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BISERICA ROMANEASCA
DE LA
(JUDEŢUL HUNEDOARA)
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cerceta r1

RIBIŢA

ADRIAN ANDREI RUSU

Monumentul as upra căr ui a vom ză bov i pe parcursul paginilor
ca re urmează este unul dintre cele mai cun oscute din arealul
geografic şi istoric denum lt în evul mediu Ţara Crişuri lor şi, conv enţional, Zarand. Punctul de pornire al inte res ului românesc
pe nt ru biserica de la Ri biţa (fig. 1) a fost marcat de un st udiu
pub li cat în anul 1929 1 de către Sil vi u Dragomir. Dup ă aceea,
cercetarea a evolu at diferit. Cele mai mu lte referinţe le regă
sim în istoriografia de artă, fie că este vorba despre an ali za şi
încadrarea crîmpe ielor de frescă ce se întrevăd pe fon dul vă ruie
lilo r fără va loare 2 , fie că au fost în ate ntie elementele arhitectonice 3 . Revenirea asupra monumentului ~m înţele s-o prin modali tatea în care am procedat deja în cazul alto r biserici -monumente
din jud eţul Hunedoara, a dică în prim ul rînd din perspect i vă
1 Vechile biserici din Zarand şi ctitorii lor în sec. XIV şi XV, î n «Anuaru I C om isiunii mon umente lor isto rice . Secţia pe ntru Tra nsil van ia» , 1929,
p. 225-264.
2 Li ana Tugearu, Biserica Sf. Nicolae din com. Ribiţa (ju d. Hunedoar a)
în voi. Pagini de veche artă romdnea s că, V/1 . Repertoriu/ picturi/or murale
medievale din Romdnia (sec. XIV - 1450). Partea 1, Bucur·eşti, 1985, p. 129 147, cu bibliografia ma i vech e.
3 Vi rgil Vătăşi a nu, Vechile biserici de pia tră romdn eş ti din judeţ ul Hunedoara, în «Anuarul Com isiun ii Mo num e nt e lor Istor ice. S ecţ ia pe ntru Transi Iva n ia», 1929, p. 18 - 19: Euge nia G re cea nu, Influenţa gotică în arhitectura bisericilor romdneşti de zid din Transil vania, î n «Studii ş i cercetări
de istoria arte i. Seria artă pl ast ic ă» , 18, nr . 1, 1971, p. 33-58 .

istorică . Acea stă

metodologie va fi s prijinit ă de cant itatea de infornoi, de n atu ră ar heologi că, dar şi bib l iografic ă şi arh i v i st i că .
C ercetarea arheo l ogică. S-a impus din neces it atea
!erminăr ii operaţiun il or de. re pa ra re ş i conserva re arhitectonică.
ln momentul în care săpătur i le au debutat 4 , fu sese înl ătu rat
pronaos ul de seco l XIX, care înglobase turnul clopotnită, se făcu
se ră decope rtări serioase ale straturilor de pămînt din vec in ă
tatea imedi ată a construcţiei ş i se realizase o no u ă văr uire exterioară, d u pă c u răţarea vechi lor tencuie li. Cît priveşte în l ăt ura rea
grabnică a depunerilor exterioare, fără să se poată ap recia corect
rostu l lor malefic în sp ul berarea straturilor arheologice, am putea
doar scrie că d ator i tă coborîrii lor, în unel e locuri, sub um ă rul
fund aţ iei , a di s părut total ceea ce se mai păstra din vec hiu l ni ve l
de co n st rucţie .
In tervenţia arheologică a fo st oportun ă doar în inter ior. Gradul de degrad are a pod elelor de lemn, rez ultat subsidiar al igramaţii

4 Ş a nti eru l a funcţi ona t în pe rioada 1 3-29 august 1990 cu spr ijinul
financiar a l Muze ului jud e ţ ea n Hun edoara- Deva. La cercetări a u part icipat
s tud e nţii în
istorie Gh eorg he Petrov, de la Univers itatea d in Cluj , ş i
Flaviu s Solomon , de la Uni vers itatea de stat din Chi ş in ău.

Fig. 1. Biserica de la R ibiţo. Aspect genera l dinaintea anului 1990

http://patrimoniu.gov.ro

srer, impunea nu numai simple operaţiuni reparatorii, ci punerea
de acord a nivelului cu cel exterior, coborît deja cu un an înainte s.
S-au făcut patru secţiuni exterioare: S I - 6,5 x 2 m, pe latura de
sud a altarului la un metru de umărul său cu naos ul; S li -4 x2 m,
la îngemănarea fundaţiilor clopotniţei cu naosul. pe latura de sud;
S III - 4x2 m, la un metru de um ăru l naosului, pe latu ra de nord
a altarului; S IV - 2,5x 2 m, la 1,5 m de colţul de sud-est al
altarului şi cele şase interioare (S V -17,8x1,5 m, de-a lungul
axei interioare a bisericii, cu lăţimea spre sud de ax; S VI -2 x 2 m
- în colţul de nord-vest al navei; S VII - 2,4 x 1,5 m, spre est
de pilastrul liber din nord-estul navei; S VIII -4.4 x 1,5 m, la
0,50 m spre vest de latura Iungă a secţiunii anterior localizate;
S IX - 2,4x1,6 m la o altă di stanţă de 0,50 m de secţi unea
precedentă; S X - 2,2x1,25 m, între cei doi pilaştri centrali
ai laturii de sud a bisericii) (fig. 2-3 ). Aşa cum s-a observat
cu uşurinţă din cele patru secţiuni stratigrafia este extrem de

simplă. Biserica a fo st fund ată di rect peste solul viu şi sol ul vegetal. În interior, sub podeaua degradată, s-a u descoperit grinzi
putrede aşezate într-un strat de pr un di ş de rîu, în care ei-au
amestecate fragmente de cioburi ceramice, de stic lă industrială
şi de cărămizi. Sub acesta exista un ni vel de pămînt bătut, cu
amprentele unor bîrne mai vechi. Din acest strat se distingeau
cel puţin două gropi mari pline cu moloz ş i fragmente de frescă,
prove nite de la şantierul care a ridicat bolţile. Toate aceste straturi formează împreună o grosime de 0,15-0,20 m. La baza lor,
în dreptul pereţilor, se găseau încă tencuieli parietale. Sub aceste
adîncimi, stratigrafia a fo st practic total spulberată de răvăşiri
drastice, Au fost practicate gropi de di verse adîncimi , unele pînă
•III

6

Pentru uniformizarea adîncimilor a fost luat ca reper (Vagdss) punctul
situat la 0,50 m deasupra pragului de piatră al i nt răr ii.
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la mo 1·mi nte ori di ncolo de ele, lespezi le funerare existe nte au
fost fie mi şcat e din po~iţ ia 101· iniţială, fie de-a dreptul sparte în
bucăţi şi î m p1·ăşt i ate . ln altar cr existat suplimentar o placă de
beton turnată peste lespezi de piatră p1·inse în mortar ş i aşezate
pe ni sip. Solul vi u are consistenţă compactă d~n prundi ş aluvi onar în amestec cu pămî n t nisipos galben-brun . ln inte rior ul biseric ii au fo st întîlnite sporadic fragme nte grosiere cu aspect speci fie
pentru epoca h al/s tattiană. În groapa lui M15 a apă rut un sile x
nefinisat.
Obser v aţii
privitoare la constr u cţ i a şi
ev o I u t i a arh itect o ni că a biseri c ii. Fundati ile au
fo st adîn°c ite în şa nţuri-cofraje, la 0,70 m de ni veruîact~al de
calca re, pînă la af1 ngerea superfl clâlă a so lului viu. Pietre le au fost
aşezatecTestu I de negi ijent.
Di n punct de vedere planimetric, avem de-a face cu un naos
lung în interio r de 9,25 m ş i lat de 5,80, dar cu un alta r cu plan
uşor trapezoidal, cu latu rile de 3,60x4.70x3.75x4,70. Clopotniţa, co n str uit ă concomitent cu restul bisericii, aşa cum suge1·a
încă si tab loul vot iv, are dimensiuni le interioa 1·e de 3,15 x 2,50 m.
Pe ret ele de sud al clopotniţei are în grosime 1,1 0 m, în timp ce
acela de no rd evolu ează de la 1,10 la 1 m, de la est spre vest.
în 1·est, pereţii biseric ii au grosimea consta ntă de 0,90 m. În faza
iniţială de fun cţionare , clopotniţa a fost de spărţ it ă de naos de
un perete cu o u şă. Tîmpla iconostas ului a funcţionat ş i ea în tr-o
fază mai vec he pe o talpă de zidărie de piatră cu mortar, din care
rudimente servesc astăzi pentr u o înălţare de cărămidă. Masa
pr isto lu lui a fost ş i ea mai largă (1,5 X1,5 m), aducînd u-ne aminte
de forma cele i descoperite la Cri şcior 6 •
În momentul în care biserica a fost sup u să un ei am ple in tervenţ ii pentr u exec utarea un o1· bolţ i pe arce dublour i, s-a u exec utat cîte patru perechi de pila ştri adosaţi de-a lun gul pereţilor de
nord ş i sud ai naos ul ui. Fu ndarea lor s-a făc ut pe o bază n eregulată,
compusă din pietre ş i cărăm i zi prinse neglijent în mortar, depăşind
cu ma i mult eo,15 m lă1·gimea pilaştrilo1·. Pilaştr11a do saţ i au
la rîndul 101· o grosime de 0,25-:0,30 m, cu o l ăţime var i ab il ă
în jurul dimensiunii de 1,25 m. ln pofida unei afirmaţi i ca1·e
s u sţ in ea afecta1·ea stratului de frescă în spate le lor 7 , pe baza
observaţ ii lor noast 1
·e am fi tentaţi a crede că efecte le as upra lui
au fost fie p a rţiale, fie numai de sim l ă aco e1·i1·e, ceea ce sporeşte şansa reveder ii su st a nţ1 a ea vec 11 es ăşu 1·ă 1·i iconog1·afice
în urma restaurărilor vii toare.

o Cercetăr i arhe ol og ice inedite din anul 1989, efectuate de către un
colect iv de muzeografi de la Muzeu l j udeţean Hunedoara-Deva. C omunicare prezentată de Adrian A. Rusu , Eugen Pescaru şi Mir·cea Dan La ză r· ,
la ses iunea anuală de rap oarte arheologice, Arad , 1990.
7 Liana Tugearu, op . cit „ p. 130.

I

S-a mai constatat că, probab il tot cu prileju l construcţie i
elevat ia naosului a fost m a nşonată în interior, pînă la o
de un metru.
Mo rmi nte Ie. În cursu l săpătu1·ilor arheologice au fost
identificate şi în cea mai mare parte cercetate un num ăr de 37
de morminte . Dint re acestea , 24 aparţin cimitiru lui î nconjurător
bise1·ici i, ia r re stul inte1·ioru lui. Mu lte au fost afectate de reînhumări ori profa n ăr i (interior) (M 1 , M13 , Mi 5- 18 , M24 , M33 - 34 )
alte le se pr ezint ă într-o sta re de conservare precară , da torită
fie umezelii exces ive, fie vîrstei tine1·e a înhumaţilo r (ex.: M8 ,
M10 , M~ 5 , M36 ) 8 . Ca o regulă generală , adînc im ea de înh um are
va riază între 0,80 - I m. Num ă rul copiilo1· (M21 M5 , M11 _ 12 , Mis•
M21 : M25 ) reprezintă aproximativ 26% din total .
ln exterior mormintele se aglome1· ează ş i se suprap un, aşa
cum era de aşteptat, în zona altarulu i. Se găsea u mai multe la
est ş i sud. Orientarea lor o respectă pe aceea a biserci ii. Doar
M5 face excepţie p1·in .a linierea la colţul de sud-vest al naos ului,
cu pri virea spre sud . I nh u maţii au aproape ca o regu l ă g ene ral ă ,
mîinile înc ru c i şat e pe piept. U1·me de sicrie s-a u păstrat în cele
mai mu lte cazu1·i.
În interior, cele mai vechi morminte au fost aşezate în aprnpierea iconostas ului (M28 , M~ 3 ), apoi s-a u repart izat de stu l de
uniform pe întreaga s uprafaţă a interior ului . Ştim doar că în
secol ul al XV I-iea s-au ales marginile (vez i M37 , eventual M27 ).
Peste un seco l î n hum ăr ile nu au ma i re spectat nici un fe l de restricţ ii: au fo st practicate în altar (M36 ), sub turnu l clopot n iţă
(M32 ), pe vechi fundaţi i (Mm ) ori în mijlocu l inter io ru lui (M20 :
M. Susane i Pui) Şi din acest punct de vedere Rib i ţa
se ali ni ază la situaţiile cunosc ute de la Hălmagiu 9 ş i Cr işcior .
Răvăş i rea şi prnfanarea unora dintre ele, l aola ltă cu mutarea lespezilo r fu nerare afe rente, s-au produs, în bună parte, cu prilejul
lucrărilor pentru con stru cţ ia boi"ţilor .
In ventar fu ne1-ar şi alte descoper iri. Din
tota litatea mo 1·minte lor numai şas e au avut ş i in ve ntar. La M0
s-au de scope 1·it potcoave de cizme, la Mia· o mică mărg ică albastră 10 •
la M28 , o mică copcă de bronz (fig . 4/b) 11 , M31 , o catai-amă de c i zmă .
O atenţie spec i ală m er it ă mormintele M26 şi M37 . Prim ul ind iv id
a fo st îngrnpat cu o can titate oa1·ecare de vai·, ceea ce ne l asă
să înţelegem că a n;_u 1·it întt--o molimă 01·i a fost suspect de o
boa l ă contag io asă . Jnt 1
·-unul din degetele mîini i stîngi av ea un
ine l din arg int de tip sig il ar. Pe placă este rep1·ezentat în negativ
un animal greu de id entificat (fig. 4/a ). Cu oa1·ecare şanse , o minuţioasă cercetare de arhivă va fi în măsu1·ă să-l identifice pe posesor,
împreună cu vrem ur iIe în care a trăit 1 2 .
M37 aparţi ne unei femei înhumate la mijlocul laturi i de sud a
biserici i sub tabloul vot iv. Pe baza inel ului de bronz pe care
sînt in cizate do u ă iniţiale , este ·de pres upus că numele e i fusese
prescurtat în fo1·ma l.B. (Ilona Bradi ?) (fig. 4/c) . Ve şm intele
i-au fost cus ute pe piept cu mic i decoi·aţi i de fir în fo rmă de brad
(fig. 4/f). Păru l îi fusese prins cu şase ace de pă i·. Capete le acesto ra sînt diferite la fiecare în parte. Trei dintre ele sînt polied1·ice,
cu feţe patrate aşezate pe colţuri şi unite prin triunghiur i. Dimen- .
siunile loi- diferă (fig. 5 a-c.) Un al patrulea este o sferă turtită
ş i div i zată med ian de un mic şănţuleţ (fig. 5/d) . Este singuru l
care a fost confecţ ion at din bronz, faţ ă de ce lelalte care sînt din
argint. Al cin cil ea se comp une dintr-o sîrm uliţ ă luc i-ată î~ tehni ca
filigranului, dispu să în tre i rînduri ş i împ l et i tă înci- u cişat. 111 partea
s u per i oară este articulat cu un ine l încoronat cu patru biluţe
dispu se în piramidă (fig. 5/e). Ulti mu l a1·e tot o împletitură dar

bolţilor ,
înăltime

8 Tot al itatea scheletelor recuper-abile au fost pr·edate spre anal ize
antropologice dr . Cantemir Rişcuţ i a de la In st itutul de Antrnpologie din

Bucureşti.
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Fig. 3. Mormintele interioare.

