu 
de Inchipuit că studierea bisericilor de lemn din 
Ţara Romlnească, oricit de puţin cercetate ar fi 
acestea, poate fi rezolvată printr-o singură frază (şi 
nici aceea tocmai izbutită). în schimb, cetăţile feudale 
in ruină din Turnu-Severin, Poenari etc. sau dispărute 
ca acele din Giurgiu şi Turnu-Măgurele, care sint 
cu totul In afara curentului artistic romlnesc, fac 
obiectul unor dezvoltări pe mai multe pagini (p. 
33- 34, 52- 53). Cu aceste mici rezerve, recunoaştem 
importanţa contribuţiei aduse de Scurta istorie a 
artelor plastice in R.P.R. problemei arhitecturii laice 
din epoca feudală, problemă oarecum neglijată in 
lucrările din trecut, greu de cercetat de altfel din 
pricina numărului redus de monumente ce s-au păstrat. 

O tratare mai ştiinţifică a subiectului va fi cu putinţă 
numai atunci cind Intregul material existent va fi 

1 Sublinierile sint ale noastre. -R.C. 
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fost cercetat amănunţit, cum au fost cercetate In 
trecut monumentele de arhitectură religioasă. 

Introducerile istorice, element de mare importanţă 
la astfel de lucrări, excelează prin claritatea expunerii , 

justeţea şi originalitatea ideilor dezvoltate. S emnalăm 
In mod deosebit interesul precizărilor noi aduse in 
problema, insuficient cercetată plnă In prezent, a 
aportului hotărîtor al meşterilor loca,li In crearea curen
tului realist din arta noastră. Aceeaşi claritate a ex
punerii< cru;acterizează analiza manifestărilor artisUce 
propriu-zise. Gititoruldornic să-şi precizeze cunoştinţele 
poate urmări cu uşurinţă demonstraţiile privind evo
luţia stilurilor şi interdependenţa celor trei arte cerce
tate În lucrare. 

Faţă de greutatea muncii de sinteză, descrierea 
propriu-zisă a monumentelor alese ca cele mai caracte
ristice va fi Insemnat o sarcină uşoară, deoarece redac
torii volumului au dispus, In special pentru arhitec
tură, de un material bogat cantitativ şi calitativ· 
Totuşi, răsfoind c artea, şi anume pasajele privind 
Ţara Romlnească , am fost izbiţi de unele inexactităţi 
sau de lacune, ce au ca efect micşorarea valorii ştiin
ţifice a lucrării. Conform dorinţei, exprimate In pre
faţă, a prof. Oprescu, semnalăm colectivului de redac
torii pe !icelea pe care le-am reţinut. 

Astfel, se spune că "acoperişul In patru ape a 
bisericii este intru lolul la (elt ca acel al caselor de 
locuit" (p. 10). în realitate, acoperişul bisericilor de 
lemn, rotunjit Ia partea de deasupra altarului, consti
tuie tocmai un element de diferenţiere intre cele două 
categorii de clădiri. 

Mai departe : "blrnele sint Imbinale prin crestă
turi" (p. 10) .  Cuvintul crestăluri desemnează tăieturile 
nu prea adinci care impodobesc suprafaţa birnelor. 
nicidecum ciopliturile adinci de Ia capetele lor care 
permit Intbinarea caracteristică în coadă de rlndunică 

Se afirmă mai departe că "fiecare şindrilă era 
prinsă de cuie mari, de lemn de tisă" (p. 10).  Această 
ştire rămlne de controlat. La puţinele clădiri unde am 
mai găsit cuie de lemn, acestea erau de gorun. Despre 
cuie din lemn de lisă nu pomeneşte literatura de specia
litate in frunte cu documentata lucrare a regretatului 
I. Popescu-Gilieni, Jnvelişurile vechilor noaslrp biserici. 
Dacă totuşi ele au existat, credem că acest fapt nn a 
putut constitui decit o excepţie şi trebuia semnalată 
ca atare. 

Dar să analizăm fraza despre bisericile de lemn 
din Ţara Roruinească : " în Oltenia, biserica de lemn, 
tot de plan dreptunghiular, cu cerdac pe latura vestică 
şi o turlă scundă pe naos, a evoluat către un tip carac
teristic, apropiat mult de locuinţa ţărănească, dind 
naştere tipului cu pridvor fnalt şi scară Ia intrare, 
avind înrăţişarea unei case de locuit In acele locuri 
(bisericile din Ştefăneşti, Grămeşti, bolniţa mănăstirii 
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Dintr-un Lemn, reg. Piteşti ş. a.)" (p.20). Cuvintul 
turcesc cerdac nu este cel mai potrivit, aplicat biseri
cilor de lemn ; există un termen consacrat : pridvor. 
Nu avem cunoştinţă, cel puţin in Oltenia, de biserici 
de lemn cu turlă pe naos ; turla, cind există, este pe 
pridvor, mai rar pe pronaos. Tipul ( ?) de biserică 
cu pridvor inalt, departe de a fi caracteristic, este cu 
totul excepţional ; confuzia rezultă dintr-o imperfectă 
inţelegere a unui pasaj din lstaria arhiteclurii romi
neşti de prof. Gr. Ionescu (p.29), in care se descrie 
o astfel de clădire (biserica din Grămeşti-Costeşti), 
însă precizind că ea constituie un tip deosebit ; in 
genere, după cum bine se ştie, bisericile de lemn sint 
caracterizate tocmai printr-un pridvor extrem de 
scund, aşezat pe un mic soclu de bolovaui. în sfîrşit, se 
creează impresia greşită că clădirile de lemn s-ar afla 
exclusiv in Oltenia şi anume în părţile Rîmnicului
Vîlcea, deoarece cele trei biserici citate ca exemple' 
din care una reprodusă in imagine, precum şi cele 
trei case ţărăneşti reproduse puţin mai inainte, sint 
toate luate din acel ţinut. D upă părerea noastră, o 
lucrare de sinteză trebuie să imbrăţiş .ze fenomenul 
studiat pe intreaga lui întindere teritorială. Amintim 
că clădirile de lemn abundă in întreaga regiune delu· 
roasă a Olteniei şi Muntenieil. în afară de cele publicate 
în "Buletinul Comisiunii monumentelor istorice" şi 
in sus-amintita lucrare a prof. Gr. Ionescu, unele din 
ele au mai fost studiate în publicaţii regionale ca 
"Arhivele Olteniei", " îngerul" (Buzău) ş.a. 

ştirea că la Vodiţa s-ar fi intrebuinţat "pietre 
romane de calcar din fostul oraş Drubeta, situat în 
vecinătate" (p. 44) este bazardată. Să nu uităm că de 
la Turnu-Severin la Vodiţa sint aproape 20 km. Pă
rerea, mai verosimilă, susţinută pînă in prezent este 
că "materialele intrebuinţate sint, pe lîngă bolovani 
de riu, in special pietre şi cărămizi romane, luate din 
resturile antichităţilor romane care incă există la 
Orşova, apropiată la 3 km de Vodiţa, yechea Dierna"2 

Trecînd la cap. III, citim că ,,0 altă trăsătură nouă 
(a bisericilor lui Matei Basarab). . .  e turnuleţul de 
proporţii mult mai mici, alipit de latura de miazăzi 
a pronaosului, cuprinzînd scara care duce spre turnul 
clopotniţei" (p. 203). In realitate, se ştie că acest 
turnnleţ se află, mai intotdeauna, pe latura de miază
noapte a pronaosului. 

Mai jos, textul reproduce eroarea lui Paul de Alep 
privind "ctitoria de la Mărgineni (16.46) a lui Dră
ghici Mărgineanul, ruda poslelnicului Constantin Canta
cuzino" (p. 205). Drăghici Mărgineanu, in realitate, 
a trăit sub Neagoe Basarab şi este ctitorul unei prime 

1 De exemplu, numai in raionul Tirgu-Jiu se află 
31 biserici de lemn declarate monumente de arhitec
tură prin H.C.M. nr. 1 160/1955, faţă de 7 în raionul 
Rimnicul-VîIcea şi tot 7 în raionul Horezu. 

2 V. Drăghiceanu, in "Buletinul Comisillnii monu
IIIcntelor istorice", 1929, p. 153. 

clădiri, refăcute după cca 130 de ani de postelnicul 
Cantacuzino, după cum arată limpede pisania3• 

în legătură cu "biserica din Călin eşti (prahova) . . .  
a cărei faţadă principală, incadrată simetric de două 
turnuleţe, dă bisericii un aspect nou ne/nlilnil în 
arhitectura rom/nească", (p. 205), credem că "origina 
rnsă a acestui tip de construcţie'" era de semnalat. 

In sfirşit, tot în legătură cu arhitectura religioasă 
din veacul al XVII-lea, constatăm că sint omise in 
expunere două tipuri de clădiri de o importanţă cu 
totul deosebită : turnurile-clopotniţă independente de 
clădirea bisericii, care au dat monumente de valoare 
arhitectonică ridicată ca celebrele turnuri ale mănă
stirilor Brebu, Brîncoveni, Plumbuita, Strehaia ş.a. ; 
apoi tipul de biserică de formă dreptunghiul ară ce 
apare in epoca lui Matei Basarab (bisericile din Stre
haia, Gherghiţa, Goleşti etc .) şi va avea o foarte 
mare extensiune in tot decursul celei de-a doua jumă
tăţi a veacului al XVII·lea, in veacul al XVIII-lea şi 
in veacul al XIX·lea, constituind tipul prin excelenţă 
al bisericilor de sat de tip popular. De acest tip de 
biserică nu se pomeneşte In lucrare, incît cititorul 
rămîne cu ideea că există numai biserici de plan 
treflat. 

Mai jos, textul privind bisericile de breslaşi(p.221 ) 
este astfel redactat, Incit se inţelege că nu numai 
bisericile Scaune, Olari, Oţetari ş.a. intră In această 
categorie, ci şi biserica cu Sfinţi, Balamuci, sf. Elef
terie şi biserica Kreţulescu. fn afară de aceasta, se 
mai greşeşte spunind că clopotniţa acestor clădiri se 
află deasupra naosului (In loc de pronaos). 

Trecem la arhitectura civilă. Termenul foişor, 
(p. 227) aplicat balcon ului culelor, n': ni se pare prea 
fericit ; termenul consacrat este cerdac. Foişor se poate 
numi cel mult "acel loc de observaţie practicat sub 
acoperiş" şi deschis pe cele patru laturi ale clădirii, 
ce exista la fostele cule din Pojogeni şi Rovinari. 

Informaţia despre ascunzălori este de domeniul 
anecdotei. 

Mai departe, precizarea că "acest gen de locuinţă 
s·a păstrat mai mult in regiunile Craiova şi Piteşti" 
implică, logic, că el ar fi existat şi in alte regiuni ale 
ţ.ării, In care s-a păstrat mai puţin. Această teorie, 
fiind în contrazicere cu părerea admisă despre răs· 
pîndirea teritorială a cuIelor, trebuia sprijinită pe 
dale precise. 

"Din numărul destul de mare al cuielor olteneştj 
- Calopăru, Pojogeni, Muscu/eşti, Cartiu, Măldăreşti, 
Curtişoara şi Groşerea - ultimele trei sint toL dată 
cele mai bine conservate şi cele mai reprezentative", 

3 N. Iorga, Inscripţiile din bisericile Romîniei, 
Buc., 1905, p. 93-94. 

4 P.Constantinescu-Iaşi, Influenţa arhitecturii vechi 
rllseşti asupra vechii arhitecturi romtneşli, Buc. , 1951, 
p . 87-95. 
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spune in incheiere alineatul privitor la cuIe. In reali

tate, există şi alte cuIe decit cele enumerate mai sus. 

_CuIele din Pojogeni şi Musculeşti nu mai sint de mult 

deci nu se poate spune de ultimele trei că sint mai 
bine conservate. Casa din Cartiu este o clădire boie

rească sau semiboierească extrem de interesantă, insă 

u este culă, fiind uşor de forţat prin cele patru laturi, 

larg deschise, ale clădirii, cit şi, in special, prin scara 

ei exterioară. 

Mai jos, autorii, citlnd din nou pe Paul de Alep, 

ne informează că "la Hereşti era un palat fără egal 

in lume" (p. 229). Ei omit să spună că această clădire 

există şi astăzi, fiind în curs de restaurare. 

Volumul este bogat ilustrat ; reproducerile sint ale

se, în genere, judicios, in strinsă legătură cu expu

nerea. Unele mici lacune ar putea fi uşor indreptate 

intr-o eventuală nouă ediţie a lucrării. Fără să dis

cutăm calitatea reproducerilor, care Iasă de dorit, 

se impune o mai atentă triere a clişeelor şi inlăturarea 

acelora (fig. 33, 58, 77, 1 77 ş.a.) ce nu corespund 

exigenţelor unei lucrări ca aceasta. De asemenea, după 

cum am mai arătat in legătură cu construcţiile de 

lemn din Ţara Rominească, se cere mai multă grijă 

In alegerea vederilor din puncte cit mai variate ale 

zonei de răspindire a monumentelor : astfel, la biseri

c ile de lemn din Transilvania, in loc să fie reproduse 

două clădiri, foarte asemănătoare ca aspect, din Mara

mureş (fig. 8 - 9), se puteau reda, cu mai mult folos 

o biserică din Maramureş şi alta din Munţii Apuseni . 

Mai semnalăm faptul că unele figuri prezintă incon 

venientul de a nu reda înfăţişarea actuală a monu

mentelor : de pildă, figura 25 reproduce biserica mănăs

tirii Prislop cu aspectul ce-l avea inainte de restau

rarea radicală a faţadelor din anul 1954 ; figura 125, 
de asemenea, înfăţişează biserica mănăstirii Suceviţa 

cu invelitoarea anterioară restaurării din 1 954, care 

a redat acesteia forma ei iniţială, degajind şi frescele 

de pe baza turlei. 

Biserica Domnească din Curtea de Argeş este pe 

departe cea mai importantă din Ţara Rominească in 

ceea ce priveşte zugrăveala. Totuşi, aceasta este repre

zentată printr-o singură scenă (fig. 52), redată mai 

mult pentru faptul că cuprinde şi chipul ctitorului. 

Ar fi fost instructiv, ca, alături de aceasta, să fie 

ilustrate prin exemple clare cele două şcoli de pictură, 

cea constantinopolitană şi cea macedoneană, carac

terizate cu aUta talent în text. La cap. II, regretăm 

că, alături de portretele ctitorilor" convenţionale, de 

aparat, cu figurile rigide, lipsite de expresie", restau

rate de altfel, nu a fost reprodus şi acel admirabil 

sf. Ioan Botezătorul, nealterat de retuşările din veacul 

al XVII-lea şi "caracteristic pentru pictura romi

nească de la inceputul secolului al XVI-lea prin gran

doarea şi eleganţa siluetei cit şi prin expresivitatea 

feţei" (p. 101).  De asemenea, la o nouă ediţie a volu

mului, pictura din veacul al XVI-lea, atit de slab 

2 70 

reprezentată in forma ei originală in Ţara Rominească, 
va trebui neapărat ilustrată şi prin exemplare din 

minunatele fresce de la 1564 ale mănăstirii Tismana, 

degajate in anul 1 956 şi incă necunoscute de marele 

public. 

La reproducerile de clădiri este bine să se menţio

neze direcţia din care este luată vederea, cel puţin a

tunci cind poate exista un dubiu. De pildă, I� figura 122, 
reprezentind un monument de aspect mai neobişnuit, 

această indicaţie lipseşte. 

De asemenea, caracterul ştiinţific al lucrării ar 
avea de ciştigat dacă ar fi arătată provenienţa luluror 
clişeelor folosite, indicaţia generală din pagina 2 necu
prinzind, de pildă, figurile 1 3 - 1 5  (identificate de noi 
ca fiind luate din : Coriolan Petranu, Monumenlele 
islorice ale judeţului Bihor, I - Bisericile de lemn, 
Sibiu, 1931, pl. LXXXVIII, LXXXIX, XCI (fig. 
34), din : Barbu SIătineanu, Con/ribuţiuni la ceramica 
bizantină din Turnll-Severin, Celalea Albă şi Bni
sala, Bucureşti, 1937, fig.

' 
5) şi probabil multe altele. 

Volumul se incheie cu un foarte util glosar de 
termeni (in care ar putea figura şi cuvintele : cerdac 
foişor, firidă, tetrapod ş.a.), cu un repertoriu crono
logic al principalelor monumente

-
religioase din Ţara 

Rominească şi altul pentru Moldova. La repertoriul 

monumentelor din Ţara Rominească este omisă mănă

stirea Radu Vodă. în schimb, figurează, surprinzător 

biserica din Cimpofeni (care este din 1872, iar nu 
de la inceputul veacului al XIX-lea, cum este indicat, 
din Titirleşti (aceeaşi observaţie, clădirea este din 

1 864) şi altele care de asemenea nu prezintă nici o 

valoare artistică deosebită, fiind introduse pe listă 

numai pentru că cuprind portrete de ctitori ţărani. 
Bibliografia este mult prea sumară. tici nu este 

de inchipuit că s-ar putea intocmi istoria artelor 

plastice din R.P.R. fără a fi fost folosite lucrări ca : 

t. Iorga, Inscripţiile din bisericile Rominiei, 
W. Jănecke, Das rumiinische Bojaren-und Bauernhaus, 
I. Voinescu, Monumenle de arlă ţărănească din Romt
nia, Gr. Ionescu, Relalare asupra isloriei arhiteclurii 
romlneşti, lucrările lui V. Vătăşianu, C. Petranu etc. 

R. C. 

BRAUNFELS WOLFGANG, Millelallerliche Sladlbau
kunsl �in der Toskana, Berlin, GebrUder Mann, 

1953, 278 p. 