0 Dan C ăpăţînă , Cerc etăr i arheologice Io Hălmagiu şi Vlrfuri/e (ju d. Arad),
în: « RMM-M IA », 45, nr·. 2, 1976, p. 76, fig. 4.
io O mărgică asemăn ătoa r·e , dar· ceva ma i mare, a fost găs i tă la Răchi
tova. Vez i Adr ian A. Rusu, Istoria ş i implicaţiil e une i ctitorii rom6neşti
necunoscute : Răchitova Muşineşti/o r, în «Anuarul lnst . de ist. ş i ar· heol.
C luj-Napoca », 29, 1989, p. 92.
l l Piese asemă n ătoare
la b ise r ica dispărută de la N ă laţi .. c ercetăr i
arheolog ice ined ite din anu l 1989, în curs de publica re .
12 M enţ i onă m doar că nu este blazonul fami liei Ribiczey. Pen t ru e l a
se ve dea ]. Siebmache r, Grosses und allgeme ines Woppenbuch. Adel von Siebenbiirgen, Nli rnberg , 1898 , tab . 149 (roză d es ch i să pe care este un porumbel cu o s e m il ună în cioc) dar· ş i Col ecţ i a genealogică a lui Kelemen Laj os ,
Ar h. Stat. Cluj-Napoca (d o i peşti în cr-ucea Sf. Andrei, cu o să g eată verti cală în tr·e e i) .
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fir f) ţes ătură de fir din M 37 .
Fig. 5. Ace de

pă r

î

'i

'\

.

'

'·"
,,""
"",,
'·
"":·
"" d

·~

b

c
e

f

a
l

I

numai din două sîrmul iţe, iar în partea superioară este încoronat
de un boboc de floare cu patru petale (fig. 5/f). Numai trei s-au
păstrat nefragmentate (0,050-0,055 mm). La Hăi magi u au · apărut
asemenea ace tot într-un singur mormînt 13 . Şi tot ca acolo, ele
se datează în a doua jumătate a secol ului al XVI-iea. Datarea este
asigurată la Ribiţa de un denar emis de către Ferdinand I de
Ha~sburg în 1554, aflat tot în inventarul lui M37 •
ln afara mormintelor de la Ribiţa s-au mai descoperit o serie
de piese. În interior, în zona S IX, în preajma lui Mas• a fost descoperită o bucată dintr-o ţesătură de fir (0,1Ox0,02 m), cu motive
geometrice romboida le întrepătrunse (fig. 4/e ).
În preajma M1 , Mw M3 , din S I s-au găsit, alături de un craniu
răvăşit, cîteva bucăţi dintr-o sîrmă de bronz care prindea o podoabă
13

Dan

Căpăţînă,

Fusaiolă.

Descoperirile numismatice de la Ribiţa sînt extrem de s ărace
Ele vin în flagrantă contradicţie cu monedele circulate, asupra
cărora ne oferă detalii un tezaur monetar descoperit în anul
1974 ls. Cea mai veche monedă care provine din săpătura arheo l ogică a fost găsită lîngă tibia piciorului stîng al mortului din M28 ,
dar în pămîntul de deasupra sa (-0,60 m). Este o monedă foarte
circulată, cu uzură accentuată, emisă probabi l la începutul domniei regelui Sigism und de ~u x emburg 16 . Următoarea monedă ca
vechime aparţine lui M37 • ln groapa lui M25 au fo st descoperite
două monede, fără să avem certitudinea că ambele i-au apa rţinut .
Nesigură este o monedă, iarăşi foa rte u zată şi găurită, emi să
probabil de către împăratul Rudolf, pentru Ungaria, în jurul
anului 1580. A dou a, descoperită în mîna copilului, este un duariu s
d in 1699, tăiat în jumătate. Toate aceste piese sînt de argint.
M11 , M21 şi M31 au av ut în mîini monede habsburgice de bronz
din sec. XVIII, tăiate în jumătate. Mi 2 a avut o monedă asemă
nătoare, întreagă.

din M37 .

o

apoi o

la · 'pidoarele -· lui · M3"6 • _Di n S I provine o fusaiolă
(fig. · 6 ). Fragmente ceramice medievale · au apărut sporadic în
interior." Sub solee am recuperat un vas întregibil, care aparţine
unei epoci apropiate.

Fig. 6 .

e

remar~am

descoperită

I

I

de~oTată·. cu

interesantă piesă de bronz, cu de stinaţie necunoscută (fig. 4/d),

op. cit ., p. 79

şi

fig . 10.

L es pe zi I e fu ne r a re s-au descoperit numai în interior
(fig. 3). Pentru că nici una nu a rămas în poziţie iniţială, rămîne
să avansăm doar presupuneri cu pri vire la destinaţia lor. Am procedat de aseme nea la marcarea lor convenţională. Cinci au fost
descoperite întregi ori întregi bi le (A-E), una în două fragmente
mai mari (F). Nu este deloc exclus ca fragmentele din urmă să
provină de fapt de la două lespezi diferite, dar din acelaşi material
Iitic, cu urme lăsate încă în colţul de sud-vest sau între pietrele
B şi D. Lespedea A (1,85 x 0,60 m) a aparţinut unuia dintre mormintele M15 , M29 ori M31 ; B (1,68x0,65 m) fusese destinată lui
M28 : C (1,83 x 0,50 m) lui M27 : D (1,25 x 0,84 m) unui M comp let
d i spărut; E (lungime parţială 0,74 x 0,52 m) peste M3 s; fragmentele F (lăţime= 0,58 m) peste M37 şi probabil peste un alt M
aflat în colţul de sud-vest. Grosimea lor osci l ează de la 0,11 m
(D), la circa 0,25 m (B). Din punctul de vedere al materialului,
sînt două categorii: una d într-un conglomerat calcaros local
extrem de friabil, mai ales în conditii de umezeală accentuată
(B, C, E, F) şi alta cu structură cri st~lină compactă şi omogenă,
pretabil la o prelucrare de fineţe (A. D). Materi alul celui de-al
doilea tip nu este de provenienţă lo ca lă . După unele indi ci i oferite
de morminte le în preajma cărora s-au aflat, primul tip este mai
vechi. Singura lespede cu in sc ripţie este D. Cuprinde un text
incizat stîngaci, pe trei rînduri, cu lite re antiqua în alte de 0,12 m:
PUI SUSA(NA) ANNO 1694 DIE XVI MAR (TI ). Defuncta a
făcut parte din famili a de origine române ască din localitatea Pui,
districtul Haţeg şi a ajuns la Ribiţa în urma unei legăt u ri de
rudenie 1 7.

14 Pentru analogii vezi Adrian A. Ru su, Istoria un ei ctitorii ... , p. 92:
ide m, Biserica Pirve ştilor din comuna Baru (jud. Hun edoara ) , în « Mitropolia Banatului », 39, nr. 2, 1989, p. 39 .
10 Mircea Dan Lazăr, Tezaurul feudal (sec. XV-XVI) de la Ribiţa (jud.
Hunedoara), în « Sargetia », 13, 1977, p. 293-304.
18 D et er minăril e întregu lui material numismatic a pa rţ i n cercet. dr. Eugen
Chirilă, căruia îi mulţumim ş i pe ac e astă cale.
17 Ar putea f1 vor ba despre fiica lui Matia Borbatr izi ş i a Jud it e i Kereszt esi, căsăto r i tă cu Gaspar Pui (Arh . Stat. Tg. M ureş , Arh. Mara nr. 363) .
Pe de altă pa rt e, în altă sursă , nevasta lui Gaspar Pu i est e notată Sara
(vezi Bojthe Odon . Hunyadm egye sztrigymelleki reszenek es nemes csal6dainak tiirtenete, Budapesta , 1891, p. 256 ).
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Fig. 7. Pisania de la

Ribiţa.

In scripţiile parietale. Cînd a scris pentru prima oară .despre
pi sania bisericii (fig. 7), Silviu Dragomir s usţin.ea că « ~01evod~I
Vasile din Ribiţa a ridicat-(o) la 1414- 1415 »: 1mpre~na ~u !ray11
să i lB, Atunci cînd a revenit pe larg asupra e1, 12 ani mai t1rz1u,
datele lui erau mai complete, dar, fapt trecut sub tăcere, contradi ctorii. În noua abordare, cu reprodu ce rea textului pisaniei atît
ş i aşa cum fusese citit se pare de către părin'.el~ Virgi! Comşa
pe la 1868, Dragomir corectează nume!~ pr1.nc1palulu1 ~tltor,
Vladislav, dar nu mai vorbeşte de « fraţi», c1 de unul singur,
Mi clăuş, iar anul este redat fără echivoc, drep·t· 1417_19 . T?ate
aceste informaţii au fost asimilate fără co mentar11_de c.atre. 1s~~
ricii români. Abia în 1985, inscripţia a fo st supusa unei revi zuiri ,
care a relevat gradul apreciabil de corectit~dine al . lectur~i din
secol ul al XIX-iea 20. Din păcate, ea nu a mai beneficiat dec1t de
o parte mai restrîn să a vec hiului :ext. Aşa s~ e x plică ~e ce co~tra
dicţiile din comunicările succesive ale lui Dragomir au ramas
n e lămurite.

Mult mai ciudată a fost însă atitudinea lui Dragomir ~aţă de
o altă sursă de informaţie privitoare la in scripţ iile Ribiţei. ln articolul din 1929 el se referă direct la un articol apărut în 1868 într-o
revistă maghiară, sub se mnătura lui Odon Nemes 21 •
Din el a extras însă num ai desenul care înfăţişa vederea dinspre
nord a bisericii. Scăparea celorlalte informaţii a fost, cum vom
vedea ceva mai jos, extrem de păgubitoare.
Articolul lui Nemes se intitula «A ribicei templom 1404-bbl
( = Biserica Ribiţei din 1404) 22 • Nemes a . utilizat informaţ}i
istorice de primă importanţă a căror provenienţă a fo st, pe cit
se pare, arhiva propriei sale familii, căci Nem.es se n~scus.e la
Ribiţa în 1847, iar după nume par<:_ să fi a~arţ1nut„un~1~ d1.ntre
cele trei ramuri importante coboritoare din cnez11 r1b1ţen1. Se
vorbeşte astfel despre primul strămoş, pe nume Neacşa Ţe?~o.~
(Nexa Theodor), ca'.e primise în_ anul 1369 confirmar_ea stapin1r11
as upra satelor Rib1ţa, Mesteaca nu de Jos, Mesteacanu. de Sus,
Brad şi « Tertfalva » ( = Ţebea ?). La 1404, fiul acelui Neacşa,
pe nume Vl ad islav, a fost sa ncţionat cu pierderea moşi Ilor de r~gele
Sigismund de Luxemburg, pent~u nota i~fidelitat_is . .ln _acelaşi a~,
însă, fiii lui Vladi slav, anume Mat1a, « Vrat1 slav » ş1 M1clauş (=Nico lae), au primit înapoi moşiile . Din cei trei fraţi s-au dezvoltat
trei familii diferite. Originea lor este arătată de un docul"[1ent
emis de capitlu I din Oradea la 1527. Cercetînd u-se martorii local-

ls Studii din istoria mai veche a romtJnilor de pe teritoriu/ diecezei Aradului, în «Transilva ni a», 48, nr. 1 - 6, 1917, p. 18, 25.
19 Vechil e biserici din Zarand .. „ p. 254.
20 Liana Tugear u, op. cit„ p. 146, compară cu textul vechi la p. 133,

nota 14.