Străbătlnd aproape intacte veacurile, oraşele din 

Toscana şi monumentele lor pun astăzi cercetăto

rului de probleme de artă sarcini mult mai grele 

de rezolvat decit acum 20 sau 30 de ani. Pe 

atunci se luau in consideraţie cu precădere probleme 

cu caracter formal, ca cel stilistic, urmărirea unei 

teme etc. Astăzi se cere din partea cercetătorului o 
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viziune mai complexă a fenomenului artistic, o expli

caţie mai profundă a plăsmuirii şi devenirii sale în 

cadrul societăţii . Acest lucru explică de ce autorul 

prezentei lucrări plecînd de la o viziune reală şi sănă

toasă a problemei ce-şi propune să cerceteze, satisface 

şi pe istoricul de artă şi pe colegul său ce se ocupă de 

evoluţia oraşelor medievale italiene. Pe baza studierii 

minuţioase a mărturiilor scrise şi a celor de piatră, 

autorul arată că fenomenul construirii şi infrumuse

ţării oraşelor medievale italiene nu este un rezultat 

al unei porniri instinctive spontane, ci apare ca un 
rezultat al unui anumit tip de societate, ca o necesi
tate obiectivă, legat de evoluţia oraşului medieval 

însuşi. 
Ca o mărturie a acestor stări de lucru ne-au rămas 

statutele oraşelor ce conţin nenumărate măsuri cu 
caracter urbanistic. Este suficient să arătăm cit de 
interesantă este analiza făcută de autor celor trei 

faze prin care trec monumentele cele mai importante 
ale comunelor toscane. Ele reflectă transformările 
social-economice ale acestor oraşe. Prima epocă se 
caracterizează prin dominaţia episcopilor şi a consulilor. 
Pînă la sfîrşitul secolului al X II-lea autorităţile urbane 
se ocupă de construcţiile ce asigură securitatea oraşului 
şi buna desfăşurare a cultului, adică de ziduri şi de 
biserici. O dată cu lărgirea bazei sociale a conducerii co
munale prin ridicarea breslelor meşteşugăreşti, noile au
torităţi încep să se ocupe de probleme urbanistice pro

priu-zise ca : lărgirea străzilor, amenajarea de noi pieţe, 
grija pentru infrumuseţarea clădirilor publice; lăr
girea zidurilor. Ideea de sec�ritale este înlocuită de 
cea a ordinei. Apar o serie de clădiri care sint expresia 
acestei stări. Apare palatul comunal, palatele breslelor, 
bisericile ridicate de aceste bresle. La Inceputul seco
lului al XV-lea, elementul privat în construcţie, marcat 
de apariţia principatului, se reflectă in apariţia marilor 
palate ale Renaşterii cit şi a castelelor princiare de 
care va fi legată de aci inainte istoria oraşului . 

Pentru a arăta varietatea temelor tratate de autor 
este suficient a arăta capitolele lucrării : 

1. Comunele din Toscana ; 2. Zidul orăşănesc ; 
3. Străzi şi pieţe ; 4. Biserici ; 5. Clădiri profane ; 
6. Arhitectul oraşului. 

Capitolul dedicat problemei construcţiei zidurilor 
este unul din cele mai interesante şi sugestive ale 
lucrării. Autorul urmăreşte de exemplu pretenţia 
unor oraşe care susţineau că zidurile lor datau din 
epoca romană. A cest fapt trebuia să justifice lupta 
lor şi să combată cu argumente j uridice pretenţiile 
împăraţilor germani la dreptul de suveranitate. Croni
carii italieni atunci cind au ocazia accentuează cu 
mindrie această origine romană. Uneori acest lucru 
este de-a dreptul fantezist, dar este semnificativ 
pentru ideea de forţă juridică pe care a păstrat-o 
tradiţia romană care nu a dispărut in comunele me
dievale. Unei autorităţi contemporane i se opunea 

alta. Cititorul rămine adeseori uimit de măsurile pe 
care au ştiut să le ia autorităţile comunelor pentru a 
reglementa problema construcţiilor, pentru a da ora
şului un aspect ordonat. La Siena fiinţa chiar o insti
tuţie compusă din aşa numiţii "Uffiziali dello Ornato" 
care aveau ca sarcină să urmărească infrumuseţarea 
oraşului. Autorul pune in justă lumină rolul arhi
tectural, urbanistic şi artistic al fîntinilor, podurilor. 
Analizînd statutele şi cronicile, autorul scoate in 
relief pe drept cuvînt frecvenţa cu care apare noţi
unea de "bellezza". 

Autorul a lucrat in arhivele comunelor din Tos
cana, a yăzut monumentele artistice pe care le descrie. 
Palazzo Pubblico din Siena apare perfect analizat din 
punct de vedere intenţional, artistic şi istoric. Aceeaşi 
analiză este dedicată şi Domului cit şi celor trei mari 
monumente florentine : Domul, Palazzo Vecchio şi 
Palazzo del Bargello. 

In apendicele lucrării sint redate 30 de documente 
ce ilustrează problemele urbanistice medievale tos
cane. Astfel documentul ur. 6 conţine un protocol 
despre un discurs ţinut in consiliul comunal al ora
şului Siena cu privire la infrumuseţarea oraşului. 
Printre altele se spune : "Fără ordine nu se face nici 
un lucr� bun şi luaţi seama că voi sînteţi aceia care 
trebuie să daţi oraşului ordinea şi regula necesară". 
Documentul nr. 12 ilustrează o acţiune a resortului 
de infrumuseţare a oraşului Siena care sfătueşte con
siliul comunal să nu mai continue clădirea unui palat 
inceput, ci în locul acestuia să creeze o piaţă frumoasă 
pentru comerţul grlnelor. Alte documente ilustrează 
activitatea, privilegiile cit şi obligaţiile ce le avea 
arhitectul oraşului. Să nu uităm că printre ei se nu
mără personalităţi ca Giovanni Pisano, Arnolfo di 
Cambio şi Giotto. 

Lucrarea lui Braunfels arată ce poate un studiu 
atunci cind e�te conceput sub semnul unei viziuni 
unita re. Istoria artei cîştigă in profunzime şi studiul 
istoriei urbanisticei merlievale ciştigă în perspectivă. 

T. Solirescu 

Arh. G. S. KOZAEOV, Grija penlm conservarea şi 
reslaurarea monzzmentelor arhitecturale ale trecu
tulu i - sarcină insemnată a arlzitecţilor şi ingine
rilor bulgari , In "Arhitektura i stroi tebtvo", 2, 
cu 5 figuri. 

Autorul îşi începe articolul arătînd care era starea 
monumentelor istorice din Bulgaria pină în septem
brie 1944. Menţionează "biserica Pantokratov "din 
Messemvraia, care acum 50 de ani era măcelărie, iar 

In 1940 . . .  W. C. public şi sf. Ivan Aliturg din aceeaşi 
localitate transformată în tîmpIărie". 

Prima grijă pentru monumentele istorice din Bul
garia se întîlneşte prin anul 1910, cind "unele organe 
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de stat manifestă un interes infim pentru restaurarea 

parţială şi conservarea anumitor monumente ale tre

cutului, cu caracter istoric, ca de pildă � Fortăreaţa 

lui Assen� de lîngă Assenovgrad ş.a . . .  " Cît priveşte 

urbanistica, oraşele Tirnovo, Treavna, Gabrovo, Dre

anovo, Spmokov, Elena ş.a. au fost " s-ar putea spune, 

ciunUte şi desfigurate . . .  ". 

După eliberare, s-a început "regularizarea" oraşe

lor şi satelor şi "sistematizarea vechilor cartiere" une

ori, fără măcar o "deplasare" pe teren. In felul acesta 

s-au ras, fără nici un fel de studiu adincit al locului 

sate întregi, distruglndu-se şi multe construcţii oră

şeneşti străvechi care constituiau preţioase valori 

arhitecturale. 
Specifică pentru această stare de lucruri e situaţia 

casei lui Hagi Hrista (Casa Daskalov) din oraşul 

Treavna. Casa are tavanele sculptate artistic in lemn 

de brad prin 1812 de vestiţi meşteri-�culptori In lemn 

din Treavna, Moş Ivan şi Moş Dimitlr. In iarna 1877-
1 878 tavanele au scăpat numai afumate de la 

turcii cantonaţi acolo, dar după septembrie 1944, 
casa trebuia să fie stricată ca să treacă pe acolo o 

stradă nouă . . .  Curind după aceea, un neamţ "amator 

de valori antice a cerut să cumpere şi să transporte 

in Germania aceste tavane". 
Adevărata grij ă pentru păstrarea valorilor arhitec

turale istorice din R. P. Bulgaria se constată din ce 

In ce mai mult. Se află gata fotografiate toate ruinele 

şi monumentele vechi arhitecturale mai importante 

de la Coprivştiţa, Tîrnova, Treavna, Slivna, Jeravna 

Melnic ş.a., mănăstirile Rila, Preobrajenski etc. ; au 

fost luate de asemenea măsuri serioase pentru Intre

ţinerea şi restaurarea sistematică a tuturor monu

mentelor istorice. 

In afară de cele menţionate pentru grija de monu

mentele istorice, articolul mai cuprinde date interesan

te şi despre casele "solide - mari, cu două etaje, cu 

uşile din trei scinduri menite unei apărări armate", 

din satul Arbanasser. De asemenea sint informaţii 

asupra celor două şcoli naţionale de sculptură in 

lemn : una în Treavna şi alta In Calofer. 

Conţinutul articolului arhitectului bulgar G. S. Ko

zarov cuprinde multe învăţăminte şi pentru noi. 

C. V. Puşcaşu 

V. N. ZAHAROV, Cercetarea şi proiectul de restaurare a 
palatului arhiepiscopal din Kremlinul Novgorodului, 
decembrie 1953 (cu 10 fig.) (trad. rus. dosar 702 
la C . S.A.C., 14 p.). 

In partea de nord a Kremlinului din Novgorod 

se află "Curtea VIădicăi" sau "Casa sfintei Sofia". 

Ea cuprinde trei clădiri : palatul arhiepiscopal, 

corpul Lihudov şi sălile aşezate Intre acestea. Con-
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strucţia lor s-a făcut in linii generale in două etape : 
sub arhiepiscopul Eufimie (1442) şi in timpul mitro

politului Pitirin (1570 - 1580). 
Clădirea principală o iormează palatul arhiepisco

pal care a început să fie rezidită, după cum spun cro

nicile locale contemporane, în 1442. Planul este drep

unghiular şi cuprinde parter şi etaj. Clădirea are la 

fiecare rind, cite două încăperi separate, acoperite 

cu .bolţi semicilindrice din cărămidă cu penetraţii 

deasupra golurilor de la uşi şi ferestre. Pereţii sînt 

executaţi din două feluri de cărămizi prinse în mortar 

de var de diferite compoziţii. Fundaţia coboară la 

2,75 m. Acoperişul este in două pante, cu un triunghi 

frontal spre nord. Sub cornişa construită la sfîrşitul 

secolului al XVIII-lea şi Inceputul secolului al XIX-lea, 
s-a păstrat o bandă de ornament din cărămizi. Infă
ţişarea construcţiei aşa cum era la inceputul secolului 
aI X IX-lea ne-o dau planurile din 1837. 

Lucrările de restaurare au inceput în primăvara 

anului 1945, mai întii prin sondaje arhitectural-ar

heologice (in vara 1947 a participat şi arheologlll 

B. K. Mantenfel). Ele s-au executat la toate cele 

trei clădiri de la "Curtea V1ădicăi". Cu această ocazie 

s-au constatat in primul rînd toate transformările 

pe care le-au suferit construcţiile in decursul tim

pului, apoi folosinţa diferitelor încăperi, unele detalii 

arhitectonice etc. Aşa la p alatul arhiepiscopal 

s-a dovedit că numai deschizătura laterală nordică 

şi cele două laterale sudjce au ajuns pînă la noi In 
forma originală, pentru că toate celelalte au fost 

. transformate. Ancadramentul ferestrelor mari de la 

etaj (faţada estică) avea in partea superioară un arc 
In acoladă. Acest ancadrament est format din doufl 

profile verticale, cu secţiunea dreptunghiulară, aşe

zate 1n retragere ; profilul de sus se transformă dea

supra golului in profil rotunjit, formind terminaţia 

tn forma de arc in acoladă a ancadramentului. Mate

rialul întrebuinţat este cărămida cioplită. O parti

cularitate interesantă a ancadramentului descoperit 

constă In faptul că el este infundat In perete cu un 

sfert de cărămidă. In locuI unde se trece profilul exterior 

de formă dreptunghiulară la forma rotunjită, s-all 

păstrat urmele unei imposte compusă din două pro
filuri. In zidul de deasupra ancadramentului, prin 

aşezarea corespunzătoare a cărămizilor, este repetată 

forma arcului In acoladă. Partea inferioară a anca

dramentului ferestrelor avea profilurile sprijinit c 
pe un soclu dublu. Aproape la jumătatea Inălţimii 

profiluŢilor, se găsesc două piramide puse vîrf la virf şi 

cu o tăbliţă pătrată între ele. Pe aceeaşi faţă a palatului 
s-a găsit că un gol din cele patru de la rindul de jos, 

constituia .iniţial uşa unui pridvor. Tot la o fereastră 

de j os s-au găsit apoi fragmente de ancadrament din 

cărămidă cioplită în forma unui sUlpişor, cu secţiunea 

dreptunghiulară, împodobit cu brluri mici şi piramide 

asemănătoare cu cele arătate la fereastra din rindul 
de sus. 
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Cu toată asemănarea dintre cele două ancadra

mente, detaliile mai îngrijite de la fereastra de j os 

dovedesc mina unor maiştri mai iscusiţi. 

Sondajele <lU mai arătat intre altele că p arterul 

a fost lucrat din cărămidă cu dimensiunile 

28,13 x 5,5 cm, caracteristice secolului al XV-lea, iar 

etajul, din cărămizi 28,13 X 7,5 cm, specifice con

strucţiilor din a II-a jumătate a secolului al XVI-lea 

sau de la inceputul secolului al XVII-lea. Cărămizile 

confirmă astfel tusemnarea din cronici priviud data 

construcţiei palatului arhiepiscopal din N ovgorou . 

Proiectul de restaurare a palatului arhiepiscopal 

din Novgorod a prevăzut deci intii stabilirea aspect 

tului iniţial al clădirii şi apoi reconstrucţia ei in for

mele originale. Ultima problemă ce şi-a pus a fosl 

aceea ca restaurarea să se facă tn aşa fel incit să se 

creeze "toate condiţiile posibile pentru utilizarea actua

lă a clădirii". 

Lucrările de reparaţii vor înlătura astfel mai înt ii 

tot ce s-a făcut in secolul al XIX-lea. Ele vor desco

peri ferestrele iniţiale, restaurîndu-Ie ancadramentele 

şi vor prezenta cele două cerdacuri, semnalate deo

camdată sub forma unor nişe, etc. 

Autorul articolului prezentat de noi declară că 

l ucrarea ce se execută nu este perfectă - dar susţine 

că este cea mai j listă .  

c.  V .  PIIŞCIIŞIl 

ANTOHI MAZUR, Projecly kOl!serwalorskie (Proiecte 

de conservare a monumentelor) în "Architektura", 

Varşovia, 1 953, nI'. 3, p. 1 02 - 1 03, cu 2 desene. 

Problema conservării monumentelor istorice în 

R. P. Polonă urmăreşte ca a<;estea să recapete forma 

arhitectonică iniţială, de multe ori pierdută, şi 

totodată adaptarea lor la destinaţia cea nouă. 

Astfel de lucrări s-au făcut, de exemplu la castelul 

din Pieskowa Skola cu arcade şi o "loggia" renumită, 

la castelul din Niedzica, \Visnicz sau Debno, la "Co

leggium Maius" şi cartierul "I{ozimierz" din Cracovia 

etc. Proiectele acestor resta urări au fost prezentate 

şi la "Expoziţia regională arhitectonică din Cracovia" 

din iunie 1 953. Monumentele menţionate se găsesc 

in părţile Cracoviei, regiuue foarte bogată in construcţii 

arhitecturale vechi. 

C a s t e l  u 1 d i n  D e b n o a fost ridicat în 

1470 de I akub Debinski. Construcţiile sint in jurul 

unei curţi regulate. Stilul este gotic tardiv. Adăugirile 

din secolele XV şi XVI I I  nu i-au schimbat aspectul 

cele din secolul al XIX-lea i-au adus insă rÎlUlte defor

mări. R estaurarea caută să redea monumentul din 

secolul al XV-lea, menţinlnd din construcţiile ulteri

oare numai "decorul" in stilul Renaşterii. Pentru 

restabilirea simetriei şi completarea masivului con-

18. - c. 1999 

strucţiei in partea de E se propune reclădirea fostei 

cap ele. 

Reconstrucţia mănăstirii benedictine "sf. Cruce" 

din munţii Swietokrzyskie, ridicată pe o aşezare pre

istorică, priveşte revenirea la vechile construcţii în 

stilul roman şi gotic înlăturîndu-se în primul rind 

transformările făcute in timpul cind zidirile au servit 

ca inchisoare (pină in 1 945). Proiectul nu neglijează 

nici reclădirea turnului bisericii, căruia trebuie să i se 

dea insă "o interpretare creatoare", întrucit lipseşte 

in p arte materialul iconografic şi documentar. în 

complexul de clădiri al fostei mănăstiri "sf. Cruce" 

este astăzi un hotel pentru turişti şi un muzeu de ştiinţ.e 

naturale. 

P i a ţ a d i n 1 a r o s  1 a v a fost de asemenea 

reconstruită. Ea datează din secolul al XV-lea. Oraşul 

a avut dezvoltarea cea mai mare Ia sfîrşitul secolului 

al XVI-lea şi la începutul secolului al XVII-lea, cind 

faţadele construcţiilor erau in stilul Renaşterii. Casa 

OrseUo cu arcade şi atic bogat ne înfăţişează stilul 

primitiv. La sfîrşitul secolului al XVII I-lea cea mai 

mare parte din faţade au fost transformate în stil 

clasic, dărîmtudu-se astfel primul rind de case cu 
arcade In piatră. Proiectul a prevăzut In primul rind 

reconstrucţia a trei case cu arcade din latura de vest, 

după modelul casei ' Orsetti şi menţinerea faţadelor. 

clasice la celelalte laturi. 

Metoda de lucru poloneză la restaurarea monu

mentelor arhitectonice ne poate servi şi  nouă. 

C. V. Pu§caşu 

Prof. OSWIN HEMPEL, Vorschlag fUr die Rekon, 

slrllklion des hislorischen Vierlels llm die Frauell

kirche ÎI! Dresdel!, în "Deutsche Architektur", 4, 
·1955, p. 167 - 1 7 1 ,  cu 4 fotografii, un plan şi 4 
schiţe. 

Biserica "Frauenkirche" e situată in mijlocul Dres

dei şi aparţine epocii barocului. C artierul său deyenise 

centrul spiritual al burgheziei, deşi cuprindea şi destule 

palate de ale nobilimii. Pină Ia al doilea război mondial, 

aici era cartierul baroc al D resdei format numai din 

locuinţe - pentru că piaţa bisericii servea doar de 

trecere spre centrele economice din jur. 

La 13 februarie 1945 acest cartier a fost complet 

dărîmat, iar din monumentele şi grandioasa Frauen

kirche nu au rămas decît nişte "cioturi", înconjurate 

de blocuri ciclopice. Pină acum au fost refăcute numai 

in parte "Academia" şi "Albertinum" şi se lucrează 

rapid la reclădirea faţadelor de pe magistrala E. V. 
Temele principale care se pun pentru reconstituirea 

cartierului sint următoarele : 

1. Dezvelirea faţadelor posterioare, fără de valoare, 

ale marilor construcţii înconjurătoare ; 

2 73 

http://patrimoniu.gov.ro



2. Reclădirea valoroaselor construcţii arhitectonice 

"Johanneum" şi "Stallhoff" ; 

3. Incadrarea vestibulului rămas din "Palatul 

CoseI" in noua faţadă a bisericii Frauenkirche ; 

4. Reparaţia clădirilor de la capul lui Rampische
strasse - singurele case baroc existente in Dresda - şi 

5. Incadrarea, In forma corespunzătoare, a faţa

delor construcţiilor noi Invecinate. Problema cea mai 

Insemnată o formează insă reclădirea bisericii Frauen

kirche, "dominanta arhitectonică din această parte 

a oraşului". 