nici, din care trei cu vîrste venerabile de peste un veac, s-a dovedit că din Matia a purces familia Ribicey, de la « Vratislav ».familia
Nemeş , iar de la Miclăuş, familia Bradi.
Este deja cu muit mai mult decît şt iu se m despre feudalii ri bi ţen i. Pînă la restituirea acestor date , s-a operat doar cu documente de secol XV, respectiv din anii 1445 şi 1461 23 • Or, iată- ne
în feri cita situaţie de a-i cunoaşte încă din secolul angevin, cu acel
st rămoş, altfel pierdut din toate corpusurile, regestele ori semnalările documentare din istoriografia poz iti v i stă şi pînă la zi.
Mai departe, Nemes scrie că pe peretele interior sud era
scris, «în limba sîr bă vec he », un te xt pe ca re ni -l redă în Jimba
maghiară în forma: « Halaul az istennek emeltUk ezen templomat, mert Zsigmond Kiraly, az atyank Vrati slav alta! elvesztelt
joszagot ismet viszaadta Mati a, Vrati slav, Miklos de Ribice, Ana
es Jo han ka lea nyu kkal epite ltek 1404-ben )). Ceea ce traci US în
româneşte ar însemna: « Drept mulţumire lui Dumnezeu am
ridicat această biserică pentru că regele Sigismund a restituit
bunurile pierdute de tatăl . nostru Vrati slav. Matia, Vratislav,
Mi c lăuş de Ribiţa şi cu fetele Ana şi Ioan ca au construit-o în 1404 ».
Ceea ce avem la îndemînă este un rezumat al pisaniei reale,
cu eliminarea stereotipiilor şi a formulelor religioase. Regăsim
aici personajele principale, între care Vratislav = Vladislav ş i
loanca = Stanca, în plus apare Matia. Cum văz u se m ceva mai sus,
şi Dragomir considerase la 1917 că « Vasile » (-:: Vratislav =
Vladislav) avusese «fraţi» şi nu doar unul singur. ln textul slavon din 1895 în faţa jupanului Vladislav a rămas un s paţiu neîn tregit. S-ar deduce deci că a fo st loc şi pentru persoana lui Matia.
Apoi reţine atenţia fragmentul «ca să fie uric fiilor lui», după
care urma o dată care era înaintea lui 15 iulie («sîmbăta a şasea
a postului» Paştelui). Aceste cuvinte par să fie în acord cu un
eveniment cronologic anterior, în care fiii, respectiv Matia, Vladi slav şi Miclăuş, primiseră «uric», deci confirmarea unei stăpî
niri privilegiale, în spiritul informaţiei rezumatului maghiar. Cea
mai s urprinzătoare noutate o reprezintă însă datarea, respectiv
'
anul 1404. Asupra lui vom reveni ceva mai jos.
Lecturile pisaniei mai păstrează încă unele <daine » rămase
neexplicate. Textul publicat face referiri la două soţii, Stana şi
Sora, din care doar una se vede pictată. ln plus apare pictată Ana,
al cărei loc în textul pisaniei nu a fost găsit ori presupus. Dragomir a citit la sfîrşitul rîndului două litere (CN) pe care întregindu-le le-a tradus prin «fiul» lui Vladislav 24 . Acesta ar fi un alt
personaj necunoscut din pictură. La rîndul ei, Liana Tugearu a
dat o nouă lectură acelui sfîrşit de rînd (CN3 ), dar a păstrat traducerea lui Dragomir 25.
Informaţia transmisă de către articolul de la 1868 nu se încheie
încă. Urmează, credem, cea mai s~nzaţională «noutate». Nemes
susţine că pe peretele interior nord, deci în zona în care astăzi
sînt parţial vizibile chipul Sfîntului Gheorghe şi al sfinţilor regi
ai Ungariei, Ştefan şi Emeric, se mai afla o altă inscripţie pe care
o redă astfel: « tpittetett Gergely papa es Anastazius lelkeszege
alatt 1404 »: în traducere «S-a construit sub păstorirea papei
Grigore şi a lui Anastasie, 1404 ». Inscripţia, chiar dacă a fost
publicată numai în spirit, nu şi în literă, este de-a dreptul stupefiantă .

Cel mai facil lucru de verificat a fost numele papei. Am constatat de îndată că trebuie să fie vorba despre papa Grigore al
XII-iea, care a păstorit la Roma între 30 noiembrie 1406 şi 4 iulie
1415, dar a fost depus de către Conciliul din Pisa la 5 iunie 1409.
Al doilea personaj, Anastasie, prin locul în care a fost scris, imediat
după papă, pare să fi fost un alt ierarh al bisericii . Concluzia în
acest sens este sprijinită de menţionarea, în pisania peretelui opus,
a preotului de la Ribiţa, în persoana popii Dragosin . Numele specific trimite imediat către lumea bisericii ortodoxe. Căutîndu-1
pe Anastasie între slujbaşii de frunte ai bisericii ortodoxe din
spaţiul românesc, ne-am întîlnit repede cu un personaj omonim,
care pare să-i asigure identitatea. La începutul secolului al XV-iea
scau nul Mitropoliei de Severin era ocupat de un vlădică grec,
pe nume Anastasie. Despre el se cunosc date certe pentru inter-

21

Vechile biserici din Zarand . .. , p. 246.
ln: « Hazank s a Kli lfăld », 4, nr . 4 1868, p. 63-64. Mai menţio 
n ăm că tot Nemes a fost la 1895 autor u I unor dese ne după frescele de la
Ribiţa . Un alt raport s-a făcut la 1901. Cele două ultime documente au
fost depuse în arhiva Comisi e i Monum ente lor d.e la Budapesta C?rszâgo.s
MUemlek Bizotsâg). Erau semnalate în 1906) ve zi Magyarorsz6g muemleke1 .
Voi. 11, Budapesta, 1906, col. 405, sub voce) dar au dispărut ori s-au rătăcit
între timp.
22

23

Vezi, mai jos, surse le docum entare.
Op. cit„ p. 251 .
n Op. cit., p. 146. Cu acest pril e j se cuv in e să m enţ i onăm ş i rezervele
formulate de către Radu Popa, Vechile biserici de zid din eparhia Aradului
şi pictura lor. în voi. Episcopia Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monument
de artă, Arad, 1989, p. 237.
24
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va lul 1387- 1403 w P i111 ul să u « bi ogrnf», Vi cto1· Laurent , atră
tran sfe 1· total o ri parpal de meşteri , în frunte cu ace l Radu ori
Rados lav a•J.
ses e at enti a cii în azul în care s-a r doved i că detinuse si ti tl ul de
~ itro pol i t de Meti I ene , am avea şt iri despre ~I pînă 'l a 1412 21,
N e-am mai propus să zăbov im asupra unui singur aspect conln istoriografia bi s ericea scă se su sţ ine, ma i mu lt pe baza unor
sem nat în pisa nie. Este vorba despre termenul « m ă n ăst ire »
folo sit de căt1·e pictor în pisa nia peretelui sudic. D iscuţ ia trebu ie,
pre supun eri ipoteti ce, că păstor irea sa s-a p1·elungit cîţiva ani
de la început, lărg ită deoare ce acelaş i termen este întîl nit ş i la
după 1403 28 , cu posibil itatea de a fi transferat pe scaunul v l ădi
cesc pri ncipal al Ţăr ii Ro m â neşti , aflat la Argeş 29 • În l egăt u1·ă cu
Streisîngeorgiu (1408) 35 ş i la Crişcior (1411) 30, Pentru Dragomir problema s-a rezol vat într-un mod cît se poate de sim plist.
extinderea j urisdicţie i unui mitrn polit de Severin pî n ă în părţile
Crişul ui Alb, nu ne întîlnim cu o idee cu totul n ouă. Auto1·i tatea
lnvocînd o opinie , se pare ve 1· bală, a lui Alexandru Lă peda t u, el
su ie: « termenul „monastir" înseamnă o.,, bi s e1· ică de piat1·ă » 37 .
mitrnpol iţilor a fo st î ndelung comentată cel puţin pe nti-u Banatul
vecin 30 , ni c i odat ă al t fe l decît pe te meiuri speculat ive ori p1·esuCrnno logic, co nco mitent cu el , Virgil Vătăşi an u a găsit o modalipuner i r ez ul tate din ana li za unor rea lit ăţ i b i s e1· i ceşti di n vre mu tate de respingere mai temeinică. Pentru domnia sa, la Streisîn1·il e de sfîi-ş it ale feud ali smului.
geo 1·giu este unica atestare de măn ăst i1·e, nu s-au găsit ruine specifi ce iar ter menu l s-ar datora Ni unei erori ori v reunui şablo n
Cel p uţi n pentr u prima jum ătate a ei, cea de-a doua in sc ripţie
preluat de la o m ănăst i r e adevă rată as, O asemenea moti vaţie a
de la Ribi ţa îş i găseşte verifi carea deplină. Menţionarea papei
într-o biser i că de rit răsă ritean rămîne însă un fapt cu totu l insolit,
av ut s emnifi caţii de verdi ct. O reîntîln im preluat ă şi acceptat ă
pînă î n zi lele noastre 39 , Toate bi ser icile citate nu puteau fi altceva
încă nici o da t ă semnal at. Dacă ne gîndi m î ns ă la prezenţa sfinţi lor
decît paracl ise de familie, sau cu un termen conso l id at de către
reg i catol ici maghiari în bise1·ic i, la R ibiţa , dar ş i la Cri şc ior N i
Rîmetea (j ud. Biho r ) , atunc i avem la înd emî n ă un încep ut de mot iRadu Popa, «cap ele de curte» 4 0,
v aţie. La Crişcior unele legende se sc riu bilingv, în latină ş i slavoD acă relu ăm obiecţiile l ui Virgil Vătăş i anu vom constata în
nă 31 • P'lnă acu m ce l puţin. s-a apreciat că aceste prezenţe regale
pr imu l r în d că , în mod practic, arhitectonic ş i arheologic, nu avem
nici un fel de r eprezentare a c l ădirilo r anexe ale unei mi ci măn ăs
sînt simbo luri de loialism poli t ic. Dai·, pentr u l umea med ieva l ă ,
lo iali smu l po litic îmbrăca forme co ncrete nuanţ at e, in clu siv în
tir i boiereşti din Ţa ra Românească şi Mo ldova , cu datare în secotermeni religioşi . S ă ne amintim doar de pretenţia lui Ludovic I
lele XIV - XV. De al tfel, nu se cunosc cu exact it ate ni ci acelea
de Anjou de a- i vedea pe supuş ii să i rom âni d in Banat deveniţ i
aparţinătoa1·e unor m ă năstiri mai mari. Eroare de nume nu poate
nob ili num ai în condiţii de trecere la catolicism 32 • La Ri bi ţa, ca
fi ni ci ea , căc i cuvîntul slav folosit este mult p1·ea ap ro ape de
românescul măn ăs tire şi mult prea departe de termenii slav i şi
şi la cel elalte bise ric i men ţionate , mesajul plastic vine spre noi
din vremu1· i de tranzitie în care feudalii rom âni t rec de la sta rea
rnm âni care i ndică biserica. O eroa1·e nu se re p etă de trei ori
în loc uri diferite. La începuturile seco lului al XV-iea, pur şi sim de cnezi la aceea de nobili, tot asa cum din cea de ortodocs i, în
aceea de catolici . Ori cum, ceea c ~ răm îne este afisarea 1·ec~noa
pl u, nu se cuno sc «şabloan e» de pi sa nii ca1·e să fie mecanic prelu ate . Caligraful pi sa niei de la 1408 de la Streisîngeorgiu neacoşter ii a do u ă i erarhii şi auto1· ităţi relig ioase, una o~cidentală, ceaper ită de alte zugrăv eli, avusese în faţ ă , cu v intele pisaniei din anii
l a l t ă răsăr i tea n ă . Cum s-a con ciliat cu re alitatea această contra1313-1314, care vorbeau doa r desp 1·e o biserică. Ve chea pisanie
dicto1·ie dualitate este o p roblem ă pe cît de intere sa nt ă , pe atît
nu a serv it drept şablon . Me şt erul de la Ribiţa s-ar fi putut in sp ira
de ~1·eu de cunoscut.
de la aceea din Cri şcior, în să pe aceea nu, o mai avem la îndeI n Iegăt u ră cu data rea i nscri pţ i i lor , practic avem Ia îndemî nă
mînă pentru a demonstra ori nu legătura. lntîmplarea face î n să ca
trei lectu1·i ale mi les imu lu i: cea mai vec he, 1404, apoi a doua,
un topon imic aflat în preajma C rişciorului , notat pe la 1600, să
1414-1415. şi ultim a, 1417. A vînd în vedere limi te le pontificatului
arg umenteze punctu l fin al la care am dorit să ajungem. Toponipapei Grigo r e al X II -i ea, cea dintîi trebuie sigur e l iminată . Rămîn
mul în cauză este cel al satu lui a stăzi dispărut ori contopit, dar
ce lel alte dou ă . Să ne oprim în continuare la cea din urm ă . Pri vind
ex istent la cumpăna veacurilor XVI-XVII, sub nume le de
transc rierea grafică a textul ui, constatăm că I itera uni tăţi lor este
ceva care sea mănă cu un r, cu valoare c ifrică de trei 33 , Ca să
Kafugier 41 •
Pl edoaria noastră în favoarea sen sului propriu al t ermenului
r ez ulte milesimu l lui Dragom ir, respe ct iv 6925 (1417), era nevo ie
şi , imp lici t a mănăstirii de la Ribi ţa, nu pres upune o viz iune exc luca ultima I iteră-cifră să fi fost de fapt un E> Desenu I cifrei rep ro siv ist ă . A ve m con v ingerea că, ctitorii au avut în vedere şi rolul
duce însă anul 6923, corespun zător anului erei creştine 1415.
de măn ăstire al con structiei lor, dar n u au înlăturat si nici nu
Anul acesta apare şi la prima va riantă de« lect ură» a lui D ragomir,
aveau mij loacele ca să sep~re strict funcţiile ei de cele de biseri că
în o sci latie cu anu I anterior 1414. Pentru acest din u r m ă an u ltimel e do~ă litere-cifre trebuie să fie KB. Ezitarea este posibilă la
pa rohială o r i de curte. Probabil călugării ribiţieni au trăit în
lectura ultimei litere B. în caz ul în care patina timpului a estomnumăr mic în preajma bisericii. Ruptura lor cu familia de ctitori
s-a produs din clipa în care cea din urmă şi -a afit·mat agresiv noile
pat conturul său pînă în a-1 apropia de un r. Dar pentru var ianta
opţiuni religioase. Obştea de călugări nu s-a risipit ci pare să-şi
de le ctură B pledează şi cronol og ia cuno sc ută de către Nemes.
Cele două lecturi , de s părţite de o jur;:i ătate de s~col, se deosebesc
fi continuat menirea în v ecinătatea imediată a Ribiţei. Noul aşe
astfel num ai la litera- cifră a zec il or. Intre K şi 1 urmele ductului
ză mînt a intrat în atenţ ia izvoarelo r scrise din a doua jum ătate a
g1·afic nu sînt incompatibile. Anul din urm ă se încadrează perfect
veacu lui al XVII-iea şi este cunoscut îndeobşte sub numele de
şi în pont ifi catu l cont inu at după 1409 din propr ie voinţă de către
\ Mănăstirea de la Vaca 4 2,
papa G1·igore al XII-iea. Urm are a ac~ anali~şj_observaţil,
Aspectul exterior. Tot N emes afirma că biserica Ribi ţe i a av ut
prnpunem ca datare nou ă şi core ctă a comple x ului de pictură _
fresce exterioare care fuseseră acoperite de văru ielile credincio-mu ra l ă de la Ri biţa, anul 1414. Anul despre care am con venit
silor rom âni 43 • Ultima sansă a identifică ri i si cercetării lor a fost
a propie sensibil realizarea a rt istică de la Ribiţa de aceea de la
pierd ută însă în anul 1989, cu prilejul r~paraţiilor exterioare,
CrişciOI". Credem c ă este superfl uu să arătăm că argumentul era
----sin gurul care mai lipsea pentru o demonstraţie în favoarea un ui
34 M. Porumb, Pictura rom 6nea scă din Transilvania, voi. I, Cluj-Napoca,
1981, p. 26-28 .
36 G. Mih ă il ă , Cele mai vechi inscripţii cunoscute ale rom6nilor din Transil·
26 V, Lauren t, Contributions c) l'histoire des relations de I eg/ise byzantine
vania (1 3 13-1314 şi 1408, Streislngeorgiu - o raşul Călan, ju deţu l Hunedoara),
avec I €.glise roumaine au debut du XVe siec/e, în « Bulletin de la section
în «R MM»-MIA, 47, nr.1, 1978, p. 38.
historique de !'Academie Roumaine », 26, nr. 2, 1945, p. 177- 179; N. Ş e r
36 S. Dragomir, Vechile biserici din Zarand . .. , p. 229.
bă nescu, Mitropolia Severinului. Şase sute de ani de la înfiin ţare , în «Biserica
3 7 Ibidem, p. 260.
Ort od oxă Ro mân ă» , 88, nr. 11-12, 1970, p.1212-1215.
38 Op. cit., p. 31.
27 V. Laurent, op. cit., p. 180.
.
3 0 G. Mihăil ă , op . cit., p, 38, nota 77.
2 8 N. Şerbănescu, op. cit., p. 1215.
4 0 Ulti ma oară în La lnceputurile evului mediu rom6nesc, Tara Ha ţegului ,
2 ~ Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Rom6ne, voi . I, Bu c ure şt i,
Bucureşt i, 1988, p, 225 şi urm.
.
1980, p. 255.
41 Magyar tiirtenelmi emlekek, I. Osz., vo i. 34, Budapesta, 1909, p. 455,
30 N. Şerbănescu , op, cit., p. 1206 - 1207.
nr. 613 (21 noiembrie 1600, Alba Iulia).
31 Vezi Silviu Dragom ir, Vechil e biserici din Za rand, , ,, p, 234-235 ;
42 Mănăstirea de la Vaca (astăzi C rişan , cam. Ribiţa) a fo st identifiPagini de veche artă ro mâ neasc ă , voi. V/1 , p. 78, 91.
2
cată
f:e
teren şi în ce pută a fi cercetată arheologic tot în august 1990.
3 în lumina doc umente lor din 1366, vezi Ş e rban Papacostea, Geneza
3 Op. cit., loc, cit; la rîndul său, Vasile Drăguţ a cules o informaţie
statu lui în evul mediu rom6ne sc. Studii critice, Cluj-Napoca, 1988, p. 85-89,
în acelaşi sens «de la bătrînii din localitate» (vezi: Pictura mura lă din
sa S. Dragomir, Vechile biserici din Zarand, . , p. 254, inscr. (r) 9, cuv.
Transilvania (sec. XIV-XV), Bucureşti, 1970, p. 82, nota 87).
patru.
0