Ridicarea ei trebuie să se facă pe acelaşi loc, 

intrucit temelia s-a păstrat şi poate suporta noua 

construcţie, "printr-un simbure de oţel şi beton", 

şi prin "inele" din acelaşi -material. Această metodă 

a Intrebuinţat-o parţial şi constructorul ei, George 
Băhr, după cum s-a folosit şi la cele două renovări ale 

bisericii. De la ultima renovare au rămas unele date 
precise (dimensiunile părţilor, a pietrelor), ceea ce poate 

face cu putinţă reclădirea ei fidelă. Reconstrucţia bise

ricii Frauenkirche se impune şi prin aceea că este 

una dintre cele mai originale, mai Insemnate şi mai 

mari clădiri arhitecturale istorice şi in acelaşi timp 

cel mai important monument istoric al arhitecturii 

protestante. Tot atit de necesare sint apoi şi recon

strucţiile Johanneum-ului, singura clădire a oraşului 

din vremea Renaşterii, cu scara sa liberă in stil baroc 

şi "Stallhoff", cu pictură Rennaissance. 

O problemă de asemenea importantă şi legată de 

reconstrucţia clădirilor din cartierul bisericii Frauen

kirche este aceea de a i se asigura şi o viaţă economică 

şi socială, pe lingă rolul de cartier de locuinţe şi de 

cultură. 

De aceea necesitatea de a se ridica aici hoteluri 
mijlocii, ospătării. prăvălii, mici ateliere, ş.a. "care să 

ridice pulsul vieţii". Fireşte că aceste clădiri vor trebui 

incadrate in arhitectura ansamblului. 
în interesul circulaţiei, vor mai trebui apoi să se 

facă drumuri de liberă trecere de la vest la est şi de la 

nord la sud, suprimlndu-se chiar şi unele străzi - ca 

cea de la sud de "Albertinum" - pe locul căreia s-ar 

putea amenaja o zonă verde cu pomi. 

Putem ajunge la stilul vechi '1 - este intrebarea 

principală pe care şi-o pune autorul articolului. Este 

vorba fireşte de reconstituirea in stilul baroc a clădi

rilor. Lucrul acesta nu va fi chiar aşa de uşor, pentru 

că au rămas prea puţine detalii ornamentale (portale, 

bucăţi de balconaşe, colţuri de piatră, grilaje de fier 

etc.) cu care să se poată reda bogăţia ornamentală 

exuberantă a splendidelor clădiri de arhitectură prin 

. excelenţă barocă, ca "Britisch Hotel" şi . ,Hotel . de 

S axe" (de George Băhr) sau "Harmonie - Gebăude" 

cu cele două curţi frumoase şi cu vestita "Semper-SaaJ.". 

Printr-o aliniere in formele arhitecturale tradiţionale 

ale Dresdei, prin intercalarea de clădiri anume con

struite, prin coloratura specială a construcţiilor noi etc. 

274 

s-ar putea da totuşi centrului oraşului o imagine ('ure 

să fie apropiată cu cea din trecut. 

"Planuri noi" - este ultimul capitol din lucrarea 

ce o sintetizăm. Noul se vede in Ins uşi planul de la 

p. 1 70. Prin cele şase străzi radiare care duc spre ea, 

se vede In primul rind cu cit efect este introdusă In tot 

cartierul şi ţinuturile imprejmuitoare, biserica Frauen

kirche. Spre a se micşora golul din jurul ei, urmează 

să se construiască mai Intii cafeneaua de la sud de 

biserică. O altă clădire nouă, prevăzută In vecinătatea 

ei mai imediată, este "Institutul pentru toate sorturile 

operelor de artă manuală", ce va păstra astfel tradiţia 

oraşului de artă, care este Dresda. în Piaţa nouă 

dincolo de cafenea, se va construi un hotel de mărime 

mijlocie, iar alături marea "Casă a asociaţiei". Piaţa 

va avea, ca şi altă dată, clădiri cu 5 Y:z etaje, străzile 

4 etaje şi curţea dinspre Augustusstrasse 3 etaje. 

Străzile noi sint mai largi decit cele din trecut, pentru 

a se păstra proporţia dintre stradă şi piaţă. S-a evitat 

la ele - după cum am mai spus - alinierea dreaptă, 

spre a corespunde astfel şi din acest punct de vedere 

vechiului plan al Dresdei. O notă nouă in plan, faţă de 

trecut, o mai formează şi numeroasele spaţii verzi 

dindărătul frontului caselor. 
încheiem sinteza noastră asupra articolului prof. 

Oswin Hempel cu insăşi dorinţa acestuia "reconstrucţia 

centrului Varşoviei şi a străzilor intregi din alte oraşe 

ale Poloniei populare - să fie un exemplu pen"tru 

refacerea cartierului bisericii Frauenkirche "simburele" 

baroc al Dresdei . . .  ". Fie ca lucrări de felul celor 

ce se efectuează in oraşul Dresda să ne indemne ş i  

pe noi. 

C. V. Puşcaşu 

1mbolnăvirea şi degradarea picturii vechi In frescă şi 
metodele de restaurare, Moscova, dec. 1 953. (trad. 

C. S.A.C. dos. 702, p. 35, 4). 

După introducere, articolul cuprinde capitolele 

următoare : despre tehnica picturii in frescă ; imbol

năvirea şi deteriorarea stratului de tencuială ; imbol

năvirea şi deteriorarea stratului de culori al picturii ; 

metodele de restaurare ; curăţirea picturii in frescă ; 

consolidarea grundului In frescă şi consolidarea stra

tului de culori. 

Restaurarea ştiinţifică a picturii murale de pe

monumentele ruseşti a inceput după Octombrie 1 917, 

cind au luat fiinţă "Atelierele centrale de stat pentru 

restaurare" sub conducerea lui 1. N. Grabor. In acelaşi 
sens se lucra mai tîrziu şi la "Galeriile d e  Stat Tre

tiakov". Dar măsurile cele mai bune s-au luat prin 

hotărîrea Guvernului Sovietic din 14 octombrie 1 948, 

care a dat o atenţie d�osebită organizării unei bune 

păstrări a monumentelor vechi de artă. Astăzi este 
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organizat un "atelier central de proiecte şi restaurare 
pe Ungă Ministerul Construcţiei Orăşeneşti, care execută 
lucrări mari de restaturare a monumentelor cu pictură 
monumentală" . 

Metoda de restaurare priveşte pentru fiecare caz 
în parte "proprietăţile materialului din care e făcut 
monumentul, regimul său de păstrare, formele lui de 
îmbolnăvire şi cauzele ce le provoacă". E vorba deci 
de "munca în comun a chimistului tehnolog specialist 
şi a restauratorului". 

Tehnica piclurii În frescă. Fiecare monument de 
pictură monumentală este compus din : perete, grund 
şi coloranţi - aceştia din urmă fiind alcătuiţi din 
culori şi lianţi. " în cercetarea cauzelor şi determinarea 
caracterului 1mbolnăvirii picturii murale trebuie avut 
in vedere sistemul şi materialul de zidărie al peretelui, 

compoziţia şi procedeul de depuneri al grundului sub 
pictură, felul de coloranţi, procedeul de combinaţie 
al stratului de culori cu grundul, de asemenea şi parti
cularităţile climaterice, topografice etc. ale locului 
unde se găseşte monumentul. La fel, se are în vedere 
şi regimul său de păstrare. 

Fresca este pictura cu culorile dizolvate in apă de 
var pe gruudul - tencuială bine şters şi puţin uscat, 
dar încă umed. Tempera este pictura cu culorile diluate 
într-o compoziţie de clei (nu de ulei), pe grundul 
tencuială uscată. Culorile din pictura veche erau mine
rale, iar lianţii : "cleiul de răsură", "cleiul de brînză", 

" cleiul din grîu". 
Durabilitatea frescei este în funcţie de durabilitatea 

carbonatului de calciu în care s-au solidificat vopselele 
şi care a pătruns in suprafaţa grundului-tencuiaIă. 
Durabilitatea picturii în tempera depinde de coeziunea 
dintre pojghiţa de protecţie care se formează la supra
faţa grundului-tencuială cînd face priză useindu-se 
şi liantul de clei. 

Cauzele principale ale distrugerii picturilor murale 
vechi sînt : mai întîi păstrarea necorespunzătoare 
a clădirilor şi In al doilea rînd Insăşi Învechirea mate
rialelor. Pentru pictura în frescă, maladiile sint ale 
stratului de tencuială şi ale stratului de culori - ambele 
strins legate intre ele. 

1mbolnăvirea şi deleriorarea slralului de lencuială
Formele cele mai des întîlnite sînt următoarele : crăpă . 
turile (de 3 feluri), dezlipirea de zidăria pereţilor a 
fragmentelor de tencuială pictată în ferscă, umflarea 
şi � corojirea tencuielli, deteriorări mecanic( şi defor. 
mările straLului de tencuială indeosebi din cauza 
umidităţii permanente. 

1mbolnăvirea şi deleriorarea slralului de culori al 
pic/urii se Împart fn două grupe : cele provocate de 
fenomene mecanice - şi cele care sînt rezultatul unor 
fenomene fizico-chimice, biologice şi bacteriologice. 
Din prima grupă fac parte : fărimiţarea stratului de 
culori pe marginea crăpăturiior şi a altor deteriorări 
ale tencuielli, urmele de răzuieli a "restaurărilor" 

făcute sau �glrieturile retuşărilor sau pictUrile noi 
(mal ales cele cu ulei), tencuirea sau spoirea cu 
var etc. 

în grupa a II-a intră în primul rînd eflorescenţele 
de săruri, ciupercile, mucegaiurile etc., care sint pro
vocate în primul rînd de umezeală. Urmează apoi 
pulverizarea (măcinarea), băşicarea şi cojirea, întu
necarea frescei prin depunerile de praf, afumarea 
guanoului păsărilor şi liliecilor (îndeosebi In sudul 
Uniunii Sovietice), fărîmiţarea de-a lungul conturului 
picturii (în Georgia) etc. La un monument arhitectural 
nu Intîlnim Insă numai o singură maladie, ci apar de 
regulă mai multe, toate legate între ele, de unde şi 
greutăţile mari de restaurare. 

M e t o d e l e  d e  r e s t a u r a r e. în Rusia 
ţaristă, restaurarea picturii insemna restaurarea ei tn 
forma iniţială, cu adăogarea a tot ce s-a pierdut. 
Lucrarea trebuia să fie aprobată de Societatea de 
Arheologie. Procedeul ei neştiinţific a făcut ca să se 
piardă multe monumente unice ale picturii ruse. 
Renumit a fost prin astfel de lucrări atelierul lui Safo
nov din Paleha. 

După Marea Revoluţie, şcoala lui 1. N. Grabor 
susţine principiul nerestaurării complete a monumen
telor de pictură veche şi numai dezvelirea, consolidarea 
şi tratarea lor. Am arătat mai sus că în acest sens se 
lucra la "Atelierele Centrale de Stat pentru restaurare" 
şi la "Galeriile de Stat Tretiakov". în cazuri speciale, 
şcoala lui Grabor admitea Insă şi metoda "fragmen
taţiei", adică completarea locurilor pierdute, cu tonur! 
neutre. Astăzi este în vigoare metoda de a nu se restaura 
pictura veche pierdută, iar problema pierderilor se 
hotărăşte de Consiliul Ştiinţific pentru fiecare caz 
In parte. 

Munca de restaurare a frescelor vechi cuprinde 
astăzi in U.R.S.S. următoarele etape : îndepărtarea 
pictnrilor străine, a murdăriei şi a sărurilor, consoli
darea fondului de frescă, consolidarea suprafeţei pic
tate, scoaterea frescelor de pe pereţi şi montarea lor 
în rame. 

Curăţirea pic/urii ÎIl frescă. Metodele întrebuinţate 
sint determinate de felul straturilor care o acoperă : 
varul, tencuiala, cleiul se înlătură prin spălarea cu apă 
curată (tampon de vată, burete) şi întrebuinţarea - cu 
foarte mare atenţie - a cuţitului elastic, a scalpelului 
şi a periuţelor moi (varul de pe pictura în tempera se 
îndepărtează cu aluat sau miez de pîine, pentru a evita 
în muierea prea tare). Cu foarte llJare greutate se 
curăţă însă sărurile - şi buna reuşită a lucrării e în 
funcţie de dibăcia meşterului. Pictura In tempera 
care ar acoperi fresca se înlătură tot cu apă curată, 
dar uneori

' 
şi cu o soluţie slabă de acizi, care trebuie 

însă neutralizată. Foarte greu se îndepărtează de pe 
frescă picturile în ulei. Solventul Intrebuinţat era 
dicloretanul, în soluţie sau pastă, cu rezultate foarte 
bune, atit pentru dezgolirea frescei cit şi a temperei. 
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D ezavantajul mare e tnsă acela că dăunează sănătatea 
muncitorilor. Prin folosirea dicloretanului s-au desco
perit frescele aripii Mihailovsk de la Catedra sI. Sofia 
din Kiev, icoanele sfinţilor şi pe stilpii navei centrale 
de pe aceeaşi biserică, friza in tempera care reprezintă 
vînătoarea din sala palatului Bubin, partea de sus 
a frescelor din biserica georgiană "Maica Domnului" 
din Moscova ş . a. 

Consolidarea grundului in frescă. Prima consolidare 
a fragmentelor frescei prin tencuirea locurilor ce au fost 
pierdute s-a făcut în 1909 in cadrul principiului 
"fragmentaţiei", de către P. 1. Iukin, care a folosit 
un ciment asemănător cu tencuielile vechi (se dă re
ţeta). " Atelierele de Stat pentru Restauraţie" folosesc 
gipsul : M. 1. Epaneşnikov a restaurat astfel , in 1920 
catedrala Kremlinului, iar restauratorul A .  1.  Popov 
a consolidat in 1930 cu acelaşi procedeu o icoană de pe 
altarul bisericii Fedor Stratulat din Novgorod. Gale
riile Tretiakov fac această tencuială în umplutură cu 
spumă de mare şi o soluţie de caseină. 

Cele trei feluri de consolidări a tencuielii in frescă 
se folosesc şi astăzi. In ultimii ani, s-a întrebuinţat 
la lucrările mari (din Novgorod, Pskov), un ciment 
special, cu rezultate foarte bune. Se consolidează 
In special frescele pe marginea fragmentelor şi tn cazul 
dezlipirii marginilor de perete. Caseina e foarte bună 
la "chituire" şi la consolidarea frescelor pe margini -
s-a folosit la catedrala Kremlinului din Moscova. 

Nu s-a găsit încă metoda de fixare a tencuielii 
pietrei şi cărămizii fărimiţate. 

Consolidarea slralului de culori cuprinde principial 
metodele de fixare a suprafeţei freseei, atacată parţial 
sau total cu diferite soluţii de cleiuri. Aceste cleiuri 
trebuie să îndeplinească multe condiţii : să fixeze" bine, 
să nu se modifice la umezeală şi lumină, să nu influen
ţeze coloritul frescei etc. Clei urile animale (de 
peşte, copită etc.) se umflă la umezeală şi prind 
mucegai. Cleiul de ouă se foloseşte îndeosebi la pictura 
In tempera. 

Cleillrile vegelale : cele de arbori sînt excluse. 
Cleiul de caseină, după reţeta chimistului A. D.  
Givarzin, a dat rezultate destul de bune - frescele 
trebuie însă ferite de umezeală. 

Consolidarea suprafeţei de culori se face - după 
ce s-a dezinfectat mai întli locul cu o soluţie de for
malină - stropindu-se soluţia de clei cu un pulveri
zator gen pastel sau cărbune. Cind culorile se cojesc, 
soluţia se face mai densă şi se introdnce sub foiţele 
culorii dezlipite cu o pensulă subţire, se apasă apoi 
uşor pe deasupra. 

Ridicarea frescelor de pe pereţi şi fixarea lor in 
rame de lemn este o muncă grea şi migăloasă. Se folo
seşte acolo unde pictura murală nu poate fi păstrată. 

Restaurarea monumentelor picturale vechi din 
V.R.S.S.  s-a dovedit a fi nu numai o artă a cărei 
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reuşită este î n  funcţie d e  măiestria executantului - ci 
o adevărată ştiinţă. Cele cuprinse in articolul sinte
tizat de noi, e bine să fie ştiute mai ales de preoţi in 
paza cărora se găsesc cele mai multe din monumentele 
noastre istorice. 

C. V. PuşcaşlI 

Prof. HANs HOFF, Vorbildlicher Wiederallfbau einer 
Sladl in Sad Deulschland, in "Deutsche Archi
tektur", an IV, (1955), ur. 5, pp. 230 - 233, cu 
4 planuri, 2 machete, 2 schiţe şi 3 fotografii. 

Este vorba de cunoscuta staţiune de cură Freudell
sladl de pe culmea munţilor Pădurea Neagră, Intre 
\Viirttenberg şi Baden. în anul 1586, ducele Friedrich 
de Wiirttenberg a dat ordin arhitectului său Heinrich 
Schickhardt să-i întocmească un plan pentru construirea 
unui oraş Intărit la această trecătoare însemnată din 
Valea Dunării in cea a Rinului. Construcţia noului 
oraş era foarte mult determinată şi de minele din 
apropiere. Primul proiect, după principiul medieval : 
castelul prevăzut în locul cel mai întărit, dar in mar
ginea oraşului, a fost respins de duce ca "nemodern'· 

S-a admis un nou plan al unui oraş de formă 
pătrată cu piaţă In mijloc şi In centru castelul medieval 
inconjurat cu apă. Străzile trebuiau să fie paralele 
cn laturile pătrate ale oraşului şi intrarea in localitate 
urma să se facă prin patru porţi din direcţia punctelor 
cardinale. Casele nu aveau curţi, erau perpendiculare 
pe stradă şi trebuiau lucrate in stilul Renaşterii. 

Din planul propus numai castelul nu a fost executat. 
In partea de sud a pieţii, Schickhardt a construit o 
"biserică de colţ", singura care a rămas după incendiul 
din 1632. La începutul secolului al XIX-lea s-au 
dărîmat întăriturile şi oraşul s-a în tins, haotic şi fără 
ordine, in afară. 

în timpul celui de al doilea război mondial, vatra 
oraşului a fost distrusă, aproape total, prin bombar
dament şi incendiile provocate de acesta. 