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 8 . Fereastră goti c ă
/>e lotura de sud.

Fi g. 9.

Fere as tră

gotică .

'·'
•9

ne supravegheate de căt1·e vreu n special ist. Preze nţa fre sce lor e1·a
o 1·eali tate aprnape obligatorie, întîlnită la ce le mai apropiate
biser ici med ieva le vec in e, de la Cri şci or şi H ă lmagiu. P1·acti ca rea
picturii exterioare a fost însă mult mai răspîndită. O reîntîlnim ,
sub for m ă de fragmente, şi la bise1·icile hunedorene 44 •
O a l tă noutate pentru Ribi ţa o constitui e fereast1·a or i ginară
de pe faţa d a de sud (fig. 8, 9 ). Ea a fo st aco per ită, dinspre interior,
de al doilea pilastrn dinspre vest, ca re s u sţ ine bol ta. Se prez intă
sub fo r mă p1·e lungă , cu dou ă trafor~r i, unul circular deasupra şi
altu l p1·el ung cu a1·c se mi c ircu lar. l mpr e ună s ugerea ză imagin ea
negati v ă a un ei lumînăr i (fig. 9) . Acest tip de ferea stră se întîln eşte , înt1·-o formă foarte apropiată, pe faţada de sud a Bi se1· ici i « Ado1·mirea Maicii Do mnului» din H ălmag iu . Poz i ţionarea
spaţială ne face să bănuim că i niţia l şi la Ri biţa fu s ese 1·ă tot trei
ferestre. Desenul lui Nemes reprod uce ş i o fereastră pe jumătatea
de est a laturii de nord 45 . După conturur il e ei, aşa aprox im ative
cum au fost redate , ar trebui să fie o fe1·eastră veche.
În ancadramentul interio1· al ferestrei descoperite pe latura de
sud se di st ing înc ă bine urmele decorului pict ura l. Constă dintr-un
chenar comp us din cr uci succes ive înscrise în patrate, cu analogiile cele mai aprnpi ate la Cri şc i or .
Alte cîteva concluzii de na tură is torică. Am discutat, cu pr ilejul
redactă 1· i i in sc ri pţiei , contextul istoric care a generat nu atît
co nstru cţia bisericii, cît mai mult exigenţele politico-religioase
care s-au reflectat în veşm i ntele ei interioare. Tot atunc i am
încercat să ne apropiem de înţelege 1·e a funcţ iilor deţinute i n i ţia l
de către bi serică. Ceea ce este încă de a dăugat ar f) cîteva e lemente
privitoare la e vo l uţia ei i storică.
Isto ria famil iei de ctitori a fost şi este încă destul de superficial cunos c ută. Ea s-a de sfăs urat ini tial în cadrele do men iul ui
cetăţ ii Şir i a . Prima me n ţ i on'are doc ~ mentară, în afara pisaniei,
provi ne din 1439, cînd R i b i ţa Na socotită parte a do men iul ui
apa rţinător de despotu I Gh eorghe Brancovi ci 4G. În an ii 1441- 1445
întreg ul domeniu va f1 t ran sfe rat lu i Iancu de Hu nedoara 47 . Din
anul ultim posedăm o şt ire preţioasă care se referă de fapt la
genera·ţia următoa re ct itorilor ribiţeni 48 • Dintre ce i do i ribiţeni
consem n aţi la 1445, Ioan se mai întî ln eşte ş i în 1453, legat tot de

H O i nv est igaţie spec i a l ă asupra su biectului vezi la Vasil e Drăguţ,
Picturi murale exterioare în Transilva nia medieval ă , în «Studii ş i cercet ă ri
de istoria artei. Seria artă p lasti că», 12, nr. 1, 1965, p. 75-101.
40 Op. cit., loc . cit„ reprodus ş i de S. Dr·agomir, în Vec hi biseric i din
Zara nd .. „ p. 247, fig. 7, în să în textsusţine că nu ex i stă fe restr·e (i bidem).
46
Csanki D., Magya rorsz6g tiirtenelmi fol drajza o Hunyadiak kor6bon ,
vo i. I, Bud apesta, 1890, p. 743 .
47
Ibidem .
4s Hur mu zak i, Documen te, 1/2, p. 714 - 715 .

un prnces al lui B1·ancovici 40 • În sfîrşit , un doc um ent de la 1461,
in vocat, dc:i.i- nccuno sc u· în co nţinut de Dragomir, nu fa ce decît
să- l m e nţi oneze pe un Andrei de Ribi ţa în calitate de om de m ă 1·
turie 50• Csanki mai pomeneşte de un document de la 1525 ca re
diferenţiază o Ribiţa Ma1·e ş i una Mi că 51 . Toate aceste date nu se
v e1·ifică prin acelea ale lui Nemes.
Din seco lul al XVI-iea nu mal şt im nim ic desp re loca litate.
Ab ia de la începutul seco lului urm ăto1·, fami li a Rib icsey iese din
anon imat , în posturi comitaten se p1·eeminente 02 . Din ace l ea ş i
vremu1·i pot fi cobNîte unele sc hi ţe gen ea logi ce 53.
Ni se pare dest ul de evident faptul că înt r-un mo ment istori c
fixa t probab il în seco lul al XVII-iea , biserica a fo st supusă une i
t ran sfor m ă 1· i drast ice . . Cauza a rezid at din t1·ecNea fami lii lor
nob ili a1·e locale la Refo i- m ă . În acea vreme au di spă rut v echiul
ico no stas şi mas a altarnlui, dotă1· i care e rau in co mpatibil e cu
practicile calv ine. Nu ştim dacă atu nci fre sce le au fost sau nu
aco perite. Ne li pseşte încă o ate nt ă. ana li ză a strat urilN de văru i e li
şi z ugrăv eli ca1·e pe1·s i stă .î n cea mai mai-e parte a interiorului.
înmormîntările interioare s-a u înmul ţ it. A fost afectat ş i per im etru I vechi ului altar. Lespedea funerară a Susa nei Pui dov edeşte ,
fă ră ni ci un dubiu , p 1·ezenţele non-ortodo xe.
Bi serica Ribi ţei nu fa ce ni ci o exce pţie de la un model evoluti v
ca re a fost prop1·iu vechilor bise rici rom â neşti din înt1·eaga Ţară
a Criş ului Alb, cu analogii perfecte la Cri şc ior şi H ălmagiu . Modelu l se extinde însă şi asupra Huned oa1·e i, cu exe mple citab ile de
la Gal aţi, Răc h ito va, Strei , Sîntăm ă rie Orlea etc. Nu este delo c
exclus ca a c elaşi mod e l la ca re ne-am refer it să f1 fost operant
si în Banat.
' După venirea Habs bu1·gilor în Tran sil va nia, rnm ânii , presup u ş i a fi trecuţi în masă la religia gre co-catolică, au fost direct
s prijiniţi, în defavoarea r eforn1a ţ ilor, să-şi recîşt ige parte din
vech il e biserici. La Ribi ţa s-a în tîmp lat la fel. Nobilii refo 1·maţi
au sfîrşit p1· in a se îndepărta şi a- ş i construi o nou ă biserică exclus i vă , astăz i dispă rută 54 . În cursul secolului al XVIII- iea, se pare că
în biserica no astră nu se mai în morm î ntează decît un singur personaj (M 31 ) a cărui condiţ i e mode stă este trădată de jum ătatea
de monedă de bron z pe care o ţinea în mînă.
Dosarul monumentului de la Ribiţa va fi închi s ab ia d u pă ce
întreaga fre scă de la înce putul seco lului al XV-iea va fi decapată
ş i pu să în valoare din punct de vedere ştiinţific. De asemenea ,
cercetă 1·ile de arh i vă ar f1 încă în măsură să scoată la lumină noutăţ i de mare interes.

49
Vezi A Tom aj nemzetsegbe/i Losonczi B6nffy csal6d tiirtenete. Oklevelt6r,
voi. li, Budapesta, 1908 , p. 675-676.
5
0 11 august 1461. Dio sgyo r, Arh. Nat. Magh. Budapesta, Dl . 30.-204.
61 Op . cit., loc. cit.
62
Nagy Iva n, Magyarorsz6g csal6djai„ voi. IX, Pesta, 1862, p. 751.
63
Vezi îndeos e bi Mike Sando r·, Colectio gcnea logicae nobilitatis Transi/vanicae , B 2, p. 632-63 3 (Ms. Bibi. Acad. Cluj-Napoca, ms. arh. 422).
01
• Despre d istrugerea e i la 1784 vezi D. Proda n, Răs coala lui Horia ,
o l. I, Bucureşti , 1979, p. 295 .

SUMMARY

Th c chL1rch is par t of a gr·oup of ar t ist ic and hi sto r·ical Roman ian mo nu ments situated in th e north of Hunedoara County, Tran sy lvania. The y
have decorat ive elements and frescos dating from the beginn ing ofthe 15-th
century. "The Saint Nicho las Chu rch" at R îbi ţa is one ofthem.
Th e archeolog ical research has pointed out the unity of th e component
arc heo logical elements that ha ve remained almost unchanged t ill now. Besides , some interior foundati o ns have been discove red wh ich re presented,
o nce, the leg of the altar 's tab le and an ico nostai s, different from those
that were used. Thirty-seven t t ombs have been di scovered and identified,
O f great interest are those discovered inside near· wh ich they could find:
hair needles (the 16-th century), fragments of cloth with go ld thr·ead , sealshaped dn gs , coins of wh ich the oldest is from the beg inning of the 15-th
centu ry (S igi smund of Lu xemburg) and two types of tombstones. O ne of
the tombstones has the Latin inscript io n of the yea r 1694.
Th e parieta l inscripti o ns, partly covered, are bein g discussed aga in
using a forg otten sourse of the 19-th century. The dating of the votive
insu iption in the year 1414 instead of 1417 as it had been affirmed so
fa r-, is being explained. The chur·ch was built by Romanian feuda ls probably having in mind a mon astery church as well . Th e builders ' successo rs turn ed to Cathol icism and th en to Reform . The church suffered modif1cations requ ir·ed by its mast e rs' re ligi ous e xigences. lt came back to the
Roman ian community who had preserved thei r tradi t ional fa ith in t he
18-th century.
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NARTHEXUL DOBROVĂŢULUI
«Dosar arheologic»

CONSTANŢA

COSTEA

« Partout le sty/e nuance la vo/eur
semantique des images ))
A. GRABAR

Frescele ce decorează biserica Mănăstirii Dobrovăţ, dedicată
Coborîrii Sf. Duh, deschid seria ansamblurilor pictate în timpul
domniei lui Pet ru Rares. Decoratia interioară este d atab il ă între
1527-1531 sau, dacă a~ceptăm i~terpretarea lui Sorin Ul ea privi nd tabloul votiv, cu o u şoară co rectură, între 1529-1530 1 .
Dobro văţ ul a concentrat în mod special interesul cunoscătorilor
pentru rafinamentu l stilistic şi inten sitatea conţinuturilor emoti ve, de foarte bună de sc endenţă paleologă, ca şi pentru subtilităţile de gîndire politică şi mistică implicite iconografiei sale 2 •
Studiile rom â ne şti publicate pînă ac um 3 , ale lui I. D. Ştefă
nescu, S. Ulea şi V. Drăg uţ, privind pictura Dobrovăţu lui, nu au
oferit un releveu exact sau complet al reprezentărilor (nici nu
a fost întotdeauna aceasta intenţia autori lor) . De altfel, releveu I
programelor de interior al tuturor frescelor moldoveneşti din
secolele XV-XVI constituie una din marile lipsuri ale istoriografiei de artă românească medievală.
· Studiu I de fată constituie o tentativă de redare cît mai exactă
şi cu maximum 'de precauţie ·a ordonanţei iconografice complexe
a pronaosului Dobro văţ ului , integrînd şi sem nifi caţiile sa le, aco lo
unde bi bi iografia (accesibilă) o permite.