Problemele care se puneau' după război erau : dacă 
vatra oraşului trebuie reconstruită aşa cum a fost, 
sau să i se dea un plan nou. A invins părerea primă 
a administraţiei construcţiei oraşului. Intre 1945 -
1950 s-au făcut cca 40 proiecte, dintre care s-a admis 
cel care a păstrat forma istorică, medievală a oraşului. 
Prima remarcă la acest plan e aceea că - pentru 
simetrie - în colţul de nord al pieţei s-a prevăzut 
o nouă clădire a Sfatului ("Rathaus"). în jumătatea 
de sud a pieţei s-a făcut o zonă de yerdeaţă, iar In 
partea de nord noua clădire a poştei, cu gară pentru 
omnibuse, şi o casă a oraşul ni ("Stadthaus") ca sediu 
şi centru de intilnire pentru străini ("Tagungshaus 
und Fremdenverkehrszentrum"). Reconstrucţia a pă
strat casele perpendiculare pe stradă - fără curţi - cu 
acoperişurile, de la una la alta, in formă de şa. Pentru 
a se înlătura monotonia liniilor de creastă, faţadele 
dinspre stradă au o bogată variaţie de coame mici 
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şi turnuleţe. Casele din j urui pieţii silit toate legate 

prin arcade. Inlesnirea circulaţiei s-a făcut prin lărgirea 

străzilor care duc tn piaţă. Administraţia oraşului şi 

conducerea oficiului de construcţii au trebuit să lupte 

cu proprietarii şi să-i clştige pentru o reconstrucţie 
unitară şi armonioasă a oraşului lor. 

Ca să-i despăgubească, s-a construit pentru ei 
inafara vetrei oraşului un cartier nou "cu o bună 

Infăţişare arhitectonică". 
Incheiem sintetizarea arlicohLlui prof. arhitect 

HorI cu propriile lui cuvinte ; " . . .  sperăm că şi alte 

oraşe vor a\'ea de învăţat din acest exemplu, pentru 

ca ceea ce clădim noi, in est şi vest, să dea oamenilor 

din nou imaginea fidelă a unei adevărate patrii . . .  ". 

C. V. Puşcaşu 

Arhitect ing. dipl. IOSIF "VlEDMANN - Miinchen, Der 
Wiederaufbau der Allen Akademie in Miinchen, 
tn "Deutsche Architektur", 11 ,  1 955, p. 500 -505, 
cu 3 fotografii şi 4 planuri diferite. 

Academia de Ştiiuţe din lVliinchen a fost ridicată 

Intre anii 1574-1597, de arhitecţii Mendel Dietrich 

şi Wolfgang �1iiller, după planurile lui Friedrich 

Sustris. Construcţia era lucrată tn stilul Renaşterii 

şi cuprindea : parter, mezanin şi 2 etaje. Faţada o 

avea spre sud (Neuhauserstrasse), cu un ieşind pînă 

In stradă in colţul de vest, iar partea de est era mai 

retrasă cu o mocă pictată. 

In complexul de clădiri erau Academia şi un muzeu 

preistoric iar in partea dinspre corul bisericii sf. Mihail 

locuian călugării iezuiţi. 
în bombardamentul din 24 mai 1 944, clădirea 

a fost dărimată, rămînind în picioare doar biserica, 

fără acoperiş şi boltă, iar tn unghiul ieşit tn afară, 

s-au păstrat numai pereţii din faţadele de est şi 

dinspre biserica sf. Mihail. 

Reclădirea monumentului a inceput In 1950, cu 

partea nordică - lucrare executată de Bayer. Partea 

dinspre biserica sf. Mihail s-a reconstruit tntre 1953-
1 955 de însuşi autorul articolului sintetizat de noi. 

Zugrăveala faţadei este opera prof. Hermann Kaspar, 
renumit prin mozaicurile din sala Congresului de la 

Muzeul german. Lucrările făcute au respectat "tn

treaga operă arhitectonică simplă cu faţadele văruite 

şi ferestrele obişnuite . . .  " care "se menţin tncă 

şi astăzi, tn mod normal, ca şi pe vremea construirii 

iniţiale . . .  ". De exemplu la partea dinspre Neuhau

serstrasse, tntre Karls - şi Marienplatz, care este 

" de un extraordinar efect arhitectonic . . .  ". Singurele 

inovaţii In partea nou clădită au fost : inlocuirea 

arhitecturii Renaşterii, bogat şi tare profilată cu 

elemente corespunzătoare timpurilor de astăzi ; tnlQ-

cuirea portal ului din zidul de est al frontonului cu 

două arcade ; tn fine amenajarea intr-un vast vestibul 

al p asaj ului de sub fronton, care va deservi şi cafeneaua 

ce se deschide tn aceeaşi clădire, la p arter. 

Complexul vechii Academii din Miinchen e ocupat 

acum de Banca de Credit Agricol, "Das Bekleidungs 

haus Hettlage", şi de Oficiul statistic al ţării. Intrucit 

Neuhauserstrasse este astăzi principala stradă comer

cială din mijlocul oraşului, instituţiile care au folosit 

in trecut această clădire au fost mutate intr-un loc 

mai liniştit. 

C. V. Puşcaşu 

Konkurs SARP nr. 193 na architekloniczne rozwiazanie 
placu zamkowega i zwiotzanego z nim obszaru slarego 
i nowego miasla w Warszawe [Concursul S.A.R.P. 

(Asociaţia Arhitecţilor din Republica Populară 

Polonă), nr. 193 pentru restaurarea arhitectonică a 

Pieţii Castelului şi a spaţiului respectiv al vechiului 

şi noului oraş din Varşovia], In "Arhitektura", 

Varşovia, 1955, nr. 6 (92), pp. 151 -171. (cu 87 
vederi panoramice, planuri, machete etc . . . .  ). 

E vorba de concursul inchis pe care l-a organizat 

Asociaţia Arhitecţilor polonezi la recomandarea Comi

siei Centrale a reconstrucţiei Varşoviei. La concurs 

au participat 9 concurenţi invitaţi de Prezidiul Comi

siei Centrale a reconstrucţiei Varşoviei, la propunerea 

S.A.R.P. 

Principiile generale ale programului au arătat scopul 

principal al concursului : cum să se tncadreze In totali

tatea oraşului actual cartierul vechii Varşovii. 

Trăsăturile caracteristice ale oraşului vechi si nt 

următoarele : 

1 .  Are ca element principal Castelul vechi de peste 

700 ani. tn jurul acestuia stnt fragmente şi ansambluri 

monumentale, unele reconstruite şi altele care pot fi 

reconstruite. 

2. Este cel mai aproape de Vistula şi are un rol 

dominant tn silueta oraşului, In special pe partea 

cartierului Praga. 

3. E,te partea oraşului care joacă, in acord cu 

planul general de reconstrucţie a Varşoviei, rolul unei 

verigi de legătură : Calea istorică "Bel vedere" - cas

telul piaţa Krasiinskich, cu artera principală a oraşului, 

str. Marszalkoska - Novotki. 

Directivele fundamentale pentru realizarea sco

pului de mai sus au fost definite astfel : 

a) Clădirea proiectată trebuie să corespundă tn 

totul posibilităţilor actuale de utilizare, atit in sensul 

planiIicării interioare, cit şi In ce priveşte comunicaţiile 

urbane ; puncte de oprire, staţii etc. tn lungul malului 

zidit al Vistulei, in spaţiul de la castel plnă In str. 

Zakatna, trebuie să apară elevaţia, pe plan mare, 

a totalităţii-vechiului şi noului oraş - dinspre Vistula 
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Ea trebuie să armonizeze oraşul vechi şi nou cu ele_ 
mente existente ale siluetei atit din acest raion, elt 
şi din Intregul oraş, dar in primul rind cu Palatul 
Culturii şi al Ştiinţei. 

b) Restaurările trebuie să păstreze trecerea actuală 
peste Vistula. 

c) Zidurile de apărare, ale porţilor şi turnurilor 
medievale izolează vechiul oraş. Restaurarea nouă 
trebuie să armouizeze aceste părţi istorico-medievale 
cu construcţia existentă a clădirilor din secolele XVI I 
XVIII  şi XIX. 

d) Castelul Varşoviei, clădire de o deosebită impor
tanţă naţională, trebuie să domine In jur, atit In 
perspectiva din partea Vistulei, cit şi dinspre străzile 
Kralowski-Przedmiesci. 

Proiectul prezentat nu are o temă obişnuită. EI 
necesită tratarea curajoasă a problemei : acordul dintre 
posibilităţile creaţiei şi plastice cu elementele istorice. 
Reconstruirea sau distrugerea obiectelor monumentale 
trebuie să fie fundamental argumentată şi Inlocuită 
cu noi valori arhitecturale. 

Direclivele generale de proiect au trebuit să cuprindă : 

Planul spaţial 1 : 1 000 cu : planşa fundamentală 
de concepţie, planşa cu indicarea cubaturii existente 
şi planşa privind cubatura proiectată şi cea existentă 

Planul urbanislico-arhitecionic al pietii Palaiului 
1 : 200 (numai panorama din str. Bednarski inspre 
Zakatnej este 1 :  500). 

Direclivele de program ale "blocului" casielului au 
cuprins : schema perspectivelor de nivel ale edificiului 

castelului 1 : 500, elevaţia şi secţiunea 1 :  200, cinci 
perspective ale castelului şi o perspectivă totală a 
vechiului şi noului oraş - pe fondul intregii Varşovii 
dinspre malul canalului Zeranski. 

Prezidiul juriului concursului a fost format : 

- din partea Comisiunii Centrale a reconstrucţie 
Varşoviei - 12 persoane, In majoritate ingineri -
arhitecţi, Intre care ministrul Culturii şi Artelor şi 
vice ministrul construirii oraşelor şi aşezămintelor. 

- din partea S.A.R.P.-cpt arhitecţi. 

In urma discuţiilor care au avut loc, au fost elimi
nate 5 lucrări ca necorespunzlnd premierii, 2 au obţinut 
premiul II, una premiul III şi alta premiul IV. 

La aprecierea lucrărilor In ordinea valorii lor, se 
specifică pentru fiecare : autorul proiectului, proiec
tantul coloristic, şi arhitecţii din colectiv. 

Cele 9 lucrări prezentate sint Insoţite de vederile 
panoramice, planurile, machetele etc. prevăzute In 
programul şi directivele concursului. 

In Capitala ţării noastre se pregăteşte construcţia 
şi amenajarea Pieţii Bălcescu . . .  Marile lucrări care 
se execută In acest sens la Varşovia pot fi de folos. 

C. V. Puşcaşu 
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DERCSENYI DEZSO, Tiz iv miiemUkvedelme [Zece 
ani de protecţie a monumentelor], In "Magyar 
epitomiiveszet", Budapesta, 1955, IV, 3 - 5 
pp. 129- 137 cu 33 de fotografii şi o acvarelă. 

Lucrarea cuprinde capitolele : legea şi organizarea, 
evidenţa monumentelor istorice, metodele de restau
rare şi . . .  deteriorarea monumentelor şi resta urările 
din R.P. Ungară. 

1. Prima proiecţie a mOllllmenielor maghiare este 
prevăzută In Legea din 1 881, art. XXXIV. 

în baza ei proprietarul care nu voia sau nu putea 
să repare o clădire declarată. monument istoric, anunţa 
acest lucru Ministerului Cultelor şi învăţămintului, 

organul competent, care In termen de trei luni, ori 
expropria clădirea, ori o lăsa să se dărlme . . .  Pentru 
a nu fi obligat să dea Insă permisiuni de dărlmare 
� Intrucit nu s-a ajuns niciodată la expropriere din 
cauza lipsei de fonduri - guveruul a ajuns la soluţia 
ca să declare "monumente istorice de intreţinut . . .  " 
numai ,,43 clădiri . . .  ". S-a Incercat a se Indrepta 
anomaliile acestei legi prin proiectele de legi din 1911  
şi  1942, dar fără rezultat. în prezent, protecţia monu
mentelor istorice din R.P. Ungară este asigurată 
prin Decretul-lege 13/1949 al Preşedinţiei Consiliului 
de miniştri. Prin acest decret se adaugă la 
"valorile artistice sau istorice" din 1881 şi "valorile 
arheologice, etnografice . . .  " şi In primul rind "monu
mentele de artă populară". Legea deosebeşte două 
categorii de monumente : monumente declarate ca 
"necesare pentru a fi păstrate" şi monumente "cu 
caracter de monument istoric" . . .  ; declararea primei 
categorii cade In sarcina ministerului, iar cea de a doua 
revine autorităţilor monumentelor respective. Pro
tecţia priveşte ambele categorii de monumente. Ea 
" leagă orice transformare, refacere, restaurare etc. 
de obţinerea unei autorizaţii, ti protejează impreju
rimile şi asigură cetăţenilor dreptul de vizitare . . .  " .  

. Restaurarea este obligaţia proprietarului ; dacă acesta 
nu o execută, restaurarea se poate face de autorităţi 
contra valoarea ei putind fi recuperată sub formă 
de impozite. Sancţiuni severe asigură aplicarea aces
tei legi. 

Instituţiile de organizare pentru protecţia monu
mentelor istorice din Ungaria sint următoarele : Comi
tetul de Stat al monumentelor istorice, transformat 
in 1934 Intr-o instituţie de specialitate "Centrala 
muzeelor şi a monumentelor istorice", apoi Ministerul 
Educaţiei Naţionale, iar din iunie 1953 - Consiliul dE: 
miniştri. în timpul de faţă protecţia monumentelor 
depinde de Ministerul Construcţiilor. Rapida schimbare 
a organizării a determinat insuficiimtul randament 
al lucrului. De aceea se impune, după exemplul 
U.R.S. S. şi al R.P. Polone, crearea unei instituţii opera
tive proprii, cu organe de proiectare şi de execuţie 
indrumate de autorităţile pentru monumentele istorice. 
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Tot după exemplul polonezilor va trebui să se facă 
şi o descentralizare a protecţiei monumentelor isto
rice, pe regiuni şi judeţe mai insemnate. Ăceastă 
ultimă organizare este insă in funcţie de formarea 
specialiştilor necesari şi de acoperirea financiară. Pină 
la realizarea acestor postulate, protecţia monumentelor 
constituie insă o sarcină locală, o muncă socială : 
In sate sint anumiţi delegaţi, iar in oraşele mai impor
tante (Sopron, Gyor, MiskoIcz, Eger, Szeged, Pecs), 
cite o sub comisie pe lingă sfaturile populare. Cele 
mai multe comitete locale ale Frontului Popular 
Patriotic au introdus apoi in programul lor de activi
tate şi problemele de protecţia monumentelor. In 
modul acesta protecţia monumentelor istorice a devenit 
in R.P. Ungară o realitate intre altele şi datorită 
faptului că muncitorii maghiari dau tot concursul 
pentru rezolvarea acestei probleme naţional-culturale. 

In aceeaşi ordine de idei a organizării protecţiei 
monumentelor istorice, trebuie să menţionăm grija 
arhitecţilor maghiari, care nu mai văd aici un stăvilar, 
ci un ajutor pentru noile lor creaţii . . . .  

2. Evidenţa monumentelor istorice : inainte de primul 
război mondial este cuprinsă in Monumentele istorice 
ale Ungariei (lista din 1 906 ?), In care autorul, Genthon 
Istvân, descrie, In stil telegrafic, cca 7500 de monumente 
(Intre ele figurau şi cele 43 de clădiri amintite). Publicul 
cititor o cere Insă astăzi in ediţia nouă, Inzestrată cu 
material grafic şi fotografic, precum şi cu bibliografie. 
Pentru uzul oficial se lntocmeşte in prezent o listă 
care să enumere toate monumentele, toate clădirile 
cu caracter de monument istoric fără o descriere mai 
amănunţită. 

Inainte de cel de al doilea război mondial au 
Inceput lucrările pregătitoare pentru aşa-numitele 
topografii mari, adică prelucrarea ştiinţifică a monu
mentelor cite unei unităţi administrative (judeţ, 
oraş). Plnă acum au apărut din această serie 3 volume : 
Esztergom 1, Sopron cu imprejurimile şi judeţul 
N 6grad, voI. IV (Budapesta 1) este sub tipar, iar 
voI. V (jud. Pe sta) e In curs de redactare. Materialul 
este prezentat In ordine topografică şi este precedat 
de un studiu de istorie şi de istoria artelor. Pentru 
fiecare monument se face istoricul, descrierea exterioară 
şi interioară şi mobilierul, iar la urmă un scurt sumar 
şi bibliografia amănunţită. La monumentele princi
pale se dau fotografii şi relevee tehnice. 

O listă de monumente istorice s-a făcut şi in cadrul 
proiectării şi sistematizării oraşelor. Studiile privind 
cele 69 oraşe cercetate pină la sflrşitul lui 1954 susţin 
că trebuie păstrate 2 226 de monumente. Repartizarea 
lor istorică este următoarea : 39 preced ocuparea 
patriei (romane, slave), 123 in stil romanic, 400 gotice, 
19 In stilul Renaşterii, 1 7  in stilul turcesc, 717  in stilul 
baroc, 282 din epoca "topfului", 440 tn stil clasicist, 
64 In stil eclectic, 93 din perioada romantismului, 
12 moderne şi 20 nu pot fi legate de stilul unei epoci. 

Ca limită superioară de vlrstă, evidenţa lntocmită de 
"Comitetul de Stat pentru monumentele istorice" 
pune anul 1850, iar astăzi este considerat eclecticismul 
timpuriu, cu operele lui Lechner Odon, Lajta Bela etc. 
Protecţia şi evidenţa monumentelor istorice maghiare 
pune Insă foarte mare preţ şi pe publicaţii. Alături de 
volumele mari privind monumentele istorice din 
Cetatea Buda, Muzeul Naţional, Visegrad, Sărospatak. 
Eger, Sopron, sint numeroase lucrări de popularizare. 
Acestea din urmă sint scoase şi de oficiile judeţene de 
turism, ba chiar şi de alte edituri. Majoritatea lor se 
epuizează tn citeva zile, iar tirajul multora trece de 
5 000 de exemplare. Aceasta dovedeşte marele interes 
pe care-l arată masele populare faţă de opera de 
popularizare a monumentelor istorice. 

3. Restaurarea monumentelor istorice din R.P. 
Ungară este bazată pe "utilizarea şi dezvoltarea metodei 
de protecţie a monumentelor", principiu care s-a 
aplicat InWa dată la lucrările fostului palat regal din 
Esztergom. Ea constă in a completa pe baze riguros 
ştiinţifice, numai părţile care se pot reface. Această 
reconstituire se face cu materiale deosebit colorate 
pentru ca părţile noi să fie uşor distinse de cele vechi. 
Orice restaurare formează apoi o problemă de unici
tate, de aceea nu se indică decit principiul de bază al 
lucrării, nu şi detaliile. 

Restaurările sint apoi precedate de amănunţite 
cercetări ştiinţifice, privind toate detaliile iniţiale ale 
construcţiei. Aceste cercetări sint absolut necesare, 
pentru că arhitectura iudividualistă a capitalismului 
după j umătatea secolului al XIX-lea nu a ţinut 
seamă de arhitectura trecutului - şi a acoperit, de 
exemplu cu portaluri de prăvălii, faţade In stil baroc 
sau chiar medieval-gotice (la Buda, Gyor, Vac şi 
Szekesfebervăr). 

In sfîrşit, nu se trece la construirea din nou a unei 
clădiri complet distruse. 

Metoda arătată pentru restaurarea monumentelor 
a inceput cu Budapesta - şi din 1953 se aplică In 
toată ţara. 

4. Restaurările făcute au cuprins : castele - "cău
tind a se readuce la viaţă Intre zidurile lor" - biserici -

cele medievale de la ţară "sint operele cele mai carac
teristice ale artei maghiare dinainte de Mohacs" - con
strucţii civile, ruine de cetăţi şi cetăţi aproape intacte -
ca cea de la Sărospatak, legată de răscoala lui Răk6czI 
(1702 - 1 703), săpăturile au dezgropat un sistem de 
barbacane, din secolul al XIII-lea, unic in Ungaria 
şi foarte rar intilnit chiar In străinătate, poduri, ca 
cel baroc de la Vac, furnale străvechi (Inceputul seco
lului al XIX-lea). Nu lipsesc lapidariile - ca cel din 
sala capitelului din Sopron - şi nici expoziţii muzeu -
cu plastică arhitecturală - ca cel de Ia pecs. 

Incheiem sintetizarea acestui studiu cu concluzile : 
- In R.P. Ungară restaurarea monumentelor isto

rice se face foarte ştiinţific şi sistematic ; 
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- la reconstrucţii contribuie In foarte mare măsură 
Intregul popor ; 

- protecţia acestor monumente o face in primul 
rind poporul. 

C. V. Puşcaşu 

REVISTA ".4.rhiteklura CSR" pe anul 1 955. 

Numerele 8 -10 ale revistei "Arhitektura CSR" din 
1 955 se ocupă de o prohlemă totdeauna de actualitate : 
restaurarea monumentelor istorice şi artistice din 
Republica Cehoslovacă. Faţă de trecu t ,  astăzi aceasla 
se pune intr-un mod deosebit : ea ţine seama-de an
samblul de locuinţe, căutind să păstreze sau să redea 
viaţă unor cartiere intregi. 

In articolul Cinci ani de restallrare a oraşelor isto
rice ceh oslo va re, Vilem L orenc şi Josef Posmourny 
p. 279 - 280) prezintă decizia Guvernului Republicii 
Cehoslovace din iulie 1 950 de a grăbi refacerea patri
moniului arhitectural şi urbanistic al trecutului, precum 
şi rezultatele pe care le-a dat. Noua decizie prevede 
crearea unor "rezervaţii istorice urbane", Inţelegind 
prin aceasta conservarea nucleului medieval al multor 
oraşe cehoslovace, cu o vechime ce depăşeşte deseori 
700 de ani. Ideea de bază a acestor măsuri este nu numai 
de a păstra, ca o piesă de muzeu, ruptă de viaţă, 
o anumită clădire. dar şi de a adapta pe toate cele 
rămase dîn trecut, la nevoile curente ale traiului 
societăţii prezente, dind posibilitate unui cit mai mare 
număr de cetăţeni să se bucure de interioarele istorice 
şi de străzile şi ulitele vechi, in care au trăit 
înaintaşii lor. 

După cinci ani, mii de oameni : istorici, arhitecţi 
tehnicieni şi lucrători de specialitate işi unesc efortu� 
rile pentru apărarea de distrugere a cel puţin 40 000 

clădiri civile in stil romanic, gotic, renaştere, baroc, 
etc. Opera lor va incinta ochii şi va influenţa in mod 
fericit gustul pentru frumos al populaţiei. 

Principiile care stau la baza acestei vii activităti 
sint prezentate In articolul Citeva cuvinte desp;e 
metoda de regenerare a oraşelor noastre scris de Vilem 
Lorenc, Rudolf Jecny şi Dobromir Libal (p. 292 -304). 

Dacă In trecut se căuta refacerea unor monumente 
izolate, astăzi arhitecţii urbanişti au posibilitatea 
să pună o dublă problemă in preocupările lor de con
servare : să redea părţilor vechi ale oraşelor caracterul 
lor original ; să construiască noi cartiere In jurul nucle
elor vechi In aşa fel, incit să nu strice frumuseţea 
ansamblului şi nici perspectiva lor. 

După o scurtă analiză a preocupărilor urbanistice 
in trecut, autorii ajung la concluzia că totdeauna 
arhitecţii au urmărit o compoziţie a construcţiilor lor 
ţinind seama de cadru, că simţul frumosului urba� 
nistic s-a pierdut in secolul al X IX-lea, cind oamenii, 
preocupaţi de practic, au început să neglijeze ansam-
blul. Prin noua legislaţie urbanistică, s-a introdus o 
disciplină atit In construcţii, cit şi in demolări. 
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A�anarea caracterelor istorice se Iace numai după 
,ndelungate sondaje şi cercetări istorice, după trasarea 
un or planuri de amănunt la o scară de 1 :  200 al 
zidurilor şi al stilului lor (frnmos exemplu la p. 303), 

al înălţimii clădirilor inconjurătoare pentru nevoile 
de perspectivă. Numai după aceste lucrări premergă
toare se poate trece la executarea proiectului, care 
şi el poate suferi mici transformări pe faza descope
ririlor făcute chiar in cursul lucrului. 

Toate aceste operaţii aduc date noi, care îmbogă
ţesc cunoştinţele istorice, artistice, tehnice, ba chiar 
şi economice. Se foloseşte cxpeden(.a trecutului, a 
yechilor reparatori sau construcl ori, pentru lucrările 
din zilele noastre. Prin Iolosirea unor păr! i cit mai mari 
dîn vechea zidărie, lemnărie şi fierărie s-a aj uns să se 
salveze la reconstrucţie un procent de 75 % din infă
ţişarea vechilor clădiri şi, In plus, să se facă o economie 
serioasă de material şi de manoperă. Astfel, scopul 
artistic-istoric se dublează cu interesul practic, dîndu-se 
un nou sens şi o nouă funclie arhitectonică şi urbani
sUcă unor monumente istorice, care-şi capătă iar 
locuitorii. 

Vladimir Pi.Sa, in articolul Rezerva/ia istorică a 
oraşului Praga (p. 305- 309) face un raport general 
şi dă o serie de observaţii asupra refacerii citorva 
cartiere istorice ale capitalei Cehoslovaciei în ultimii 
zece ani. Autorul ne înşiră realizările in reconstrucţia 
cartierului Hradcany, a palatului Belvedere, a vechii 
universităţi Caroline (în special aula In stil gotic) 
şi a străzilor înconjurătoare etc. Sondajele şi cercetările 
arheologice au scos la iveală resturi de construcţii 
străvechi in stil romanic (pivniţa), faţada gotică a 
unui turn-poartă, ce fusese ascunsă de o transformare 
in stil baroc, şi alte descoperiri mai puţin insemnate. 
In preocuparea sa de frumos, autorul pune problema 
de amănunt ca : firme dizgraţioase, inlocuirea uşilor 
şi ferestrelor vechi cn produse de serie, lipsa de grijă 
tn păstrarea clădirilor istorice de către administratori, 
problema circulatiei actuale şi adaptarea ei la dimen
siunile străzilor vechi. 

Invăţămintele scoase de autor pot fi rezumate 
astfel : 1) pregătirea multilaterală a proiectării (starea 
clădirilor, evoluţia lor istorică etc.) 2) valorificarea 
clădirilor şi folosirea lor la maximum pentru noua desti
naţie (din punct de vedere material şi ideologic). 

Numai adunînd pe cei mai buui arhitecţi şi ·istorici 
arheologi, pe cei mai buni tehuicieui şi lucrători de 
specialitate şi dispunind de mijloacele financiare cele 
mai bogate, se va putea realiza la Praga opera gran
dioasă de inviere a frumuseţilor trecutului eCglorios. 

Celelalte articole au un caracter special ; astfel este 
un Siudiu pentru reconstruirea cartierului de sub Castelul 
din Bratislava de Vaclav Ambroz (p. 283 - 285) ; 
Refacerea casei Thurzo din Banska Bystrica de Karol 
Chludomelka (p. 285 - 287), clădire din 1495, 

distrusă in război şi după reconstrucţie transformată 
tu muzeu ; Casa domnilor de Podlbrad şi Kunslal din 
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Bmo (p. 287 - numai ilustraţii) ; Refacerea turnului 

Hruba Basta din BarcZejov de Fr. Plasal' şi Josef 
Svastal (p. 288 -291), care va deveni un depozit de 
mărfuri. 

In finc, in Rcconstructia cheiului sub Le/na şi 

mutarea capelei s fînta l11aria Ma!ldalma, Miloslav 
Josef studiază proiectul refacerii podului peste Vltava, 

care leagă grădina şi dealul Letna cn cartierul "Oraşul 
vechi" (Praga). Este un minuuat exemplu de ingrijire 
ce o arată arhitecţii Republicii Cehoslovace pentru a 

tmpăca cerin �elc viePi noi, lUai ales de circulatie, 
cu meuţinerea I'rullluse\ ilor naturii şi ale trecutului . 
Deşi capela de care se vorbeşte nu are o prea mare 
însemnătate artistică, lotu�i, fiindcă este o verigă iu 
evoluţia al'hitectonieă a oraşului Praga, va fi mutată 
cu totul, la o distanţă de 31 m şi instalată pe un bastion 
tnaintat In cursul rîului, care o va scoate şi mai mult 
In ateniia trecătorilor, mărind farmecul pitoresc <lI 
locului. 

Toate aceste articole, scrise cu entuziasm şi pri
cepere, sint ilustrate cu numeroase fotografii, excelent 
reproduse şi cu planuri, unele in culori, care au o deose
bită valoare peutru arhitecţi şi pentru istorici. 

Ion-Radu Jliircea 

Res/aurarea llnui portic antic i'n A len:l modernă . in 
EDVARD PASSMORE. The resloratiol! of the Sloa 

of AlIalo!', Atena, in "The journal of the royal 
institute of british architects" (sept. 1955), Atena. 

Recon�truirea unui portic antic în Atena modernă 
cste relevată de autorul articolului ca un act care, 
tn spritul tradiţiei clasice şi lu l'.!miuosul climat al 
Greciei (,,0 ţară cizelată de propria ei lumină", .după 
vorba, citată, a lui Stephen Spender) departe de a 
însemna uu auacrouism, capătă o semnificaţie cultu
rală remarcabilă. 

Autorul aminteşte că e un adevăr devenit loc comun 
faptul că lumea modernă datorează cele mai preţioasc 
elemente ale civilizaţiei sale vechei Grecii, şi că se 
poate spune că Atena şi în special agoraua ateniană au 
reprezentat locul natal al spiritului european, pămîntul 
a inghiţit în decursul veacurilor aproape complet 
agoraua ateniană ; părţi ale ei au fost dezgropate in 
de-a lungul anilor. Dar în urma lucrărilor Şcoalei 
americane de studii clasice, intre 1 933 şi 1953, s-a 
putut decide re clădirea unei Stoa, unui p:Jrtic 
antic, in caracterul său o: iginal ca concepţie şi mate
riale, cuprinzînd vestigiile găsite în săpături. Clădirea 
restaurată a fost denumită "The Agora Ivlusemn". 

Construcţia actuală a inceput în vara anului 1953. 
Lucrarea este întreprinsă sub jurisdicţia guvernului 
elen şi e finanţată în parte de către John D. Rock
feller junior (autorul vede aici o nuanţă de iro uie 
sofocleeană !). 

PorticuriIe erau poate, cum o remarcă autorul, 
clădirile publice cele mai caracteristice pentru viaţa 

unei cetăţi greceşti. Cum se găseau mai multe porticuri 
în majoritatea pieţelor, orientate in direcţii diferite, 
se putea găsi in ele adăpost de vînt, soare etc., după 
anotimp. 

Viaţa zilnică a grecilor se desfăşura in mare măsură 
in aceste locuri de intilnire ale poeţilor, artiştilor, 
negustorilor, desigur şi ai tu turor gurăcască guralivi, 
dar şi a filozofilor (Să nu uităm că numele şcoli filo
zofice a stoicilor vine de la Stoa = portic). 

Aceste "Stoa", atit de specifice vieţii cetăţilor 
greceşti şi pe care autorul articolului le numeşte cu 
drept cuvÎll v "verigile care leagă între ele secolele 
de cultură greacă", erau constituite de u colonadă care 
suporta un acoperiş sprijinit în spate de un zid masiv, 

Porticul în chestiU11e, acest Stoa al lui Attalos, 
nu c elill epoca lui Pericle, dar, deşi clădit iu secolul al 
I I-lea înaiute de era noastră, era probabil superior 
ca factură celor anterioare. Măsura 382 picioare 
( 1 24,43 m) in luugime, 64 p 'cioare (19,50 m) in lăţime şi 
avea o inălţime de două caturi. Fiecare cat cuprindea 
un rînd de 21 incăperi care priveau spre piaţă prin 
două rinduri de colonade. ° terasă vastă parcurgea 
intreaga lungime a faţadei terminată către sud cu o 
fîntînă. Faţada era de marmură albă şi albastră, 
pereţii din piatră calca roasă iar acoperişul din ţiglă 
de teracotă. La catul superior se avea acces prin cite 
o scară exterioară la fiecare capăt al edificiului. Majo
ritatea încăperilor serveau probabil drept prăvălii. 
Deasupra uşii încăperii a treia de la sud era sculptată 
o miniatură a lui Hermes, zeu al comerţului. ° inscripţie 
săpată în arhitrava inferioară a faţadei aminteşte 
numele donatorului, A ttalos II, rege al Pergamului 
(159 - 1 38 in e.n.).  

Către anul 100 al erei noastre, scara exterioară de 
la sud a fost înlăturată prin lărgirea unei străzi adia
cente şi a fost înlocuită printr-o scară interioară trecind 
de la un cat la altul in ultima încăpere. 

Porti cuI a fost ars o dată cu alte clădiri In anul 
267 al erei noastre, cu ocazia unei invazii barbare, 
iar ruinele lui au fost încorporate In aşa-numita "forti
ficaţie valeriană". A fost excavat de societatea greacă 
de arheologie, Intre 1 859 - 1 862 şi între 1898 - 1 902, 
iar apoi Intre 1 933 - 1 953 de către Şcoala americană 
de studii clasice. 

Schiţele pentru reconsL tuirea porticului iu forma 
originală se datorează lui Ioan Travlos, absolvent al 
politehnicei din Atena, care a lucrat ciţiva ani ca 
arhitect Ia săpăturile Şcoalei americane de studii clasice. 

Autorul articolului, Edward Passmore, încheie spu
nînd că prin trecerea a două milenii s-au şters in mare 
parte învăţămintele de bază ale concepţiei şi măsurii 
umanismului clasic, a căror valoare incepem azi s-o 
realizăm. Poate că reclădirea porticului lui Attalos, 
o construcţie de o mare simplitate şi rigoare, să con
tribuie la regăsirea acestor invăţăminte. 

Paleologu 
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REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI ŞTIINŢIFICE 
A MUZEELOR ŞI MONUMENTELOR ISTORICE ŞI ARTISTICE 

1 .  Comisia ştiinţifică. a muzeelor, monumentelor istorice şi  artistice, înfiinţată 
prin decretul nr. 46/1951,  cu modificările ulterioare, funcţionează pe lîngă Prezidiul Acade
miei R.P.R. 

2.  Atribuţiile Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor istorice şi artistice sînt : 
a. stabileşte norme ştiinţifice de clasificare a muzeelor, face propuneri Consiliului 

de Miniştri în vederea repartizării acestora către instituţiile şi organele de stat şi organelor 
obşteşti însărcinate cu organizarea şi conservarea patrimoniului lor ; 

b. elaborează norme şi metode ştiinţifice privind organizarea şi funcţionarea muzeelor 
de toate categoriile şi supraveghează aplicarea lor ; 

C. înaintează Consiliului de Miniştri propuneri în vederea declarării sau retragerii 
calităţii de monument de cultură ; 

d. elaborează în colaborare cu institutele ştiinţifice de pe lîngă Academia R.P.R. 
şi cu institutele departamentale, după caz, norme, reguli şi metode ştiinţifice, pentru 
descoperirea, clasificarea, conservarea şi restaurarea monumentelor de cultură şi supra
veghează aplicarea lor. întocmeşte de asemenea studiile şi cercetările necesare în vederea 
evidenţei, clasificării, conservării şi restaurării monumentelor de cultură ; 

e. ţine o arhivă ştiinţifică a monumentelor de cultură (descrierea monumentelor, 
izvoarelor istorice care le amintesc, restaurările la care au fost supuse în cursul vremurilor, 
bibliografia studiilor al căror obiect l-au făcut, fotografii etc. ) ; 

t. publică repertoriul monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R. ; 
g. editează un buletin cuprinzînd studii asupra muzeelor, monumentelor de cultură, 

precum şi asupra metodologiei ştiinţifice de întreţinere şi de restaurare a monumentelor 
de cultură ; 

h. participă prin delegaţii săi, la lucrările Comisiilor de avizare ale organelor care 
au în sarcina lor îndrumarea şi controlul protejării, conservării, restaurării şi folosirii 
monumentelor de cultură. 

3. Comisia se compune din cîte un reprezentant al Academiei R.P.R.,  Comitetul 
de stat pentru arhitectură şi construcţii, Ministerul învăţămîntului şi Culturii, Ministerul 
Cultelor, şi Ministerul Construcţiilor, precum şi dintr-un număr de specialişti în diferite 
domenii ale activitătii Comisiei numiti de Prezidiul Academiei R.P.R. 

4. Preşedintele Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor istorice şi artistice se 
numeşte prin hotărîrea Consiliului de Miniştri la propunerea PrezidiuluiAcademiei R.P.R. 

5.  Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii : 
a. îndrumează şi controlează întreaga activitate a Comisiei. 
h. convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei. 

283 

http://patrimoniu.gov.ro



MATER.IALE 

c. semnează în numele Comisiei şi o reprezintă direct sau prin delegaţii săi, faţă 
de alte institutii. 