1 În bibliografia an t erioară interv e nţiei lui Sorin Ulea (Datarea ansamblului de pictură de la Dobrovăţ, «S.C.l.A », A. pi. 1961, nr. 2, 483-485) era
consacrată datarea frescelor între 1527-1531, d ată rezultată din suprapunerea anilor primei domnii a lui Rareş peste intervalul 7030-7039 dedus
din inscripţia pictată în naos deasupra tabloului vot iv, conţinînd anul
703 .. „ din care lipseşte cifra unităţilor . Sorin Ulea a încercat o precizare în interiorul intervalului, care specul a anii văduviei lui Rareş, 15291530, din care a eliminat al doil ea an pe temeiul că nunta s-a făcut «în
preajma Paşte lui» ş i, deci, înainte de aceasta nu se mai putea picta, vremea
fiind friguroasă. Însă data căsătoriei nu rezultă d ire ct din documentul la
care se face trimiterea, în care scri e: « /tem duobus familiaribus Moldauiensibus
qui ad noş venerunt dum nova sponsa waiwode Mo/dauiensis duceretur eis 3/8
vini, unum /ucium et 1 cubu/um ovenoe » (Din registrul de venituri şi ch e ltuieli al oraşu lui B raşov , ţxt_rase, în Documente privitoare la Istoria Romdni/or, 1510-1530, Culese, adn. ş i pub_l icate de Nicolae D ensuşianu, Bucureşti, 1892, nr. 452, p. 661 ). :rrecerea Elenei Brancovici prin Braşov în
drum spre Moldova s-a făcut evident primăvara (aprilie 1530, după un alt
document folosit de Şt . S. Gorovei, Petru · Rareş , Bucureşti, 1982, p. 73),
căc i sub însemnarea c it ată, un eveniment următor a fost consemnat « ... sobbato post cinerum missis » (ibidem „ p. 661 ), deci în săptămîna «cenuş ii »,
care precede Paştele coto/ic. Paştele ortodox s-a sărbătorit în 1530 în 17
aprilie, conform Pashaliei din Tipicul de la 1523 dăruit lui Macarie, egumenul Mănă st ir ii Neamţ (B.A.R . sl. 101, foi. 288). Dar nunta nu putea avea
loc, în ritualul ortodox, îna intea Paştelui. Timp pentru pictură ar mai fi
fost ... Am dţsfăşurat atîtea. detalii pentru a atinge. concluzia că nu pute m
delimita foarte sever campaniile de lucru ale pictorilor, o relaxare a termenului, 1529-1530, fiind mai fi reas că, în interiorul unei ipoteze care,
de altfel, nu este invulnerabilă: prezenţa domnitorilor fără soţii, în tabloul
votiv, nu este singulară; la Biserica «Sf. Gheorghe» din Suceava rămîne
strict ipotetică existenţa El ~ne i Brancovici sub stratu l care l-ar reprezenta
pe Petru Şchiopul (S . Ulea, Datarea frescelor bisericii mitropo/itane «Sf.
Gheorghe>~ din Suceava, în « S.C.l.A. »,ser ia Arte plastice, 13 (1966), nr. 2.
Pînă la proba restaurării, Petru Rareş apare tot singur, în preajma anului
1534.
2
A. Grabar, Un cyc/e des « capita/es » chretiennes dans /'art moldave
du XVI• siecle, în j.0.B., 21 (1972), 125-130; S. Ul ea, La peinture exterieure, moldave: ou, quand et comment est-e//e apparue? în R.R.H ., tome
XXI 11, nr. 4 (1984 ), 285-:--311 .
3
I. D. Ştefănescu, L't.volution de la peinture religieuse en Bucovine et
en Moldavie, Nouvelles recherches, Paris, 1929; idem, L' 11/ustration des /iturgies dans /'art de Byzance et de /'Orient, în « Annuaire de l'lnstitut de Philologie et d'Histoire Orientale», Bruxelles, 1932- 1933; idem, L'Art byzantin et /'ort lombard en Transy/vanie . Peintures mura/es de Va/achie et de Mol davie, Paris, 1938; idem, /conografia artei bizantine şi a picturii feudale
romdn eşti, Bucu re şt i 1973; idem, Les peintures du monastere de Dobrovăţ,
Melanges Ch . Diehl , li , Paris, 1930; S. Ulea, Datarea . . . ; idem, La
peinture . .. ; V. Drăguţ, Dobrovăţ, Bucureşti, 1984.

Schema care va suporta «corectura» este cea apărută în monografia Dobrovăţ a lui V. Drăguţ care este răspun zătoare, în locurile
greu identificabile, de unele preluări din st udiile interbelice
(I. D. Ştefănescu), în alte locuri de vagi interv enţii asupra acestei
mai vechi bibliografii 4,
Calotei narthexului, refăcută probabil în seco lul al XVIII-iea
şi restaurată în campania D.M. I. din 1974-1976, i s-a atribuit
de autori, fără excepţie, reprezentarea Maicii Domnului cu Pruncul. Iconografia marială frecventă în secolul al XIV-iea în acest
spaţiu, ca şi inscripţia slavonă dedicată Fecioarei, de pe inelul
de la baza calotei, au sprijinit această atribuire s. Există însă unele
elemente de desc urajare : f) aspectul Iiterelor, trasate cu negru
pe fond galben, deosebindu-se complet de ca ligrafia de neconfund at
a înscrisuri lor - cu alb pe albastru - temelor iconografice 6 ;
2). conţinutul. inscripţiei este n,eobişnuit, imnul Născătoare de
Dumnezeu Fecioară bucură-te, ~eea ce eşti plină de dar, Domnul
este cu tine ... avînd altă continuare 7 decît aceea de la Dobrovăt ;
3) un ·alt element care îngreunează mult acceptarea acestei ip~
teze este prezenţ~ în pandantivii mici a celor patru simboluri,
îngerul , vulturul, leul şi boul, care constituie tetramorful persoanei divine cu directă semnificaţie apocaliptică. Se poate asocia
acest sens Fecioarei cu Pruncul? Precedente iconografice nu
există, din cîte ştius.
Cel mai verosimil s-ar integra acest ui context figura lui Hrist_os (Iisus •Emanuel?), care, înconju1-at de fiinţele apoca liptice,
poate defini un mic· complex eshatologic al calotei, congruent
conţinuturilor spirituale transmise de iconografia narthexurilor
perioadei tîrzii bizantine. Iisus apare în cupola acest ui spaţi u în
secolul al XIV-iea, la Markov (în tema. Sofiei), Treskavec şi Lesnovo 9 ; în a doua jumătate a secolului al XVI-iea, în Moldova,
~eferinţa ·apare în exonarţhexu I bisericii Epi scop iei Romanu Iu i 1°.
ln sensul aceleiaş·i ipoteze, în aria de semnificaţii a Pantocratorului, arcele care sprijină calota figurează în medalioanele cen-

' S. Ul ea nu şi-a propus redactarea unui releveu; de altfe l, id entifică
ril.e pe care le-a făcut în virtutea d emonstraţ i ei ce-l interesa au fost, la
Dobr ovăţ , exacte.
6
Inscripţie de scifrată ş i publicată de S. Ulea, La peinture . . „ p. 298
nota 4.
'
6
Nu 'este exclusă. repictarea, culoare pe culoare, deci cu menţinerea
textului intact; despre restaurarea picturii.or în 1927 pentru recuperare
de sub repictăr;i , v. I. D. Ştefănescu, Les peintures . . „ p. 183.
7
« ... Binecuvîntată eşti tu între femei şi binecuvîntat este rodul
pîntecelui t ău! C ă ai născut pe Mîntuitorul suflete lor noastre ». I nscripţia
de la Dobr ovăţ poate fi un «apocrif» tîrziu sau poate un «colaj de e p ocă»
(un sondaj de strat îi va clarifica vechimea) care ar trebu i regăs it însă îr1
re pertorii le de imn e ; trimiterile din E. Follieri, lnitia hymnorum ecclesiae
graecae, Studi e Testi 211-214, Citta del Vaticano, 1960-1963, sî nt deo camdată neverificab il e.
8
Maria, în nimb octogonal, fără simbolurile apocal ipti ce, apare rar :
pe un panaghiar din a doua jumătate a secolului XV, la Galeria Tretiakov
(E. S. Smirnova, V. K. Laurina, jivopis Ve/ikogo Novgoroda XVv„ Moskva, 1982,
cat . 36) sau, la D obrovăţ, simetric lui Ii sus, în ln ă lţarea Crucii - reprezentare n eobiş nuit ă, căci « mandorla de lu mină» cu greu poate trimite
la transferul de calităţi ale natu r ii di vine, de care vorbea A. Grabar , Maria
fiind fără Prunc. O ricum, în ambele exemple ce le patru simbolur i sînt
absente. Nu e mai puţin adevărat că la sfîrşitul secolului, la Suceviţa, vor
apare însoţind-o pe Theotokos în Rug aprins: subtextul teologic al iconografiei moldoveneşti la sfîrş itul secolului est e însă mu lt sch imbat.
9
A. Grab ar, Sur Ies sources des peintres byzantins des X//1° et XIV 8
siec/es, C.A. XI I (1962), republicat în« L'A rt de la fin de l'Antiquite et du
Moyen Age », Paris, 1968, 11, p. 861-879; T. Velmans, La peinture du Moyen
Age en Yougoslavie, fascicule IV, Par is, 1969, fig. 54, 187, 188; T. Grozdanov
Studii za ohridskiot jivopis, Skopje, 1990, fig. 52.
10
M. I. Sabados, Catedrala Episcopiei Romanului, Ep. Romanului şi Huşi
lor, 1990, fig. 132.
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trale: Cel Vechi de Zile, Iisus Emanuel, tronul Hetimasiei («Sf.
Duh ») ş i Mielul mistic: «ce so nt des sujets Iiturgiques qu'on
re ncontre d'habitude au sanctuaire et dans la coupole du naos» 11.
Prezenţa Celui Vechi de Zile şi a lui Ii sus. adolescen t în relaţie cu
Pantouatorul a fo st relevată, în fundamentarea sa teologică, de
Andre Grabar: « emplacement de ces trois images de Di eu dans
Ies egl ises: le Pantocrator, entiere ment transcendent dans la
coupo le; I'Ancien des jours et so n double I'adolescent figurant
la perpetuite des temps au bas de la coupole ou dans Ies voOtes
vois ines, c'est-a-dire la ou la symbo lique de l'eg li se (derivee elle
aussi des ecrits dionysien s) situe le symbole de l'intelligible » 12.

patru imagini, «glorificări ale Fecioarei». un fragment de inscripIiturgică (timpanul de sud-vest): Apărătoarei Doamne 16 descoperi re din care a dedus că «le Siege de Constantinople est
tout simple ment la transposition iconographique de cette strophe.
D'ou ii res uite que le Siege et l'Acat histe qui, un an a peine plus
tard bri lleront sur Ies fac;ades de I'egl ise de Hîrlău existaient
deja des 1529 comme idee, et meme sous une forme bien arretee » 17 • Inscripţia citită de fapt pe timpanul de sud-est o însoţeşte
pe Theotokos într-un ci ipeus, deas upra unui sa raf, adorată de
episcopi, îngeri şi grupuri de laici; reprezentarea este neobişnuită:
prooimionul, de cele mai multe ori, n-a fost ilustrat în pictura
bizantină 1 8 decît cu cîteva excepţii cunoscute: ca orantă pe tron,
în ms. Escorial cod.19 (.R. I. 19), sfîrşitul seco lului al XIV-lea-începutu l secolul ui al XV-iea 19 sau , ca scenă de ceremonial, ilustrînd
ado rarea icoanei ridicate pe o hampă, plantată în mijlocul unei
fîntini, la biserica Mănăstirii Ferapont (Rusia), 1500-1502 20 •
ln forma în care apare la Dobrovăţ ea se poate referi la o vizi une;
oricum originea redactării nu pare simplă; o referinţă de mai
mi că anvergură, dar apropiată în timp, este oferită de o reprezentare în biserica Ferapont: într-un timpan deasupra lunetei
Pocrovului, Fecioara cu Pruncul în medalion sur montat de un
saraf, adorată de îngeri 21.
Mai greu de identificat însă este « ideea Asediu Iu i Constantinopol ului». într-o imagine cu caracter liturgic, cu atît mai mult cu
cît reprezentarea militară a strofei introducti ve a existat, după
cum se ştie, în secolul al XIV-iea, în eparhia Ohridei: pe faţada
de sud (sub portic) a bisericii Sf. Petru de pe malul lac ului
Prespa 22 .
Semnalată de V. Grecu 23 , considerată nesemnificati v ă de S.
Ulea pentru caracterul provincial al monumentului, reconsiderată
ţie

Asediul Constantinopolului . Biserica Sf. Petru de pe malul lac ul ui Prespa
(Oh rida)
Sf. Ioan Damaschinu / metodul.
«Apă rătoarei

Doamne ».

Dobro v ăţ

Dobro văţ

16

S. Ulea, La peinture . . . p. 297.
Ibide m, p. 298.
Con for m bibli ografiei t eme i apuci G. Bab ic, L' lconographie constantinopolitaine de l'Aca thiste de la Vierge a Cozia (Va/achie ), Z.R.V.I XIV/XV
(1973), 173 - 189 .
10
T. Ve lmans , Une i/lustration inedite de /'Acathiste et l'iconographie des
hymnes liturgiques a Byzance , C.A. XX II (1972), p. 138, fig. 2.
20
Ibidem, p. 159, fig . 33. Proo imi onul va apare în redacţi e liturgi că ,
alături de var ianta militară , mai tîrziu cu cîţ i va an i, la Humor.
21
Irina Dani Iova, The Frescoes of St. Pherapont Monastery, Moscow,
1970, fig. 27-30.
22
B. Knejevic, Trkva svetog Petra u Prespi Z.L.U. 2 (1966 ), p. 245265, fig. 6.
23
V. Grecu, Influenţe s irbeşti în vechea iconografie bisericească a Moldovei,
în Codrii Cosminului, IX (1935), p. 240-241; autorul încearcă o explicaţie pe seama origin ii Elenei Brancovici; recent, Şt. S. Gorovei a adus
pr e cizări privind genealogia do amne i lui Petru Rareş : «după tată, noua
doamnă a Moldovei cobora din voievozii ţarilor Ne manizi; străbun ii ei c ă pă
taseră titluri bizantine: Branco (al cărui nume l-a purtat familia toată)
fusese sebastocrator la Ohrida (1346) iar fiul său , Grigore, dobîndise titlu
de caesar . .. un alt fiu Vuk (m. 1397) fusese ginerele viteazului cn eaz
Laz ăr , erou I de la Kossovopo lj e (1389 )»; Şt. S. Gorovei, Petru Rareş . ..
p. 74. Rec ursul prin imagin e la un trecut e roic poate fi reconsiderat . De
altfel, refer inţe la programel e bizantine ale picturii din Ohrida se vor mai
întîlni în narthexul de la Dobrovăţ.
17

18

Tra nziţia spre imageria mari a lă o asigură profeţii cu simbolurile specifice, flancînd med alioanele; melozii din pandantivii mari
(rep.rez en.taţ i într-o redactare specială, însoţiţi de grupuri de
«a s 1 stenţ1 »)se conectează la secvenţa inferioară a bolţii, « imnol ogică» din timpane: referinţa se va regăsi (cu alte aluzii
la Theotokos) în exo nart hexul biserici episcopale a Romanului la.
Scenele din timpanele arcelor ce susţin calota au fost descrise
de I. D. Ştefănescu 14 cu menţiunea că ilu strează imnul « De tine
se bucură toată făptura» 15 . Sorin Ulea a surprins pe una din ce le
I. D. Şt e făn escu, L' 11/ustration . .. p. 77.
A. Grabar, La repr esentation de /' lntelligible dans /'art byzantin du
Moyen Age, în « L'Art de la fin . .. » I, p. 56.
13
M. I. Sa bados, Catedrala . .. fig. 133 - 136.
H I. D. Ştefănesc u, L'Art byzantin ... p. 108.
15
Idem, L'Evolution . . . , I, p. 18.
11

12
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de T. Grozdanov 24 · şi T. Velm ans 25 , red acta rea de la Prespa nu
poate fi ignora tă .
·
« D eco1·aţi a moldo v ene ască nu este o copie a d eco raţiei faţa 
delor de la biseric il e din Oh r·ida ş i Prespa » sp u ~e Grnzdanov 26,
rec unoscî nd im plicit interv en ţia gîndirii poli tice în pictu1·a moldov e nească din seco lu l al XV I-iea. În acest sens este semnificat i v ă
ob se rvaţ ia lui Ioa n Bogd an, în comenta1·i ul Cro nicii lui Macarie :
«întreg acest pasagiu ce trate ază despre luptele lui Heracli us cu
perş ii ş i încerca1·ea acesto ra de a lu a Con sta ntinopolul, e
întreţe s ut de Maca rie în povest,i rea desp 1
·e expediţia Iui
So li man în cont1·a lui Rares 21 .
Pentr u timpanul de s ud~vest al calotei pronaos ului Do brovă
ţului sursa poate fi u şor i d entificată în i lus traţiile din secol ul al
__:-„ :..- ·-

-

_y:;::::::- -- /
;

.-.
r

----

---

r"'... .

'

«De tine se

« Tot neamul

p ă mînt c s c

».

D o br ovăţ

( ?) ,

D o brovă ţ

~...;,,.

------=--=----=-=-=-

~ --

«De tine se

/

,..-- ·-. I

Pocrovul ( ?) ; «Puterea cea de sus » ( ?) .

bucură»

bucu ră»

( ?) .

D ob rov ăţ

de episcopi ş i sfi nţ i, a1·e un semn di stinct iv: un văl s ubţi1· e , ca o
ban dă pluti ndu-i deas upra capului, susţ inut de doi sfinţi (me/ozi ?)
t 1·imite im agin ea «a /'hi sto ire iconographique d u th eme du
Pokrov » 29 pe care Graba 1· o cons id e 1·ă biza ntin ă, deşi exemplarele existente apa 1·ţin cultu1·ii ruse .
Mai specială, rep1·ezentarea Ma1·ie i în cl ipeus u/ din pe isa ju l
paradisiac, pe ti mpan ul de no rd-est , ap elează la memor ia redactă1·ilor temei «De tine se buc u1·ă .. . »,din care există exempla re
din secole le XIV - XV la Galeria Treti akov ao, considernte de
şcoală pskov i ană, de ş i aceasta nu i nd ic ă ş i originea t eme i.
Ilust rarea imnelOI" liturgice la Dobrovăţ oferă imaginea unui
proces ico nografic în care memo ria bi za ntină este folos i tă cu o
an u mită s i g uranţă, de unde libertatea de a asoc ia elemente iconog1·afi ce sa u texte ca re nu int1·au în « cutu ma» pictu 1·ii pe1·ioadei
tîrzii.

Dob rn vă ţ

XIV-iea, «dogmati ce» ale Acat istu lui; i nscr i pţia din partea super ioa 1·ă a scene i ffbC1\J<h 36,\UI~ Pw[A]ahr. . . , «Tot neamul păm în
tesc (să sălteze cu duhu l fii nd lumi nat)». t1·imite la cîntarea a
noua din «Canonul N ăscătoarei de Dumneze u» ca 1·e încadrează
slujba Acati st ului 28 . Ilustrarea acestu i text este, pe cît se pare,
neî ntîln i tă pîn ă acum , dar in t ră în «a ri a» ritu a lă a Acat istu lui.
Celelal te d o uă t im pane nu păs trează u1·m e de in scr ipţ ii ; cel
de no rd -vest, cu Mari a în picioa re 0 1·antă , fă 1·ă Prunc, ad orată

În t impanele superioare ale pere ţilor pro naosu lui se întî lnesc
unele redact ăr i complexe, anti-laconi ce, cu « aspect» de secvenţă
de meno log , dar cu s emnifi caţ ii ma i ampl e pe nt ru «întreg ul »
acestui spaţ i u. Pe ti mpan ul de sud este figurată Lapidarea lu i
Ştefan; pe vest, Cei şapte tineri din Efes , parad i gmă a învie ri i
cu trup ul :n, înt r-o var i antă dife rit ă de a meno loage/or din
secolul al XIV-iea 32 : pe lîngă cei şase fra ţi din peşteră, al
şa ptel ea , lamblih , veni nd din cetate, este în soţit de ep iscop
2 ~ A. Grabar , Une source d'in spiration de l'iconograph ie byzanline tard(
ve Ies ceremonies du culte de la Vierge , în « L'A1·t pal eochret ien et !'art by-

21
' T. Grozdan ov, Ohridskoto sidno slikars tvo od X IV vek , Oh rid, 1980
p. '130-131 ; auto1·ul vorbeşt e de re p 1· e z ent ă r i similare re luate î n împ1·ej urăr i si mila1·e , t r i m i ·ţînd la G1· igore al II -i ea ş i e pa1·hia Oh1·ide i î n seco lul
al XIV-ie a.
1
20
T. Velmans, Une illustration . .. p. 38 : « El'le deva it etre re presente e
dan s d' aut res egl ises byzant in es en XIVe et' XVe siecl es qui J'ont t ransmise aux eg lises rouma ines ». ·
26 T. Grozd anov , ll ustraţija .himni Bogorodicinog Akatista u ţrkv i Bogorodiţe Perivlepte u Ohridu, în Zborn ik Sv. Radojc ica, Beog1·a d , 19, 1969,
p. 52.
27
I. Bogda n, Vechile cronici mo l doveneşt i pînă la Ureche , în « Sci- ie ri
alese», ed . G: Mi hă i l ă , Bucureşt i, 1968, p. 332, nota 1.
28 Textul este însc d s î n Psaltirea din 1523 , foi. 291 v, s c 1· i :ă de egume nul
m î năst i r i i N eamţ , Macar ie , « p51·intt:lui său Theocti st >> (B .A.R. sl . 565).

zant in. Recueil d'et udes · 1967 - 1977 », London , 1979 , ng. 11 (icoana Pokrov ulu i d in Gale1·ia Tret iako v, din seco lul X IV-XV, şcoală novgo r od i ană ;
d eş i cea ma i veche p ăs trată, G1·abar nu o co ns id e 1· ă p1·ototi p : « je ero ix qu e
ni la date ni le li·e u d 'o ri gin e ... n' on t pas une grande impo1·tance po u1·
l'histo ire iconog1·a ph ique du the me cfu Po krov , cai· ii s'agit des pe intures
assez rust iques et qui ne repres ent ent po u1· nous que le reflet indirect
d'images d 'u n n ivea u superi e ur qui eta ient des creati ons 01·iginelles » ; cap . X,
p. 154).
30 V. I. Anto nova, N. E. Mn eva , Gossuda 1
·stvenna ia T1·et iakovskaia Gal lc re ia, Kat alog drevneruss koi jivo'pisi X l-naceala XVIII vv, I, Moskva, 1963,
fig. 108 (cat. 148 ), fig. 111 (cat . 157 ).
31 A. Graba r, L' lconoclasme byzantin , Dossier archeologique, Pa1
·is, 1957,
p. 228.
32 P. Mij ov ic, Men o/og , Beograd , 1973.
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Lapidarea Sf.
Cei

şapte

Ştefan.

D o b rov ăţ

tineri din Efes.

Dobrovăţ

Botezu/ Sf. Pavel.

ş i de Teodosie împăratul,
alături de mulţimea efesenilor
Substratu I Iiterai- - relatarea «Vieţii » 33 - conduce din interior
redactarea imagin ii, intrnducînd împăratul ca martor al înv ier ii
ce\OI" şapte tineri; tema împăratulu i ş i a « întîlnir i i » acest uia
cu sacr ul nu va lipsi în pronaosul Dobrovăţulu i ; în timpanu l de
nord se află o scenă a cărei identifica 1·e a fost foa 1·te d i fic il ă :
I. D. Ştefănescu şi, prin el, V. Drăguţ o numesc Iosif aruncat
in fîntînă de fraţii săi 34 • Pasa jul biblic nu perm ite însă
apropierea pentrn că «puţul era gol şi nu avea apă» (Gn.
37, 24); în plus, atitudinea personajelor din ju1- nu exp1·imă
agresivitate. Este voi-ba în rea litate desp1·e un sfînt orant, aflat
într-un bazin cu apă, de stînga căruia se apropie un alt sfînt
~inecuvîntînd . În ext 1·eme, din no u, grnpu1·i de «asistenţi».
lntr-o ipote ză , bazată pe un similar de la Decani 35 , s-ar putea
recunoaşte aici Pavel botezat de Anania despre care C. Walter
sp une că « was a pop ular theme », unde se 1·ecu n oaşte «a raised

P. G. 115, col. 428-448; cola\ionarea cu var-ianta slavonă n-a fost
în Mincele de secol XV I (fond BAR . ), «Vieţile» din partea a
doua a codexurilo1· ne1·e fe rindu-se la istor ia Celor şapte tineri (4 august)
4
3 I. D. Ştefănesc u, L'Art byzantin . .. p. 108.
36 V. Petkovic, La /Jc inturc serbe au /vloyen Agc , Belgrade , I, ng. 89 b.
33

Dobrovăţ

font», în ca1·e « the neophyte may . .. extend (his hands) in a
prayer gesture. Sponsors may stand by hold ing a cloth .. Occasionally acloytes hold ta pers or a censo1- » 36 • Gest ul ob i şnuit de
atingere a creştetului, « not because it was essential to the rite,
but because it sign ified the conferment of t he Holy Spirit» 37
lip seşte la Dobro văţ , dar situaţia nu este unică. C. Walter vorbeşte şi de posibilitatea une i « occasional substitution of one
(gesture) of bless ing » 38 . În a patra compoz i ţie, Căinţa lui David
(est) , regele Israelului face penitenţă publ i că: raritate iconografică , în care o mişca1·e sufletească intimă reve1·be1·ează colectiv;
pe1·sonaje cu gest uri de alocuţiune (orante ?) asistă de aproape
um i linţa lu i David. Se şt i e di n literat ura de special itate că această
rep1·ezentare se i ntegrează program ulu i narthexul u i cu sensuri
nuanţate de context: sofia nice 39 , pr in prezen ·ţa alegorică a Î n ţe 1epc iun ii care depăşeşte autor itatea regală, dirijînd deciz ii le 'Sinoade/or (Oh rida, Sf. Sofia); de u m il inţă 40 , ca po z iţie i nterioa ră
s usţinută de intercesiunea din Imnul Acat ist (Stăneşti, Vîlcea).

Bo C. Walter, Art and Ritual of th c Byzantine Church, Vari o rum Publicat ions, London, 1982, p. 128.
37 Ibidem, p. 128.
38 Ibidem , p. 129; botezul pl"in «gest reţinut» se întîlneşte de exemplu
în «Botezul bulgarilor» sau «Botezul ruş ilGI" », înt1·e miniatur ile Crnnic ii
ilu sti-atc a lui Manasse (Cod. Vat . SI. li), foi. 163v, 166v, executată în
1344-1345 pentru ţa1·ul bulga1· Ivan Alexandru : Bogdan Filov, Les miniatures de la Chronique de Man asses a la Bibliotheque du Vatican (C od . Vat.
Slav. li), Sofia, 1927, pi . XXXII, 1, 2 (fig . 57, 58).
39 Sv. Rado jcic, La fresque de la penitencc de David a Ste Sophie d'Ohrid,
în «Starinar », IX-X (1958 - 1959), p. 133-136 (I. sîrbă, 1·ez. rr.) .
~o C.L. Dum itrescu . O reconsiderare a picturii bisericii din Stăneşti
Vîlcea , în «Pagini de veche artă române ască» , Bucureşti, 1972, li, p. 24.

pos i b i lă,

http://patrimoniu.gov.ro

Pocăinţa

lui David.