6. Comisia ştiinţifică a muzeelor şi monumentelor istorice şi artistice, întocmeşte : 
a. planul anual de lucru al Comisiei, pe care îl suplille aprobării Prezieliului Academiei 

R.P.R., căruia îi va prezenta şi darea de seamă anuală asupra îndeplinirii acestui plan ; 
b. planul de mlillcă şi salarii şi planul de cheltuieli al Comisiei, pentru a fi aprobat 

şi introdus de Academia R.P.R. în planul şi bugetul său. 
7. Membrii Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi monumentelor istorice şi artistice 

au dreptul de a se informa asupra organizării ştiinţifice şi funcţionării muzeelor, precum 
şi asupra conservării monumentelor de cultură, potrivit prevederilor prezentului regu
l ament indiferent în administrarea sau păstrarea cui se găsesc aceste muzee sau monumente. 

8. în afara îndepliniTii sarcinilor primite Comisia va organiza lill corp de cerce
tători ştiinţifici şi un secretariat condus de lill secretar ştiinţific, ajutat de un aparat 
tehnico-administrativ. 

Numărul cercetătorilor ştiinţifici se va fixa în fiecare an în ra.port cu planul de 
muncă al Comisiei. 

9 .  Secretarul ştiinţific este membru de drept al Comisiei. El este nmIlit de Prezidiul 
Academiei R .P.R. dintre specialişti, la propunerea Comisiei. 

10. Secretarul comisiei are ca sarcini : 
a. aduce la îndepliniTe hotărîrile Comisiei şi controlează îndeplinirea sarcinilor 

de plan ; 
b. pregăteşte materialul pentru şedinţele Comisiei ; 
c. ţine evidenţa muzeelor şi a monumentelor de cultură ; 
(l. organizează arhiva ştiinţifică a monumentelor de cultură ; 
e. îngrij eşte de editarea Buletinului şi a publicaţiilor Co misiei. 
11. Şedinţele Comisiei vor avea loc cel puţin o dată pe lună. Participarea la şedinţe 

ca şi întocmirea de referate sau efectuarea de cercetări de către membrii Comisiei este 
obligatorie. 

Absenţa nemotivată a membrilor Comisiei de la şedinţe timp de trei luni atrage 
după sine pierderea calităţii de membru al Comisiei. 

12. Comisia poate ţine şedinţe cu cel puţin jumătate din membrii săi. 
13. Rezolvarea lucrărilor curente ivite în timpul dintre două şedinţe cade în sarcina 

preşedintelui şi a secretarului ştiinţific. Lucrările rezolvate astfel vor fi supuse Comisiei . 
14. Personalul ştiinţific şi administrativ al Comisiei este numit de Prezidiul Academiei 

R .P.R.,  la propunerea preşedintelui Comisiei. 

NORME ŞTIINŢIFICE PRIVIND STRUCTURA, ORGANIZAREA 
ŞI FUNCŢIONAREA UNUI MUZE U DE ARTĂ 

1 .  Muzeele d e  artă sînt instituţii d e  stat şi îndeplinesc funcţii cultural-educative şi 
de cercetare ştiinţifică. Ele conservă şi ţin avidenţa ştiinţifică a colecţiilor privind diversele 
categorii de arte. 

2. După conţinutul colecţiilor, muzeele vor cuprinde colecţii de artă de pe teri
toriul ţării sau colecţii de artă străină, sau vor fi complexe, adică vor conţine ambele 
categorii de opere. 

3. Din punct de vedere al specificului colecţiilor, adică după profilul lor, muzeele 
de artă se pot împărţi în : muzee de artă, muzee memoriale, colecţii muzeale, case memo
riale. Ele se mai pot împărţi pe genuri artistice : muzee de pictură, de sculptură, de artă 
grafică, de artă decorativă şi aplicată, de artă populară etc., sau încă în muzee· de epoci 
istorice : muzee de artă antică, de artă feudală, de artă modernă, de artă contemporană etc. 
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în interiorul muzeului se poate face o împărţire pe secţii : secţia de pictură, secţia 
de grafică etc, sau secţia de artă străină, de artă naţională etc. 

4. Muzeele de artă au personal ştiinţific, administrativ şi de întreţinere. 
5. Din punct de vedere al muncii pe care o duce un muzeu, activitatea sa se 

împarte în trei sectoare : sectorul ştiinţific, sectorul de popularizare şi sectorul de conser
vare, fiecare din aceste sectoare corespunzînd unei anumite funcţii : de cercetare 
ştiinţifică, cultural-educativă şi de conservare a colecţiei. 

6. Sectorul stiintific. 
a. în acest s�cto� sînt ocupaţi colaboratori cu pregătire de specialitate, împărţiţi 

pe secţiile corespunzătoare profilului muzeului. Ei pot fi : şefi de secţie, muzeografi prin
cipali, muzeografi, îndrumători. 

b .  Munca în cadrul sectorului ştiinţific se împarte pe următoarele planuri de 
a ctivitate : 

întocmirea fişelor ştiinţifice, identificarea autorilor şi a operelor de artă. 
Munca de organizare a expoziţiilor permanente şi a celor temporare, ceea ce în

seamnă alcătuirea tematicii, întocmirea planului de expunere, determinarea circuitului, 
decorarea sălilor etc. 

Redactarea publicaţiilor muzeului ori a secţiilor respective. Publicaţiile pot fi 
de mai multe feluri : cataloage, ghiduri,. broşuri de popularizare, pliante, monografii 
ştiinţifice, cataloage pe autori, albume cu reproduceri, cărţi poştale ilustrate, etc. Toate 
aceste publicaţii se alcătuiesc de cătTe personalul ştiinţific, individual sau în colectiv. 

R,edactarea şi ţinerea de conferinţe publice. Ele se fltc conform programului sec
torului de polpularizare. 

Oontrolul ştiinţific şi redactarea textelol' exp unerii ghizilor. 
Organizarea de cercuri interne de specializare, care pot ajunge pînă a avea 

caracterul unei şcoli de aspirantură. 
7. Sectorul de popularizare. 
Acest sector realizează mtIDCa cultural-educativă a muzeului, munca .de masă 

prin organizarea acelor forme de activitate în care pot fi antrenate colective pentru a 
cunoaşte şi a studia artele plastice. 

Acest sector poate fi organizat astfel : 
a) Biroul organizării şi înscrierii vizitelor colective în muzeu. Aceste vizite vor fi 

constituite din grupuri de oameni conduse de un ghid, pot fi de mai multe feluri : 
Vizite rapide pentru o cunoaştere generală a colecţiei. 
Vizite mai temeinice, de la două pînă la patru ore. 
Vizite pe un ciclu de trei pînă la opt zile. 
Vizite în masă a unei singure întreprinderi sau instituţii căreia i se face o scurtă 

prezentare a muzeului pentru iniţiere şi în vederea organizării unor vizite viitoare pe 
colective. 

b) Biroul de metodişti. Acest birou alcătuieşte manualul metodic al expunerii 
ghizilor. El controlează munca acestora şi alcătuieşte planurile de expunere. 

c) Biroul conferinţelor. Se ocupă cu programarea conferinţelor şi organizarea 
participării publicului la !\ceste conferinţe. Oonferinţele se fac pe cicluri şi teme, pe baza 
organizării muzeului, pe perioade istorice, 1)e artişti în ordine cronologică, pe genuri 
artistice, pe teme etc. 

Acest birou organizează şi cercu I'i de studii pentru adulţi şi îndeosebi pentru 
profesorii de şcoli medii. 

d) Oabinetul care se ocupă de şcolari, organizînd vizitele acestora în muzeu, împreună 
cu conferinţele şi cercurile care le sînt destinate. 

e) Oorpul ghizilor. Un ghid trebuie să conducă două vizite pe zi, de la două pînă 
la trei ore fiecare. înainte de expunere, ghidul îşi face un plan de expunere, pe care îl 
va urma în timpul conducerii. Fiecare ghid trebuie să posede aproximativ 30 de expuneri, 
corespunzătoare sistemului de vizite pe care-l organizează biroul de vizite. 

Felul de organizare, construcţia şi amenajarea unui muzeu sînt determinate de 
însuşi profilul muzeului. Acest fel de organizare reclamă aplicarea acelor principii muzeo-
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grafice care dau rezultatele cele mai bune în ilustrarea tematicii şi în punerea în valoare 
a colecţiilor respective. Dacă privit din acest punct de vedere proiectul unui muzeu 
ideal cu o structură tematică şi muzeografică strictă, fixă şi absolut corespunzătoare este 
greu de realizat, exită totuşi o serie de principii ganerale şi speciale care trebuie respec
tate şi pot fi măcar în parte respectate. Pe cunoaşterea şi aplicarea acestora se bazează 
azi cele mai multe din realizările importante din domeniul muzeografiei. Ele se referă la : 

Â. Construirea şi amenajarea localului. 
B. Prezentarea colectiilor. 
O. Conservarea şi restaurarea obiectelor din muzeu. 
D. Activitatea şi viaţa muzeelor. 

. 

Â.  LOCALUL 

Din punct de vedere al localului, muzeele folosesc fie clădiri anume construite 
în acest scop, fie edificii care au avut altă destinaţie. Şi într-un caz şi într-altul, ele trebuie 
să fie spaţioase, sănătoase şi luminoase. Dacă un muzeu se instalează într-o clădire declarată 
monument istoric, sau de arhitectură, se va avea în vedere să nu se modifice loca
lurile decît la minimum şi numai cu autorizaţia expresă a Comitetului de stat pentru 
arhitectură şi construcţii. Construirea în viitor a unui muzeu de artă implică respectarea 
cu atenţ.ie a problemelor privind arhitectura muzeului. Se vor avea în vedere pentru 
aCGasta prevederile .cuprinse în broşura intitulată Normativ pentru p1·oiectarea m�ţzeelor de 
ştiinţă şi de m·tă, publicată de C. S.A.C., nr. 129-55, Editura de stat pentru arhitectură 
şi construcţii, Bucureşti, 1955. 

Oricare ar fi stilul la care s-ar opri arhitectul proiectant, acesta va trebui să aibă 
permanent în vedere că principiile care se cuvin să domine vor fi cele de ordin muzeo
grafic şi că de multe ori va trebui să renunţe la unele proiecte ingenioase din punct 
de vedere arhitectonic, dar cu totul necorespunzătoare necesităţilor muzeului. La noi, 
în trecut, acest punct de vedere n-a fost înţeles de către arhitecţi. Astfel se explică 
lipsurile din punct de vedere muzeografic ale clădirii fostului muzeu naţional, azi muzeul 
Lenin şi Stalin, precum şi transformările cu totul nepotrivite, introduse de unii arhitecţi 
în structura sălilor Muzeului de Artă al Republicii, cu ocazia proiectării aripii Creţulescu. 
Pentru a nu se strica ordinea faţadei dinspre biserica Creţulescu, s-a ajuns la concluzia. 
să se facă un zid interior prin faţa geamurilor, pentru a crea totuşi îndărătul acestui 
zid un spaţiu ceva mai convenabil de expunere. 

Clădirea destinată unui muzeu trebuie să se numere printre monumentele repre
zentative dintr-o regiune sau dintr-o localitate. Se cuvine ca ea să fie situată central . sau 
Într-un cartier uşor accesibil vizitatorilor, cu bune legături de comunicaţie. Să nu fie 
aşezată în cartiere industriale, unde există fum, emanaţii nocive operelor de artă şi 
pericol de incendiu. E bine să aibă de jur împrejur o grădină, unde s-ar putea de 
asemenea expune opere de artă, adică un spaţiu care să permită în acelaşi timp efec
tuarea în siguranţă şi în bune condiţii a transportului de materiale artistice. Se cuvine 
de asemenea ca să se prevadă pentru o viitoare extindere a muzeului, spaţii care pot 
fi clădite. 

Un muzeu de artă trebuie să aibă suficient spaţiu de expunere, aşa încît operel� 
de artă să fie bine prezentate şi bine puse în valoare. Mai trebuie să aibă suficiente Şi 
bine organizate depozite, ateliere de restaurare, birouri pentru personal, săli de studiu 
şi de documentare, o sală de conferinţe şi o bibliotecă. Ele trebuie să aibă în ved�r� 
legătura între secţii, posibilitatea executării unui control central din partea direcţIeI 
şi posibilitatea mînuirii şi transportării cît mai uşor a' materialelor. i  De asemenea 
birourile direcţiei şi personalului desemnat cu supravegherea în săli să nu fie depărtate 
de sălile de expunere. Depozitele să nu fie risipite în toată clădirea şi nici aşezate în 
afara localului muzeului. în tot timpul, personalul să fie în poziţie de a desfăşura. o muncă 
organizatorică fără pierdere de timp, atunci cînd circulă dintr-o parte a muzeului 
într-alta. 
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Partea principală a clădirii o vor constitui sălile de expunere, împreună cu acele 
săli afectate accesului vizitatorilor. Amenajarea acestor săli implică şi ea aplicarea şi 
respectarea unor multiple şi variate reguli muzeistice, care se raportă la : 

1. Circuit ; 2. Lumină ; 3. Căldură şi ventilaţie ; 4. Amenajarea interioră a sălilor 
şi 5. înzestrarea cu utilajul necesar expunerii. 

B. CIRCffiTUL 

în cadrul unui muzeu, circuitul trebuie să fie clar şi să permită vizit,area sălilor 
în mod succesiv. Un muzeu cu săli în anfiladă permite cel mai bine acest circuit. în 
cazurile cînd expunerea aceleiaşi secţiuni se face în mai multe etaje, circuitul fiecărui 
ttaj în parte trebuie să constituie o unitate, în aşa fel ca să nu fie nevoie de o tre
cere de la un etaj la altul şi de revenir-e. în cazurile cînd clădirea nu permite un 
circuit continuu, este bine să se aibă în vedere o realizare a unui circuit cel puţin ·în 
cadrul fiecărei săli. Indicatoare, cordoane şi panouri sînt elemente ajutătoare pentru 
stabilirea unui circuit organic în cadrul expunerii. 

Căldura şi ventilaţia. Dacă se elimină încălzitul cu sobe, care nu mai poate fi 
practicat în muzeele moderne, sistemele de încălzire şi aerisire recomandabile sînt : 

1. încălzirea centrală 
2 .  Instalatii de aer conditionat. 

Criteriile care' trebuie respectate, şi într-un caz şi în altul, mai ales pentru 
sălile de pictură, sînt menţinerea unei temperaturi şi unui grad de umiditate constante. 
Acest grad de umiditate şi de temperatură sînt însă în funcţie şi de temperatura gene
rală a ţării în care se găseşte muzeul şi a localităţii. 

Amenajarea interioară a localului. în afară de sălile de expoziţie, în amenajarea 
localului o deosebită atenţie trebuie acordată hanului. El constituie primul contact al 
publicului cu muzeul. în afară de o arhitectură potrivită, în han se va pune mobilier 
de odihnă fără însă a se lua din spatiul necesar acestei părti a muzeului în care vizita
torii trebuie să găsească casa de bilete, accesul la vestiar, contoare cu cataloage şi 
reproduceri, planul muzeului, informaţii şi camera de conducători. 

Arhitectura sălilor de expoziţie, în afară de cazurile în care muzeul este instalat 
într-un monument istoric cu propria sa decoraţie, trebuie să fie simplă. Un cadru 
neutru se adaptează mult mai bine oricărei categorii de obiecte expuse. Zugrăveala 
pereţilor trebuie să fie de culoare deschisă. Sistemul folosit în unele muzee de a delimita 
cîmpurile de expunere prin zugrăveli de diverse tonalităţi poate fi aplicat dar cu rezerve, 
nuanţele folosite trebuind să fie în armonie perfectă cu natura obiectelor expuse. 

Două elemente permanente pentru sălile de expunere, mai ales în ce priveşte pic
tura, sînt simezele şi barele de atîrnare. Dimensiunile şi natura materialelor acestora 
variază, după ansamblul decorativ al sălii. în ce priveşte pardoseala, se recomandă par
chetul şi marmura, ultima în cazul cînd natura arhitectonică a clădirii o permite. în 
aceste cazuri simezele se pot construi tot din marmură sau imitaţie de piatră. 

Lumina. Este vorba de una din problemele esenţiale, cea mai delicată şi mai 
greu de realizat. Ea poate fi de două feluri � 

1. Naturală, laterală sau zenitală. 
2. Artificială. 

Experienţele din ultimul timp au dus la concluzia că folosirea în acelaşi muzeu 
a ambelor feluri de iluminat dă rezultatele cele mai bune, diferitele categorii de obiecte 
expuse cerînd folosirea unuia sau altuia din sistemele de iluminat. Astfel, lumina zenitală 
este considerată azi ca potrivită pentru iluminarea sălilor de pictură, deşi şi în această 
direcţie se experimentează cu succes iluminarea cu lumină artificială dirijată. Poate că 
şi m�i bune rezultate se obţin cu lumina venită dintr-o parte, asupra unor panouri per
pendiculare pe perete. 

în ceea . ce priveşte obiectele de artă decorativă, porţelanuri, faianţe, bijuterii, 
afară de cazurile cînd primesc lumina naturală laterală, luminarea artificială se face în 
vitrine speciale. 
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Utilaj de expunere. Utilajul de expunere într-un muzeu trebuie să satisfacă 
condiţia esenţială de a pune în valoare operele de artă. Din această cauză vitri
nele şi mobilierul trebuie să fie simple şi executate din material de bună calitate. 
Reconstituirea unui mobilier de stil se recomandă numai în cazurile cînd se redau 
interioare de epocă. în asemenea caz, întreaga arhitectură a sălii tinde să evoce epoca 
reprezentată. 

Pentru vitrinele de muzeu se recomandă modele în care lelllllul sau metalul să fie 
cît mai redus, cristalul fiind ceea ce pune în valoare lucrul expus. Este practic şi făcut 
să imprime un caracter unitar expunerii, folosirea "lmui număr redus de vitrine tip, 
după categoria obiectelor : vitrine de centru, de perete, vitrine orizontale, precum şi 
soclurile şi panourile. Toate aceste utilaje sînt uşor de mînuit şi permit aranjamente 
variate. Oricare ar fi tipul adoptat, se recomandă ca vitrinele să se poată încuia şi să 
fie iluminate interior . ..Ansamblurile de vitrine fixe dau efecte frumoase, dar ele implică 
o tema,tică fixată, schimbările fiind dificile în . acest fel fIe mobilier. 

o. SECTORUL DE CONSERV A.RE 

O deosebită importanţă trebuie acordată, în organizarea muzeului, depozitelor. 
Criteriul de repartiţie a depozitelor îl constituie condiţiile de conservare cerută de fiecare 
categorie de obiecte în parte. în consecinţă, un mare muzeu de artă va trebui să dispună de : 

. 1 .  Spaţioase depozite de pict�l1·ă. Sînt recomandate cele în care panourile mobile, 
de lemn sau de metal, sînt glisante. Nici r° stelele simple de lemn nu fac rău serviciu ,  
cu conditia c a  forma lor s ă  fie bine studiată. 