Dobrov ăt

cute din secolul al XIV-iea 42: Aceste redactări dezvoltate pot f1
expresia unor subtexte exegetice 43 sau chiar narati ve44 •
Surmontînd timpanele cu « menolog ». reprezentările de pe
arcele de nord şi sud introduc o micro-sinta xă iconografică selectată pe principiul unei tensiuni afective (o «i storie a întrup ă rii»?):
Sărutul Zahariei ş i Elisabetei, Sărutul Elisabetei şi Mariei (est);
Sărutu1 lui Ioachim şi Anei, Binecuvîntarea lui le/con şi Ana, părin ţ ii
profetului Samuil (vest).
Sub registrul Sinoadelor ecumenice este figurat ciclul complet
al Martiriilor Apostolilor.
11 ustrarea «Actelor Apostoli lor», cu sporadice interca l ă ri de
«Predi ci» sau « Martirii », cunoaşte oarecare fre cve nţă, de ş i
redu să , în pictura bi za ntină de manus cri se45, în mozaic (Sf. Apostoli
din Con stantino po l 46 , Si ci Iia Norm a nd ă 47 , San Marco din Ve neţ i a 48 ),
în fre sc ă (Mateie 49 , Deca ni 50 ) . În Moldova, « Actele » in cluzînd
« Predi cile» vor apar e pe pe rete le de nord al bise ri cii mîn ăst irii
Moldo v iţ a .

Sinodul 4 ecumenic,

D o bro văţ

Mortiriu/ Sf. Ap. Iacob

( ? )şi

Martiriu/ Sf. Simon Zi lotul

Toma (? ).

şi

Matei.

Singurul ciclu completa « Martiriilor » ,fă ră « Act e»sa u « Predici », este cel datat la sfîrşitul seco lului al XII-I ea-în ce putul secolului al XIII-iea din capela de deasupra di aconiconului bi se ric ii
Sf. Sofia din Ohrid a 51 ,

Dobrov ăţ

Dobrovăţ

41

S. Ul ea, La peinture . . p . 288 .
P. Mij ov ic, Me nolog . .. : a fi r maţ ia pr· ivin d Sin axa r-ul d e la D obrovăţ
nu se r·e fe r ă la pro gra mul sofist icat a l b o lţii g ro pni ţe i.
43
În co men t ari il e Sf. Ioa n Hr isost o mul - care constitui a u l ecţ i u ni
zilni ce , la utre ni e , co nfo r m Tipicu/ci din 1S23 ( B.A. R. s l 101, fo i. 25v.-26)as upra Pocă in ţe i lui David, ex i st ă acest pasa j: « N e con sidere z pas t ant so n
pech e qu e la maniere dont ii l 'effa~a. jesus Christ me me pa r lant aux Juifs
tem o igne qu e ce sai nt ro i re i; ut une si grand e effusion du Sa int-Esprit, meme
apres son pech e qu'i I mer ita de no uvea u de pro ph et iser to uchant la di vinite
du Christ (Math . XXII, 42; Ps. CI X , 1) »: St. Jea n Ch rysost ome , Com men ta ire sur Math ieu , Ho rn. XX VI, « O e uvres co mpl etes » , ed . M. Jea nnin ,
Par is, 1865, VI I, p . 221, 223. (P.G„ 57, 334 -3 44 ), Iar în Traite de la Componction . Livre deux/eme vorbeşt e de acea « fl am me celest e que le Christ a
a l lum e dans l' âme d e Paul», aceeaş i p r in care « Dav id Ju i-meme t ou t en
de meu rant da ns le siec le , t out en gouve rn a nt son roya u me ... a ima it cepe nd ant le Chri st plu s ard em me nt q ue ce ux qu i hab ite nt Ies dese rts . . .
le fr o nt ce int du di ademe, ass is sur ie· trâ ne , ii do nn a le spect ac le d'un e
com po nctio n pare ill e a cel le d u so li ta ire . « Oeuvres » ... li , p. 81, 82
(P . G . 47, 411 - 422). Ex i st ă d ec i ş i o a l tă viz iun e a pocă i nţe i , m i st i că, care
t r imi te la o a b sorbţ i e în di vin itat e a regal it ăţ ii, după cu'm împărat u l
Teo dos ie se «co n vert eşte» la ort odox ie văzîn d înv ierea d in morţ i a copi ilor·
efese ni ( D o br·ovăţ , timpanul de vest). Te me le lnvierii ş i Duhu lui Sfînt , ma'jo re în narth ex ul D obro văţului, după cum . va rezul t a , apar. î n comentar iil e
Sf. Ioa n Zlata ust la Faptele Aposto /il dr ( Faptele co nst itu ie l ecţ i un i în per·ioada
Pe nt icost ar u lui cf. Ti picul citat , fo i. 10v,) , în pasaje le pri vind pe Ştefan
prot o ma rt ir u l ş i Pave l : « (Etie nn e·) rem pli d ' Esp rit-Sa int ... t ra ite d u su jet
de la res u rre ction » ; Sur Ies Actes 'des Ap6tres , Homel ie XV III, t. IX , p. 76 ;
(P . G . 60, 142 -1 50 ), evre ii .. . « avaie nt cr u se del ivrer de tous Ies d is.
co u rs de ce ge n re e n se del ivrant d ' Eti en ne e t il s re tro uva ie nt un autre
Et ienn e e nco re pl us ve heme nt . . . » este Pave l; « O e uvres » ... IX , Homelie XX, p . 92 (P. G. 60, 158- 163) .
·
lnflu e n.ţa Comenta rii lo.r- lui Z lat aust as up ra se nsul ui şi conexiunii scene lor
din ti mpane est e v eros imi lă, ţ in în d co nt de indi ca ţiil e ti piconale . R ămîn
î nsă pe nt r u mo me nt sub se mnul ipoteze i, dato ri tă pr·e cauţiilor de metodă
ex pu se de A. G ra bar : « li fa ut beauco up d' ex per ie nce et de do igte pour
etab lir Ies po irits d e co ntact p rec is e ntr'e Ies a ut res â ct ivites huma ines
et Ies act ivites art ist iques, et re leve r t o us Ies facteurs actifs e n mat iere
d' in fluence su r !'art t o ut e n ev ita nt de la chercher la ou el le au rait cert es
pu se ma nifest e r mais ne se -ma ni fest e pas en fa it »; A. Grabar , Art du
XIII• siec/e. Problemes et methodes d' investigation , în« L'Art byzant in du
X II le siec le . Symp os ium de So poca ni 1965 » , Beog rad , 1967, p . 4-5.
44
Ve zi istori a ce lor Şapt e efeseni . . .
45
Herbe rt L. Kess le r, Paris . gr. 102, A Ra re 11/ustrated Acts ofthe Apostl es, D .O. P. 27 (1973 ), 209-216; K. We itz ma nn, Cyclic 11/ustrat ion in Byzantine Manuscripts, în « Byzantin e Boo k 11/u st rati o ns and lvor ies » Lo ndo n,
1980, Var io rum Re prints, eh . li , p. 102.
46
A. He ise nb e rg, Grabeskirche und Aposte lkirche, Le ipzi g, 1908 .
47
O. De mus, The Mosaics of Norman Sici/ y, Lo nd o n, 1948.
48
Idem, Die Mosaiken von San Marco in Venedig, Bade n be i W ie n, 1935
49 O. Okunev, Grajda za istoriju srpske umetnos ti 2. Crkva Svete Bogorodice- Mat eie, G .S.N.D„ VII-VIII, Sko p lje , 1930, 89-118; M.Glig o rij evicMaksim ov ic, Les scenes inedites du cyc/e des Actes des ap6tres a Mateie,
J.O.B. 32/5 , XVI lnt e rnation a le r Byzantini ste n Ko ngress, Akte n, 11/5, W ie n,
1982.
• 0 V. Petkovic, Un cycle des peintures de /'eg /ise de Deeani, G.S .N.D.
3 - 4 (1930), 83-88.
•
61
P. Mi ljkovic- Pe pe k, Materija/i za istorijata na srednovekovnoto s/i karstvo
aposto/ski od Sv. Soflja vo Ohrid, lzdania na Ar h eo l o~ ki o t m uze j vo Skopj e ,
·;ţbornik III, Skopj e , 1961 .
42

Îna[nte de a asimila direct Căinţa lui David cu a lui Ştefan
cel Mare 41 , Cfed că va fi inevitabilă căutarea altui lanţ semnificativ,
în seria secvenţelor de menolog din celelalte timpane.
Semnalăm particularitatea acestor scene complexe în .cond.iţi ile
în care, în gropniţă, Sinaxarul complet are formele s1,1ccinţe c1,1nos1~
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O recuperare a lui o întîlnim la

Dobrovăţ 52•

repetă cumva ritmu l egal al martirologiilor:
asistenţi (gardă regală) - căl ău - apostol.

«Tu

eşt i

Petru ».

Dobrov ăţ

Triumful Sf. Petru. Bi serica Sf. Cl e me nt din Ohrida

Structura imaginii
cetate - împărat-=

Pe latu ra de sud ciclul începe cu Petru şi Pave l, continuă cu
Andrei, Iacob Majo r, Ioan Teologul; pe vest, prin deteriorarea
st ratului de fres că şi în mare parte a inscripţiilor, identifi căr ile
sînt difi ci le, cu atît mai mult cu cît tradiţi a litera ră este co_ntradictorie 5 3 în ce·ea ce pri veşt e locul pre~i că rii ş i mar.t iriul. O exp li- ·
caţi e o oferă unul din editorii «Apocrifelor»: « Come per altriatti apocrifi, la fine (metastasis ) fu pure tramandata separatame nte
perch e survisse ali a lezio ne liturgi ca nell a festa de l sa nto » 5'.
Rez ultă, cu oarecare aprox im aţ ie, pentru lat ura de vest, u rmă
toarea secve nţ ă: Filip (mort pe cru ce, în « Erapoli »), Vartolomeu
(conform inscripţiei), Toma (Tadeu ? săgetat), Jacob Minor (?),
Tade u (Toma ? lud a? în un ele var iante di fe rit de Tade u) : pe latura
_
de nord: Simon Z ilotul («răstignit în Vretania»), Mate i.
Ci clul continuă printr-o surprinzătoare «sc himbare de ni vel»;
din t impul pe ca re-l numim istoric, al martiri ilor, se produce un
sa lt în timpul evanghelic: « Tu eşt i Petru şi pe acea stă piatră voi
zidi biserica mea» (Matei, 16, 18) 55 • Structura imag inii este specială: Petru poartă un edificiu pe umeri, ca îri repreze ntările din
Ohrida (Sf. Clement) 56 , Zi ca ş i Graca ni ca 57 ; în aceste refer inţe
Petru apare singu r sa u în dialog cu Hristos (triumfînd as upra
di avolului, la Ohrida). Context ul la Dobrovăţ este însă mult
amp lifi cat, «ex plicativ»: pe «fund aţ i a» bi se ricii spr ijin ă o sca ră;
Hr istos pe tron , înconjurat de sfin ţi episcopi ş i de Prodromul
apare fl ancat încă de «co nstru ctori sacri» cuprinşi în acţi unea
pract i că a zid irii . Ca repere ar putea fi in vocate sum ar con strucţii le ·
de te mplu în Psa ltiril e cu ilustraţii marg inale din seco lul al IX-iea
(Par. gr. 20, Ps. 96, titlu) 58 sa u « Con struirea Sf. Sofi i de Justi ni an I», din Croni ca lui Manasse, 1344 -134~ (Vat. sl. 11.. foi.

52 l.D. Ştefăn e scu id e ntifică greş it sce ne le cu ma rti ritle Sf. Th er.a pont
He lad ios, Eutyc hi os , Antin oge n, Emil ian; L'Art byzantin .. . p .. 109.
53 Mi gne , Dictionnaire hagiographique, Par is, 1850 ; ACta Apostolorum
Apocrypha post C onstant inu m Tische nd o rf de nu o 'e diterunt R.A. Lips iu s '
et M. Bonnet, Lipsiae, 1891, 1898/1903; Bib/iotheca Hagigraphica Grae!=a,
3 ed. augm e ntee, F. Ha lkin , Bruxe ll es 1957, 1- 111; G/i apocrifi de/ Nuo ~_o
Testamento, a cu ra di Mario Erb etta, Rom a 1966; Dosoftei , Viaţa sfl.nţi/ o r,

l aş i

1682-1686.
5 4 G/i apocri fi . . :, p. 31.

.

55 Scenă ·re m arcată,

da r n eco m e ntată d e ·I. D. · Şt efă n escu , L'Art byzan- '
tin . . „ p. 109, apoi de S. Ul ea, La peintuce '... p. 298, nota 30.
56 C. Walte r, The Triumph of Saint Peter in th e Church of Saint Cl ement at Ohrid and th e iconography of th e Tr fumph of th e Martyrs, Zog raf, 5

(1976), 30-36.

'

.

'

57

P. Milj kov ic-Pepek, De/oto na zograflte Michailo i Eutihij, Skopje , 1967
fig . 17, 1- 4; R. H. - Mac . Lean, H. Hal le rislebe n, Die Monum enta /malerei în
Serbien und Makedonien von 11 bis z um friihen 14 . Jahrh undert, Gi esse n, 1963,
fig. 214-21 5.
18 S. Dufrenne, Les psautiers grecs du Moyen Âge, Pari s, 1966, foi. 4: ,

Liturghia
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Liturghia

Eothina 3 .

îngerească. D obrovăţ

D obrovăţ

109v) un. La Dobrovă·ţ însă se v i zua li zează con strui rea ace lor
« bornes etro ites de la vertu »în ca re se înc hid e sufl etu l co nvert it ,
părăsind n,eb uria sa, cum sp un e Ioa n Hri sosto mul comentînd
acest 'pasaj ao. ~edactarea imagin ii pe st ructura literară s ubia c entă
devine i arăş i evidentă.