2. 
'
Depozitele ele sCulpt1/ră. în afară de suporturile, soclurile şi platformele necesare 

depozitării operelor, acest depozit trebuie să, fie utilat cu ustensile şi accesorii care să 
permită cu uşurinţă mÎlluirea chiar a operelor celor mai fragile sau mai grele. 

3. Depozitul de ţesă,tu1·i. Se folosesc atît panourile glisante, ca la tablouri, cît şi 
suluri de lemn cu anumite mobile în turnique, pentru covoarele de mici dimensiuni. 
Textilele fine se păstrează în dulapuri cu trăgătoare. 

4. Depozit pent1'u mobiliet· şi sC�blptură în lemn. Trebuie să fie utilat cu poduri de 
lemn şi acoperişuri de doc pentru fiecare mobilă . 

5. Depozitul de gmV'Lbri. Organiz area secţiei de grafică implică un sector special, 
în care depozitul este în acelaşi timp cameră de studii, de unde necesitatea unui mobilier 
adecvat, adică a unor dulapuI'i în care să intre mapele în care se găsesc gravurile şi a 
mai multor mese pentru studiul cercetătorilor. 

Toate aceste depozite trebuie să fie uscate şi înzestrate cu aparate de control 
şi reglementare a temperaturii şi a umidităţii. Ventilaţii speciale se prevăd şi la dulapuri. 
Măsuri speciale trebuie luate atît în contra prafului şi a fumului, cît şi a agenţilor parazi
tari, viermi, molii, carii etc. Toate depozitele trebuie să fie prevăzute cu perdele de doc 
de culoare închisă la ferestre. 

Ateliere de restaurare. Un mare muzeu implică un atelier de restaurare central 
care să deseI'Vească toate secţiile muzeului cu tot atîtea sectoare cîte categorii de obiecte 
cuprinde structura muzeului : pictură, sculptură, lemn, ceramică, ţesături, gravuri. 

Lucrările de restaurare, lucrări de o mare delicateţe şi de o mare importanţă, 
trebuie să fie executate numai de specialişti calificaţi. O colaborare strînsă trebuie să 
existe între personalul ştiinţific al secţiilor şi atelierul de I'estaurare, în vederea unui 
control peI'IDanent în tot cursul operaţiilor. Semnalarea operelor deteriorate revine secţiilor, 
ca şi controlul asupra condiţiilor de conservare ale colecţiilor (temperatura în săli şi 
depozite, condiţiile de depozitare, mÎlluirea materialului etc. ).  Ce anume trebuie restaurat 
se stabileşte de comun acord cu şeful secţiei, care are datoria să controleze şi să verifice 
mersul lucrărilor. Fişa de restaurare, în care se specifică starea obiectului dinainte de 
restaurare, în ce a constat restaurarea, cine şi cum a executat-o, fotografiile lucrării 
înainte, în c1ll'sul şi după restaurare, se execută în colaborare cu secţia. 

în vederea acestor operaţii în fiecare secţie se va găsi o fişă de sănătate a operelor 
expuse sau în depozit, care se va completa după inspecţii periodice ale acestor opere. 
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Pe lîngă atelierul de restaurare funcţionează şi un atelier de fotografiere. în acest 
atelier se execută, în afară de lucrările în legătură cu restaurarea, toate fotografiile pentru 
fişele ştiinţifice, pentru cataloage şi publicaţii de specialitate. 

D. SEOŢIA DE DOOUMENTARE 

Pentru studierea operelor de artă şi redactarea lucrărilor ştiinţifice (fişe, cata
loage, tematici de expoziţie, studii etc. ) muzeele au nevoie de o bibliotecă de specialitate 
şi de o foarte bogată documentare fotografică ; organizarea secţiei documentare poate fi 
centrală adică pe ,tot muzeul, sau pe secţii, ceea ce este de preferat. 

O muncă organizată de inventariere şi catalogare după criterii muzeografice unitare 
şi în legătură cu specificul materialului din secţii trebuie întreprinsă, sub direcţia şefului 
secţiei, de către colaboratorii ştiinţifici. Ea trebuie să aibă ca rezultat evidenţa la 
zi a colecţiilor, studierea şi identificarea materialului, informarea cercetătorilor din
afară în probleme de specialitate. 

Consiliul ştiinţific. Muzeele de artă îşi verifică justeţea activităţii lor prin cons ul
tarea unui consiliu ştiinţific şi prin organizarea de conferinţe cu vizitatorii muzeului. 

Oonsiliul ştiinţific trebuie să cuprindă, pe lîngă o parte din personalul ştiinţific, 
în calitate de informatori ai consiliului în timpul şedinţelor, personalităţi reprezentative, 
în legătură cu arta, dinafara muzeului. în orice caz nu trebuie confundat consiliul ştiinţific 
cu un consiliu de conducere al instituţiei, care se cuvine să aibă cu totul altă formaţie, 
să fie adică compus din directorul muzeului şi o parte din personalul ştiinţific, cu care 
directorul se cuvine să se consulte pentru orice acţiune care interesează viaţa muzeului, 
Spre deosebire de acest comitet de conducere, a cărui utilitate estel incontestabilă, 
consiliul ştiinţific trebuie să aducă în muzeu opinii şi un punct de vedere dinafara muzeului. 
în consiliul ştiinţific se cuvine să se discute, înainte de a fi aprobat, planul de muncă 
al muzeului, activitatea lui, inovaţiile ce direcţia intenţionează să introducă în această 
activitate, planul şi tematica expoziţii1or organizat ca şi orice altă acţiune importantă 
prin care muzeul contribuie la cultura Republicii şi se semnalează atenţiei publice. 

O completare a raportului muzeului cu lumea dinafară, adică cu beneficiarii muzeu
lui, sînt conferinţele organizate cu vizitatorii, în timpul cărol'a. se fac discuţii, propuneri 
de îmbunătăţire a muncii, de către cei care sînt interesaţi la o cît mai bună organizare 
a acestor instituţii de cultnră. 

Achiziţii. Un capitol important în viaţa muzeelor este şi cel privitor la comple
tarea colecţiilor prin depistări de noi opere şi prin achiziţionarea acestora. Depistările 
se fac de către personalul ştiinţific, care se cuvine să dea o specială atenţie acestei acti
vităţi. Prin ea se îmbogăţesc în mare parte cunoştinţele pe care le avem asupra unui 
artist sau altul, pe lîngă o familiarizare a acestui personal cu opere încă nestudiate şi 
punerea lui în situaţia de a-şi da imediat seama de valoarea unei opere nestudiate pe 
care o vede pentru prima dată. 

. 

Achiziţiile se fac de către o comisie internă a muzeului din care, după compo
nenta muzeului, trebuie să facă parte personalul ştiinţific cel mai competent şi cel mai 
interesat la achiziţionări. 

PROPUNERI PRIVIND ORGANIZAREA Ş I  FUNCŢIONAREA 
UNUI MUZEU DE ISTORIE NATURALĂ 

Muzeele de istorie naturală sînt institutii culturale şi de cercetări ştiintifice pentru 
toate ramurile ştiinţifice naturale. Ele pot conserva, expune şi studia materialul din tară 
sau din străinătate. 

. 
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După natura lor, aceste muzee pot avea secţii complete care să studieze fauna, 
flora" petrografia şi paleontologia ţării, a unei regiuni sau raion, sau pot prezenta numai 
una din aceste secţii şi atunci pot căpăta denumiri specifice : muzeu zoologic, muzeu 
botanic, muzeu geologic etc. 

După bogăţia materialului şi mai ales după provenienţa acestuia, muzeele de 
istorie naturală se pot împărţi în : 

a. muzee naţionale, care cuprind atît materialul din întreaga ţară cît şi străin 
pentru comparaţie şi comportarea diferitelor grupe. 

b. muzee regionale, care au mai ales un specific regional. 
c. muzee raionale, au specificul raionului. 
în anumite împrejurări, dictate de condiţii locale cu totul deosebite, pot fi orga

nizate şi muzee orăşeneşti sau comunale. 
în afară de aceste muzee, care au un specific pur numai de istorie naturală, pot 

funcţiona secţii de istorie naturală la muzee regipnale cu structură mixtă (istorie, artă 
etc. ) care însă trebuie să fie organizate şi să corespundă cerinţelor muzeelor tip în ceea 
ce priveşte organizarea şi scopul pe care trebuie să-I îndeplinească. 

Scopul pe care trebuie să-I îndeplinească un muzeu de istorie naturală este : 
Â.  Să adune şi să organizeze următoarele feluri de colecţii : 
colecţii publice pentru popularizarea generală a tuturor ştiinţelor naturale şi apli

caţiile lor practice ; 
colecţii ştiinţifice, privind studiul şi cercetarea naturii ţării, regiunii sau raionulul 

respectiv ; 
colecţii didactice potrivite şi necesare învăţămîntului de toate categorile ; 
colecţii generale ştiinţifice, în ordine sistematică, atît cu materialul din ţară cît 

şi străin provenit prin schimb. 
B. Să facă studii faunistice, petrografice, floristice pe teren, pentru a cunoaşte 

bogăţia patriei noastre şi a se colecta material ştiinţific necesar schimbului. 
C. Să organizeze conferinţe sau cursuri de popularizare sau lecţii speciale pentru 

elevi sau studenţi. 
D. Să editeze publicaţii ştiinţifice, periodice pentru popularizarea ştiinţelor naturale, 

pentru indicarea metodelor de conservare şi expunere, pentru indicarea valorii economice 
a unor materiale cu totul deosebite. 

în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea unui muzeu de istorie naturală, ea 
poate fi reglementată prin regulament special, adecvat naturii şi dimensiunii muzeului 
respectiv. 

Pentru muzeele de interes republican este necesar un consiliu de îndrumare, un 
comitet de conducere şi un personal ştiinţific, administrativ, de îngrijitori conduşi de un 
director. 

Pentru garantarea unei temeinice verificări ştiinţifice atît a materialului expus, 
cît şi mai ales, pentru a corespunde scopului înfiinţării sale, personalul ştiinţific şi de 
conducere trebuie ales numai dintre specialişti cu studii universitare la bază, în conformi
tate cu normele stabilite prin legi speciale. 

Directorii şi şefii secţiilor de la muzeele raionale trebuie să aibă neapărat ti�luri 
de doctori sau .candidaţi în ştiinţe, să fie asimilaţi profesorilor şi conferenţia:rilor Ulliver
sitari, acest lucru fiind necesar pentru o bună selectare a personalului anagaJat la aceste 
funcţii şi pentru a corespunde scopului ştiinţific. . 

Muzeografii principali şi muzeografii vor corespunde întocmaI asistenţilor şi prepa
ratorilor universitari. 

Sectiile unui muzeu de istorie naturală pot fi : 
a. Secţia de Petrografie şi Mineralogie, la care se poate adăuga şi paleontologia 

(pot fi şi separate). 
b. Secţia de Zoologie vertebrate şi nevertebrate (acestea pot fi separate după 

bogăţia materialului) .  
c. Secţia Botanică. 

290 

http://patrimoniu.gov.ro



MATERIALE 

d. Secţia Antropologie şi Anatomie comparată. 
Acestor secţii li se pot adăuga subsecţii, dacă spaţiul permite şi materialul exist� : 

originea vieţii şi originea omului, biogeografie, biosociologie, omul transformator 
al naturii etc. 

Alături de un personal ştiinţific cu studii universitare, este necesar un personal 
tehnic, care să poată conserva, prepara, naturaliza diferitele materiale ale ştiinţelor naturii. 

Acest personal tehnic este alcătuit din restauratori (pentru schelete, fosile, mulaje), 
dermoplaşti (împăietori),  desenatori, pictori decorat ori şi caligrafi. Toţi au ateliere speciale, 
cu inventarul necesar. Ei sînt subordonaţi secţiilor respective, care le dau indicaţiile 
ştiinţifice în ceea ce priveşte amănunte asupra formei sau conţinutului pe care trebuie 
să le dea unui exponat pregătit pentru colecţia ştiinţifică sau publică. 

Personalul ştiinţific şi tehnic ajutător este ajutat în muncă de un personal admi
nistrativ şi de îngrijire alcătuit din mecanici, tîmplari, laboranţi etc. 

îndatoririle pe care le are fiecare angajat trebuie înscrise în regulamentul de funcţio
nare al muzeului. Aci vor fi trecute şi sarcinile de coordonare şi subordonare, responsabili
tatea de inventar etc. 

în afara acestui personal, muzeele republicane trebuie să fie dotate cu un translator, 
şi cu o bogată bibliotecă de specialitate, pentru ca să poată deservi munca ştiinţifică de 
documentare. în acelaşi timp, muzeul are un serviciu de administraţie, contabilitate, 
paznici şi supraveghetori necesari pentru întreţinerea localului şi instalaţiilor sale. 

Colecţiile muzeului pot proveni din diferite colecţii particulare, donate, cumpărate 
sau din schimb cu alte muzee din tară sau străine şi mai ales din strîngerea sau colectarea 
materialului din raionul sau regiunea respectivă. Pentru a se putea face un schimb masiv 
de materiale, care este izvorul principal mai ales în ceea ce priveşte legătura cu exponatele 
străine, este necesară alcătuirea depozitelor de materiale. Aceste depozite sînt organizate 
pe secţii şi pe grupe de specialităţi, unde materialul colectat în număr mare de exemplare 
este păstrat în condiţii bune, bine determinat şi conservat în formă de balguri, cranii, 
schelete (la păsări şi mamifere), pentru a putea fi uşor transportat. Prin numărul impre
sionant de specii cu caracter endemic, din patria noastră, putem să îmbogăţim enorm 
orice muzeu cu specii străine. Este mijlocul cel mai sigur în ceea ce priveşte procurarea 
unui asemenea material. Pentru asigurarea unor asemenea depozite cu scopurile arătate, 
natural este nevoie de un personal ştiinţific şi tehnic corespunzător şi cu suficiente mijloace 
materiale pentru deplasare mai ales. Excul'siile sînt o necesitate pentru acest lucru. 

Pentru uşurarea găsirii şi apoi a păstrării în muzee a celor mai frumoase 
exemplare, este de asemenea necesară o legătură permanentă cu direcţia vînătorii şi a sil
viculturii, pisciculturii etc., pentru ca acestea, prin organele lor împrăştiate pe tot cuprinsul 
ţării, să doneze sau să înştiinţeze muzeele, pentru naturalizarea rarităţilor. Acest lucru 
poate fi uşurat prin colectarea sau numirea în consiliile ştiinţifice a muzeelor, indiferent de 
ce natură vor fi ele, a diferiţilor reprezentanţi ai acestor departamente sau direcţii generale. 

Muzeelor de istorie naturală le revine sarcina de a organiza expoziţii cu caractere 
diferite (originea omului, probleme agricole, zootehnice etc. ) sau expoziţii cu materialul 
bogat al colecţiilor ştiinţifice, pentru perioade mai scurte. Pentru acest scop este bine ca, 
chiar de la construcţie, să fie amenajate săli speciale cu acest scop de expoziţie, care să aibă 
intrări separate, deci să nu intre în circuitul general al muzeului unic. 

Se mai recomandă pentru toate muzeele, mai ales acelea care au dimensiuni mai 
mari, ca să existe complet separate corpul clădirii muzeale propriu-zise de laboratoare şi 
atelierele respective. Diferitele chimicale întrebuinţate, vaporii de apă, trecerile permanente 
prin sălile cu exponate, în laboratoare, biblioteci, administraţie etc., luminarea acestora, 
pot aduce multe neajunsuri materialului expus. 

Acelaşi lucru se recomandă şi pentru colecţiile ştiinţifice. Dacă nu este posibilă o 
clădire separată, atunci neapărat vor trebui orientate şi aranjate aceste laboratoare, 
cabinete, într-o aripă a clădirii, cu totul izolate şi separate. 

li ceea ce priveşte colecţiile ştiinţifice, acestea trebuie să fie întreţinute în condiţii 
cu totul deosebite, deoarece valoarea lor este foarte mare, în camere special amenajate', 
în interiorul cărora să se găsească şi mese, scaune, unele aparate necesare studiului, care 
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să deservească astfel vizitatorii veniţi în mod special pentru acest lucru. Marea majoritate 
a acestor colecţii reprezintă materialul documentar publicat şi se păstrează pentru studiu 
şi comparaţie. 

Cît despre construcţia localului, şi înzestrarea cu lumină, ventilaţie, căldură etc., 
considerăm că în ceea ce priveşte structura muzeelor de istorie natumlă, s-a ajuns de la o 
arhitectmă proprie, astfel că, potrivit sumelor alocate pentru construcţie, ele pot fi clădite 
în mod special. Amenajarea clă"dirilor vechi este mult costisitoare, dar pentru crearea unor 
astfel de muzee nu trebuie să se renunţe la nici un fel de clădire. Faza de început în etapa 
actuală de culturalizare, ne obligă să deschidem şi să întreţinem aceste colecţii, cu ceea ce 
avem, rămînînd pentru o etapă mai îndepărtată pretenţiile unor clădiri perfecte, 
corespunzătoare din toate punctele de vedere scopului cultural-ştiinţific pe care trebuie 
să-I joace muzeele. 

NORME ŞTIINŢIFICE DE ORGANIZARE 
ŞI FUNCŢIONARE A MUZEELOR DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 

în perioada de construire a socialismului în ţara noastră muzeele de istorie şi etno
grafie, alături de toate celelalte categorii de muzee, trebuie să contribuie la revoluţia 
culturală prin educarea şi culturalizarea maselor. Rolul lor principal este de a răspîndi 
ştiinţa şi cultura în masă, ajutînd prin organizarea de expoziţii la formarea unei concepţii 
ştiinţifice despre dezvoltarea societăţii omeneşti de pe teritoriul patriei noastre sau din 
regiunea şi raionul în care îşi duce activitatea muzeul respectiv. 

Din acest punct de vedere, în elaborarea normelor de organizare ştiinţifică a mu
zeelor, trebuie să se pună accentul pe activitatea de expunere, căci, după cum spune cerce
tătoarea sovietică A . 1. Mihailovskaia, "fără expoziţie, muzeul îşi pierde specificul său 
real şi se transformă în depozit, deşi toate colecţiile sînt prelucrate în mod ştiinţific şi 
sistematic" . 

La rîndul ei, activitatea de expunere trebuie să fie în strînsă legătură cu activitatea 
ştiinţifică, de studiere a materialului istoric şi etnografic din regiunea respectivă de către 
personalul ştiinţific. 

Activitatea de cercetare a personalului ştiinţific din muzeele de istorie şi etnografie 
de toate categoriile trebuie planificată just, în funcţie de specificul local, de către insti
tuţiile şi organizaţiile centrale de masă de care depind muzeele, şi legată de planul 
general de cercetări istorice şi etnografice pe ţară al Academiei R.P.R. 

Paralel cu activitatea de expunere şi de cercetare, o deosebită atenţie trebuie acor
dată de către muzee şi forurile lor tutelare îmbogăţirii, ţinerii evidenţei ştiinţifice, conser
vării şi restaurării colecţiilor de muzeu. 

în lumina acestor principii de bază trebuie să aibă loc elaborarea normelor ştiin
ţifice pentru înfiinţarea, clasificarea şi funcţionarea muzeelor de istorie şi etnografie. 

Înainte însă de a trece la prezentarea acestor norme, este necesar să se arate ceea ce 
se înţelege printr-un muzeu de istorie sau de etnografie, pentru a preciza clar sfera de ac
tivitate a muzeelor de acest fel. 

Muzeele de istorie sînt acele instituţii cu caracter cultural-educativ care prezintă 
dezvoltarea societăţii omeneşti din orînduirea comunei primitive şi pînă astăzi, ţinînd 
seama de specificul local şi de teritoriul pe care-şi desfăşoară activitatea. La baza organi
zării expoziţiilor muzeelor istorice trebuie să stea prezentarea modurilor de producţie şi a 
supra structurii fiecărei orînduiri sociale, aceasta făcîndu-se în primul rînd cu ajutorul dife
ritelor piese muzeale caracteristice pentru fiecare orînduire în parte. 

Muzeele etnografice prezintă modul de viaţă, cultura materială şi spirituală a po
porului nostru şi a minorităţilor naţionale, în evoluţia lor, în acelaşi timp scoţîndu-se în 
evidenţă legăturile care au existat de-a lungul veacurilor şi influenţele reciproce exercitate. 
La aceste muzee expunerea se face după orînduiri sau după capitole etnografice. 

INFIINTARE. Potrivit decretului de organizare şi funcţionare a muzeelor, muzeele 
de istorie şi etnografie, ca şi toate celelalte muzee, se înfiinţează sau se desfiinţează din ini-
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ţiativa institutelor centrale de stat sau a organizaţiilor de masă sau la propunerea secţiilor 
culturale ale sfaturilor populare regionale şi cu avizul instituţiilor centrale de stat sau 
organizaţii de masă, cărora muzeul le este subordonat. Un decret ce se va da. într-un viitor 
apropiat va fixa acest punct în chip precis. 

CLASIFICAREA. Muzeele istorice sau etnografice ca şi celelalte muzee se clasifică 
după tip şi specificul colecţii1or (profil). După tip şi din punct de vedere al sferei lor de acti
vitate se deosebesc : muzee republicane, interregionale, regionale, raionale, orăşeneşti şi 
comunale. 

Muzeele de istorie de importanţă republicană prezintă istoria ţării sau a unei părţi 
însemnate a ei din cele mai vechi timpuri 'şi pînă astăzi, fără să se piardă din vedere pre
zentarea legăturilor cu ţările vecine. 

Muzeele care privesc mai multe regiuni prezintă istoria acestei porţiuni de teritoriu 
din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi, încadrată în istoria ţării. 

Muzeele regionale şi raionale de istorie prezintă istoria regiunii sau a raionului, 
'scoţîndu-se în evidenţă specificul local. 

. 

Muzeele orăşeneşti de istorie prezintă dezvoltarea. istorică a oraşului respectiv, iar 
cele comunale istoricul comunei sau al unui grup de comune. 

Muzeele de istorie pot avea şi profile speciale, după specificul colecţii1or, ca de exem
plu : istorie militară, istoricul relaţiilor romîno-ruse, istoricul mişcărilor muncitoreşti 
sau o altă epocă importantă din punct de vedere istoric, încadrarea lor în tipuri făcîndu-se 
după normele RCM nr. 1819/1955. 

La rîndul lor muzeele etnografice pot fi republicane, interregionale, regionale, ra-
ionale şi comunale. . 

Muzeele etnografice republicane prezintă modul de viaţă, cultura materială şi spiri
tuală a poporului nostru şi a minorităţilor naţionale, scoţîndu-se în evidenţă specificul 
local şi arătîndu-se legăturile cu popoarele vecine. De asemenea, aceste muzee trebuie să 
expună în secţii speciale, pe baza materialului existent în ţara noastră, cultura mateirială 
şi spirituală atît a popoarelor celor mai înaintate cît şi a popoarelor primitive. 

Muzeele etnografice cuprinzînd mai multe regiuni prezintă etnografia acelor regiuni 
în cadrul etnografiei ţării. 

Muzeele etnografice regionale şi raionale prezintă, cu materiale etnografice, speci
ficul local al regiunii sau raion ului. 

în afară de categoriile de muzee istorice şi etnografice amintite, mai sînt case şi 
muzee memoriale. 

Casele memoriale sînt instituţii cu caracter muzeal care prezintă în primul 
rînd, cu materiale originale, mediul în care a trăit sau a lucrat viaţa întreagă sau o 
perioadă a ei unul dintre oamenii de ştiinţă, artă, literatură sau figuri revoluţionare 
din istoria tării.  

Muze�le memoriale prezintă cu diferite exponate muzeistice viata întreagă pe etape 
a uneia dintre personalităţile arătate mai sus, putînd fi organizate ' şi în clădiri care au 
avut legătură cu aceste personalităţi. 

FUNCŢIONARE. Pentru buna funcţionare a muzeelor de istorie şi etnografie, ţi
nîndu-se seama de clasificarea lor pe tipuri, forurile tutelare trebuie să le asigure baza 
materială de dezvoltare şi schema necesară. 

în ceea ce priveşte baza materială de dezvoltare, trebuie să se prevadă : clădire 
adecvată cu mobilierul specific pentru expunere, depozitare, conservare şi restaurare, 
b ibliotecă şi planotecă, laborator fotografic, cabinete de studii pentru personalul ştiinţific, s�l� de conferinţe şi de comunicări cu aparatura necesară, sală de conferinţe, săli de expo
ZIţIe temporară şi sală pentru serviciul administrativ, un buget în care să se prevadă pe 
lîngă fondurile de virament şi fonduri de plan-casă pentru achizitionarea de piese de muzeu, 
precum şi fond nescriptic pentru plata colaboratorilor exteriu. 

D� asemenea, în funcţie de tipul muzeului, bugetul muzeelor de istorie şi etnografie 
va cuprlllde şi fonduri pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice, care vor fi prevăzute 
la art. 5. 

Forw;ile tutelare, instituţiile centrale şi organizaţiile de masă, de care depind mu
zeele, vor aSIgura muzeelor material de aparatură tehnică necesară de import. 
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La întocmirea proiectelor pentru clădirile muzeelor se va avea în vedere normativul 
C. S.A.C. din 1955, urmînd ca tema şi sarcina de proiectare să fie analizate în comisii spe
ciale, formate din delegaţi ai muzeelor respective, ai forurilor tutelare şi ai Ministerului 
învăţămîntului şi Culturii. în cazul în care un muzeu se înfiinţează într-o clădire decla
rată monument de arhitectură se va avea în vedere să nu se modifice totuşi localurile 
decît la minimum şi numai cu autorizaţia expresă a C. s.A.C. în acest sens se va consulta 
şi broşura intitulată : "N Q1·mativ pentru proiectarea muzeelm· de ştiinţă şi de artă", publi
cată de C. S.A.C., nr. 129 - 55, Ed. de stat pentru arhitectură şi construcţii, Bucureşti, 1955. 

Pentru ducerea la bun sfîrşit a sarcinilor ce le revin, muzeele de istorie sau etno
grafie trebuie să aibă personal ştiinţific, tehnic, administrativ şi de pază, a cărui încadrare 
şi transferare se face cu respectarea prevederilor codului muncii, a dispoziţiilor 
decretului de organizare şi de funcţionare a muzeelor şi a instrucţiunilor de aplicare a 
RCM. nr. 1819/1955. 

De asemenea, pentru buna selecţionare a cadrelor ştiinţifice ale muzeelor, numirea 
sau schimbarea acestora trebuie să se facă numai cu avizul Ministerului învăţămîn
tului şi Culturii sau al instituţiilor centrale de stat, sau al organizaţiei de masă de care 
depind muzeele respective. în cadrul Academiei R.P.R., numirile se fac şi prin concurs. 

Sarcinile personalului ştiinţific al muzeelor sînt conforme cu indicatorul de cali
ficare aprobat prin instrucţiunile de aplicare RCM nr. 1819/1955. 

Pentru perfecţionarea cadrelor ştiinţifice şi tehnice ale muzeelor de istorie şi 
etnografie, Ministerul învăţămîntului şi Culturii organizează cursuri speciale de consfă
tuire. La organizarea acestor cursuri şi consfătuiri trebuie să-şi dea concursul şi 
Academia R. P. R. prin specialiştii săi. 

Şi celelalte instituţii centrale şi organizaţii de masă de care depind muzeele pot 
planifica cursuri pentru perfecţionarea cadrelor de specialitate ale muzeelor respective 
cu avizul Ministerului învăţămîntului şi Culturii. 

Potrivit proiectului de regulament de organizare şi funcţionare a muzeelor, pe lîngă 
muzeele de istorie sau etnografie trebuie să funcţioneze următoarele colective : Consiliul 
ştiinţific, colectivul de amatori şi reţeaua de corespondenţi voluntari. în afară de acestea, 
pe lîngă muzeele regionale funcţionează colective ştiinţifice regionale de îndrumare a mu
zeelor din regiunea respectivă şi comisii de evaluare. 

Tot în acest capitol trebuie încadrate formele de activitate ale muzeelor. · Acestea 
sînt comune tuturor muzeelor deşi prezintă caracteristici deosebite după profilul muzeelor. 

Formele de activitate comune tuturor muzeelor sînt următoarele : activitatea cul
tural-educativă, ţinerea evidenţei ştiinţifice, creşterea colecţiilor muzeale, conservarea 
şi restaurarea colecţiilor de muzeu şi activitatea de cercetare ştiinţifică. Pentru muzeele 
de istorie sau etnografie notele specifice ale formelor de activitate sînt următoarele : 

1. Activitatea cultural-educativă. în cadrul acestei activităţi trebuie desfăşurate 
următoarele actiuni : 

a. Organizarea expoziţiei permanente în care să se reflecte legile obiective de dez
voltare ale societăţii în diferitele ei orînduiri, precum şi specificul culturii materiale şi 
a supra structurii poporului romîn şi ale minorităţilor naţionale. 

b. Expoziţii temporare în localul propriu sau în alte localuri, sau expoziţii volante 
care se deplasează după un plan anumit în diferitele localităţi ale ţării, regiunii sau raionu
lui, cu precădere în centrele muncitoreşti şi localităţile rurale. Acest din urmă fel de expo
ziţie va trata teme legate de acţiunea de combatere a neştiinţei, superstiţiilor, misticis
mului, de combaterea naţionalismului burghez, precum şi de realizările regimului de demo
craţie populară. 

în organizarea expozitiei permanente sau temporare, muzeele de istorie sau etno
grafie trebuie să ţină seama de îndrumările tematice ale instituţiilor tutelare după ultimele 
rezultate ştiinţifice obţinute în domeniile respective în ţara noastră. 

După ce tematica este aprobată de către instituţiile centrale sau organizaţiil{'. de 
masă de care depind, muzeele acestea îşi întocmesc planul de achiziţii şi de cercetări, şi 
apoi planul grafic. . 

G. Popularizarea muzeelor şi a colecţiilor muzeale care trebuie făcută prin : afişe, 
panouri, invitaţii tipărite, diafilme, organizarea de vizite colective la muzeu, pliante, 

294 

http://patrimoniu.gov.ro



AlATERlALli: 

ghiduri, cataloage, cărţi poştale cu aspecte din muzeu sau cu reproducerea pieselor mai 
importante, conferinţe cu subiecte legate de specificul şi activitatea muzeelor respective, 
cu rulare de filme documentare, organizarea de cercuri de studii pe lîngă muzee sau de 
cabinete didactice, consultaţii pentru problemele de specialitate legate de specificul mu
zeului respectiv, precum şi articole în presă şi radio. 

2. Ţinerea evidenţei ştiinţifice şi creşterea colecţiilor muzeale. Pentru aceasta 
trebuie inventariate toate piesele muzeului în registrul inventar ştiinţific, şi să se întoc
mească pentru fiecare din ele o fişă ştiinţifică de obiect conform tipurilor aprobate. 

Marcarea pieselor colectate de pe teren sau achiziţionarea trebuie să se facă imediat 
după intrarea lor în muzeu. . 

Este util ca muzeele regionale şi raionale de istorie sau etnografie să aibă o evidenţă 
a colecţiilor muzeale chiar a celor particulare de pe teritoriul în care-şi desfăşoară acti
vitatea. 

Mutarea sau folosirea în alt scop a colecţll1or şi a utilaj ului muzeelor de istorie şi 
etnografie, precum şi comasarea colecţiilor acestor muzee, se poate face numai potr\vit 
decretului ce se va publica într-un viitor apropiat. 

De asemenea, schimbul cu alte ţări a exponatelor muzeale în domeniul arheo-
1 ogiei , istoriei şi etnografiei nu se poate face decît în conformitate cu prevederile 
aceluiaşi decret. 

în ceea ce priveşte creşterea colecţiilor, muzeele de istorie sau etnografie îşi îmbo
găţesc colecţiile prin cercetări pe teren, efectuate de personalul ştiinţific, donaţii sau achi
ziţii de la particulari pe baza actelor de cumpărare-vînzare şi a plăţilor în numerar, precum 
şi prin preluarea pieselor arheologice descoperite cu prilejul săpăturilor şi repartizate mu
zeelor de către Academia R.P.R. şi Ministerul învăţămîntului şi Culturii, după studierea lor. 

3. Conservarea şi restaurarea colecţiiJor muzeelor. Muzeele de istorie sau etnografie , 
indiferent de subordonarea lor, trebuie să ducă o continuă muncă pentru conservarea şi 
restaurarea colectii lor. 

Conservarea trebuie avută în vedere în sălile de expoziţie permanente sau tempo
rare, cît şi în depozitul ştiinţific, luîndu-se măsuri . pentru asigurarea unei temperat uri 
constante. Pentru asigurarea unei bune conservări a colecţiilor, muzeele de istorie sau 
etnografie trebuie să efectueze periodic controlul conservării colecţiilor. 

în afară de aceasta, vor treblli luate măsuri de condiţionarea aerului şi de asigurarea 
colecţiilor contra incendiilor (instalaţii ignifuge şi corpuri de pompieri). 

Atît în sălile de expoziţie permanente cît şi în cele temporare se va asigura paza 
atît ziua cît şi noaptea. 

în prevederea corpului de supraveghere şi pază se va proceda conform preve
derilor HCM nr. 1819/1955 a instrucţiunilor de aplicare a acestor hotărîri. 

Depozitele ştiinţifice ale muzeelor trebuie organizate pe secţii, după natura mate
rialelor, în săli speciale dinafara sălilor de expoziţie permanentă sau temporară. Ele vor 
avea fişier special, organizat topografic şi cronologic. 

Pentru efectuarea lucrărilor de conservare şi restaurare a pieselor muzeale, muzeele 
de istorie sau etnografie trebuie să organizeze laboratoare şi ateliere de restaurare, după 
specificul colecţiilor şi natura lucrărilor (lemn, ţesături, documente, ceramică, metale etc. ) .  

Pe lîngă aceste lucrări, în muzeele de importanţă republicană sau interregională 
se va asigura efectuarea diverselor analize chimice (metale, soIuri). 

Laboratoarele şi atelierele de restaurare trebuie să fie organizate în săli speciale. 
Pentru buna lor funcţionare muzeele de istorie şi etnografie trebuie să fie utilate potrivit 
cu n�tura lucrărilor de executat, cu aparatura şi materialel chimice necesare prin grija 
i-Orurilor tutelare. 

La efj'lctuarea lucrărilor de restaurare pentru fiecare piesă etnografică în parte, 
este ne?esar să se întocmească cîte o fişă de restaurare, care va fi anexată la fişa piesei 
resp�ctlve, Acest lucru este necesar pentru cunoaşterea etapelor restaurării şi a tehnicii 
folOSIte. 

4. C�rc��ăr� .ştiinţifice. Muzeele de istorie şi etnografie îşi întocmesc anual un plan 
de cercetăn ştnnţifice pe care-l înaintează spre aprobare instituţiilor centrale sau organi-
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zaţiilor de masă cărora le sînt subordonate. Acestea, la rîndul lor, centralizează planurile 
de cercetări ştiinţifice ale muzeelor de istorie sau etnografie, le discută cu institutele de 
specialitate ale Academiei R.P.R. şi apoi le aprobă. 

Controlul efectuării lucrărilor din planurile de cercetări ştiinţifice a muzeelor de 
istorie sau etnografie trebuie să se efectueze de către organele de specialitate ale institu
ţiilor centrale sau organizaţiilor de masă de care depind muzeele, care vor cere la nevoie 
sprijinul specialiştilor Academiei R.P.R. 

Conform planului de cercetări ştiinţifice, muzeele de istorie sau etnografie organi
zează cercetări pe teren şi la muzeu cu scopul de a se mmoaşte specificul teritoriului res
pectiv şi de a se colecta piesele necesare expoziţiei, precum şi pentru valorificarea ştiin
ţifică a pieselor de colecţii. 

Muzeele de istorie, prin personalul ştiinţific, întreprind atît cercetări pe teren, 
sub formă de cercetări de suprafaţă, sondaje şi săpături, sondajele şi săpăturile efectuîn
du-se numai cu aprobarea Academiei R.P.R. ,  cît şi cercetări de arhivă şi în biblioteci, 
pentru studierea dezvoltării societăţii omeneşti de pe teritoriul respectiv, din vremea 
orînduirii comunei primitive şi pînă în zilele noastre. 

în cadrul cercetărilor ştiinţifice organizate de muzeele de ist orie se va acorda o 
deosebită atenţie studierii mişcărilor revoluţionare, precum şi cercetării mişcărilor mun
citoreşti şi a prefacerilor revoluţionare obţinute în anii de democraţie populară în diversele 
regiuni ale ţării noastre. 

Muzeele etnografice, prin personalul lor ştiinţific, în colaborare cu institutele de 
specialitate ale Academiei R. P. R. întreprind cercetări pe teren pentru cunoaşterea 
specificului modului de viaţă, culturii materiale şi a suprastructurii poporului romîn şi 
a minorităţilor naţionale din diversele regiuni ale ţării. De asemenea se vor întreprinde 
cercetări de arhive şi în biblioteci cu scopul de a se strînge documentarea necesară. 

Piesele colectate cu prilejul acestor cercetări de către muzeele de istorie sau 
etnografie vor fi prelucrate în muzee de către personalul ştiinţific, pe de o parte pentru 
folosirea lor în expoziţie, iar pe de altă parte pentru valorificarea lor prin conferinţe, 
referate, comunicări şi studii în publicaţiile de specialitate editate de către Academia 
R.P.R., Ministerul învăţămîntului şi Culturii sau direct de muzee. 
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