_ Regisţ r ul martir il or apostol i se continuă pe vest cu una din
sce nele a căre i redactare şi amp lasa re l-au intrigat ce l mai mult
pe f. D. Ştefăne sc u 61 : Liturghia îngerească , repreze ntare sp ecifică
sfîrşitului de secol XIII (Panaghia Olympiot issa, ca . 1296 62 ) ş i
secolul ui XIV (Mi st1-a , Athos, Serbia , Macedoni a), pentru iconografia altar ulu i ş i ·a turlei naos ului; în acest din urmă s paţiu se va
co nsacra ş i în pict ura m o ldo ven ească imediat ulterioară. Ni c iod ată
în tî l n i tă însă în nart hex, a căr ui fun cţ ie in tro d ucti vă a fost elaborată iconografic pe coordo nate de tip mari al, hagi ografic, es hatologi c. Pe această u lt im ă direcţie Simeo n al Thesalonicul ui «salvează» · exeget ic a p ar i ţia temei · în acest s paţiu: ~ Sr::u1epcx.
I

µ.r::yixf.'Y)

>/

~

r:: ~cr o o oi;

~

-

'

'

o"(lAOUcrcx. T'Y)V tJ-r::Tcx.

~ / )"

0 01.,'Y) i;

IX7t

)

>

-

oupixvou

~

I

or::u•r::pixv

-r.oîl-Xp~cr•ou 7rcx.p oucricx.v 63.
La Dobrovăţ [ipsa lui Hristos de la altar face mai coe ren tă
l egăt ura cu Hristos ul recon stituit în calotă 64 •
Dar prezenţa ep isco pilor, sem n a l ată de I. D. Ştefăne sc u, a
ră m as neexp li cată. Referinţa la M a~kov manastir (1376-1 381)

nu e perfect eloc v entă, dat fiind că aco lo e vo rba de «a rem arkab le and uniq ue apse programme ... iri which are combined t he
scenes of the offlciating bishops and t he Celest ial Liturgy » 65 ;
dec i co rteg iul ep iscop ilor se î ndr eaptă spre «t he ce ntre of the
apse of t hi s chape l (where) t he dead Chri st is represe nted » 66 •
ln absida ce ntral ă în să « the scen e takes on the aspect of the
Great Ent rance. Bisho ps an d angels bring together offerings and
liturg ica! vess el s » 61 .

R. Taft, ocupîndu-se de « ar- heo log ia »teo l og i că a subiectulu i,
r e u ş it să exp li ce, Iiturgi c, p r·eze n ţa episcop i lor Gs.

n-a

Litu rghia înge rească an un-ţ ă urm ătoa r·ele cicluri li turg ice ,
afl ate în « aura » h1-amului , a Coborîrii Sf. Duh .
Necu noscut Balcani lor în per ioada biza n tină 69 şi ne identificat
exact, pî nă acum , la Do brovăţ 70 este cic lul ce lor Unsprezece
Evanghelii ale Utreniilor Duminici/ar, Ew0iv<X cY.vixcr'ri:l.rntL".1. - imag ini
speciale ale Tnvi erii , conform in sc ripţiilor care c i tează incipit ul
lecti unii 71 •
El e se desfăşoară pe ce le patru laturi ale pronaosului : Ev. 1 pe
no rd (Misiunea Aposto li/or, în co nt inuarea teme i Tu eşti Petru . .. ) ;
0

os R. Tart, The Great Entrance , O. C. A „ 200, Ro ma , 1975 ; id e 111 , How
Liturgics Grow : the Evolution of the Byzantine Divine Liturgy, O. C.P„ X LI 11,
fasc . 11, Roma 1977.
oo C u exce p ţia i lust ră r ii parţi ale d in ms . gr. Di onys iu 587, seco lul X I,
şco a l ă consta ntin o p o li ta nă ,

ferecat de domnito ru l român Mi1·cea C ioba nul ,
ale căru i domn ii (t1·e i, în t1·e 1545 ş i 1559) ar data intrn1·ea 111anuscrisu lui
la Di onys iu: K. W e itzman n, An Imperial Lectionary in th e Monastery of Dionysiu on Mount Athos. /ts Origin and its Wanderings , R.S .S.E.E„ 1969 , nr.1,
p. 239 -253 ; P. S. N ăsturel , Le Mont Athos et Ies Roumains O. C. P. Roma ,
198, p. 149 .
10 I. D. Ştefă nescu vorbe şte de un « C iclu al Paştelui », fă1·ă a l tă me nţ iun e ; L'Art byzantin .. . p . 108 , 109.
71 Ev. 1: Mat e i, 28 , 1 6 - 20 ; Ev. 2 : Marcu , 16, 1 -8 ; Ev. 3: Ma rcu, 16,
9 -20; Ev . 4 : Lu ca , 24, 1-12 ; Ev. 5 : Lu ca , 24, 12-35 ; Ev. 6: Luca, 24,
36-53 ; Ev. 7: Ioa n, 20. 1 - 10 ; Ev. 8 : Ioan , 20, 11 - 18 ; Ev. 9 : Ioa n, 20,
19-31 ; Ev. 10: Ioan , 21 , 1-14 ; Ev. 11: Ioan, 21, 15 - 25 .

B. Filov, Les miniatures de la Chronique .. . , pi. XX I, 2 (fig . 38).
oo «Su r t oute la ter1-e d ' inn om brab le s Egl ises ont. ete ed ifi ees pa r ces
homm es battus, e nchaînes , ch asses , mis e n fu ite . . . fl age l Ies , egorges, brOles . . . Et ce n'eta it pas avec des pierres mais av e c d es mater iaux b ie n
pl us rebelles , avec des âmes et d es inst it ut io ns qu' ils constru isa ie nt leu1·
edifice»: Sur la divin ite du Christ , «Oeuv res » , 11 , p. 373 (P. G. 48 , 813 -883)
01 1. D. Şte fă n esc u , L'Evolution . . . I, p. 18 (« d' ord ina ire, Ies eveques
ne qu itt ent pas le sanctu aire et ne font pas part ie de la process io n de la
Gra nde Ent1-ee ») : idem, L' /l/ustration ... p . 77 : idem , L' Art byzantin ...
p. 108 ( « Vepres de Pâqu es . .. en Se r bie ») : idem , /conografia .. . p. 61
( « aşeza1·ea lit urghi e i î ng ereşt i în nartex tre buie a p ro pi ată d e faptu l că
bolta acestu ia este deco 1 ·ată , la Dobrovăţ , cu mot ive pe care nu le î nt î ln im
de ob ice i d c cît în naos .. . int eresa nt este că n u ve dem pe Hr istos la
alta r . · . » ).
62 C. Wa lte r , Art and Ritual .. . p. 218.
G3 P.G . 11 5, co l. 296
M Această conexi un e se pract ica, în seco lu l al XIV- iea , î ntre scena d in
turlă ş i Pantocratoru l cu pol ei ; K. Wesse l, Him mliche Litur ie, RBK 11 1 1} 9131 ; r e ferinţă pentru na 1·thex : Treskavec ; T . G rozda nov, Studii ... p. 132 151.
05
C, Wa lter· , Art and Ritual .. .. p. 220.
00 Ibidem , p. 220
01 Ibidem , p. 220
&9
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Eothina 4.

D obrovăţ

I

I

Eothina 5.

D ob r ovăţ

Martiriul Sf. Petru

şi

Eothina 6
Pavel. Eothina 6.

Dobrov ă ţ

şi

Eothina 11 .

Ev. 2- 5 pe est; Ev. 6- 9 pe sud ; Ev. 10-11 pe vest ; secvenţa
lor, de la 1 la 11 redă un joc savant între Iivresc şi Iiturgic. Pentru
că în perioada Penticostarului co nsistent reprez entată Î0 .i c.onografia
pronaosului, cum se va de monstra pe parcurs, c 1 t1r il~ Evangheliilor Utreniilor se fa c în ord inea: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 9; dar
în restul anului ritual, în cepînd cu Dumini ca Tuturor Sfinţilor
(pictată într-un l oc-c h~ie. la Do~rovăţ) ş i pînă !a ~-~şt i, .l e~ţi unile
Eothinalelor urmează c1cl1 c ordinea 1-11. l r:id 1 caţ1ile t1p1 conale,
atribuite Sf. Sava al Ierusa limu lui au funcţionat în e pocă ,
conform Tip icului scris de ch ir Si luan · de la Putna ş i dăruit în
1523 de mitropolitul Theocti st Mănăstirii Neamţ, «î n vremea
egumenului Macarie » (B. A. R. sl. 101, 286v).
Pe de altă parte, poate fi vorba şi de o o rd ine «teoret ică »:
pur li v resc ă. De altfel , ci clul se încheie cu «portretul » autorului
ultim elor ci nc i Eothinale, Sf. Ioan Teolog ul, prez enţă (de «autor»
a lăt u ri' de scena reprezentată) considerată ra ră de A. Grabar 72 •
Desigur iconografia « În vierii» este amplă în pictura ~izanti.nă
şi reprezentă r i ale apar iţiil or lui Hri stos în cele patruzeci de zile
de la ridicarea din mormînt intră în ciclul sote riologic ca racte12 A. Grabar, Un manuscrit de Saint Jean Chrysostome a la Bibllotheque
Natlonale d'Athenes (Atheniensis 211 ), în « L'Art de la fln, . . » I, p. 838 .

7.

Dobro văţ

Dobrov ăţ

ristic naosului si alta rulu i în monumentele de referinţă ale secolului al XI V-lea'13 , La Dob rovăţ apare· însă, conform inscripţiilor,
ilustrarea completă a celor unsprezece lecţiuni.
Bibliografia este descuraj a ntă în recuperarea origin ii acestui
ciclu. În pictura de manusc ris se cunoaşte Lecţionarul din secolul
XI Dio nysi u 587, despre care Weitzmann spu nea în 1969: « The
Dionysiou Codex is the only lectionary known to me in wlitch
al so the E:cu6Lva are i llustrated though onl y fi ve out of eleven » 74 •
Se mai cunoaste o descriere celebră a ciclului Eothinalelor în mozaicurile bi seri~ii Sf. Apostoli din Constanti nopol, databile ante
1200 cînd, cu a pro xi maţi e, Mesa rites a redactat textul 75• Originalele au di s părut în 1461 cînd « Mahomet fît abattre l'eglise pour
construire la mosqu ee qui porte son nom » 76 • Comentînd de1s G Mi ll et, Monuments de /'Athos, I. Les Peintures, Paris, 1927; V. Pet•
kov ic, La peinture serbe . . . ; R. Hainann -Mac Lean, H. Hal lensleben, Die
Monumenta lma/erei . . . ; Miljkovic-Pepek , Deloto ... ; S. Dufrenne, Les pro•
gram mes iconographique s des eglises byzantines de Mistra, Pari s, 1970.
14 K. Weitzmann, An Impe rial Lectionary . . . p. 241 ; mai există , în
Psaltiri din secolul al XIV-iea, ilustraţii ale «Tropa•re lor lnvierii »: J. Strzykowski, Die Miniaturen des Serbischen Psal ters, Wien, 1906, •fok 228-229~;
M. V. Scepkina, Bolgarskaia miniatiLJ(a X IV veka. /ss/edovanie Psalt:fri Tamica,
Moskva , 1963, fig. 106- 109 (ilustraţie fidelă textului , construită deci pe
«pri ncipiu I li tera r »).
7 6 A. Heisenberg, Grabeskirche ... p. 59-78.
10 R. jani n, La geographie ecc/esiastique de /'Empire Byzantini, Premiere
partie, Le Siege de Con stantinople et le Patriarcat Oec umenique III, Les
~glises et Ies mon asteres , Paris, 1953, p. SO.
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scrierea mozaicurilor de la Sf. Apostoli, Millet observa: «li est
clairque.ce reciten images provenaitd'un evangile illustre. Or, ce
prototype di sparu pourrait se trouver dans la Laur.- VI 23 et le
Paris. 74 ou nous avons discerne bien souvent Ies ·repliques
d'une redaction fort ancienne... Nous placerons donc ces
miniatures en regard de Mesarites » 77 •
O neaşt,eptată coincidenţă: în 1529-1530, la Dobrovăţ, ciclul
liturgic al lnvierii se află în relaţie inechivocă, în redactare'! unor
pasaje, cu ilustraţiile Tetraevanghelului executat în 1356 pentru
ţarul bulgar Ivan Alexandru 78 , considerat de bizantinologi a apar-tine familiei Parisinus gr. 74 (lucrat în Mănăstirea Studion în secoiuJ al XI-iea). Este manuscrisul slav aflat la British Mu~eum, Londra,
Ad<!l „ 39627, care a circulat în Moldova, conform însemnării de
pe foi. 5v.
Eva nghelia 1 de la Dobro văţ se apropie de redactarea de la
foi. 88v a Tetraevanghelului «Ivan Alexandru» (codificat de
acum I. A.): Misiunea Apostolilor, cu Hristos în faţa grupului, e o
redactare tipică de manuscris, deosebindu-se de varianta monumentală în care Hristos apare între două grupuri simetrice 70 .
Evanghelia 3 sintetizează miniaturile I.A. 134, 134v.
Dar ce este mai frapant în i Iustrarea Eothinale/or rezidă într-un
detaliu iconografie: ucenicii la Cină, în picioare, care apare în I.A.
o singură d ată, la foi. 271v şi se repetă la Dobrovăţ în imaginea
Evang heliilor 5,6 şi 10. Este un epi sod extraordinar, care l-a uimit
pe Mesar ites făcînd u-1 să comenteze: «El ia pîinea şi peştele în
mînă şi le împarte ucenicilor săi, stînd în picioare şi nu culcat,
iar ucenicii nu se aşează nici ei ci mănîncă stînd în picioare, aşa
încît lasă impresia unor oameni f/ămînzi care s-au străduit toată
noaptea. Au stat pînă la genunchi cu picioarele goale, căci intră
în apă cu picioarele ... » 80 (s.n.).
Detaliul este inconfundabil şi, dată fiind insi stenţa asupra lui
ia Dobrovăţ, ar putea trimite la o indicaţie mai puternică decît
Add. 39627, foi. 271 v: un intermediar necunoscut, mai apropiat reprezentanţilor din Constantinopol sau chiar textul lui
Mesarites.
în ce priveşte redactarea, - dincolo de contactele cu miniaturile Tetraevanghelului lui Ivan Alexandru care în acest fel îşi
datează trecerea prin Moldova 81 - imaginile acestui ciclu urmează
confC?_rm principiului de ilustrare deja identificat, foarte strîns
secvenţele textului; sînt relevante în mod special pentru relaţia
cu lecţiunea, reprezentările Evangheliilor 3,5,6,8,10 şi 11. La
11

p. 550.

G. Mill et, Recherches sur

l'iconographie de l't.vangile, Paris, 1960,

18 B. Filov, Les miniatures de l't.vangi/e du roi Jean Alexandre a Londres,
Br. M. London, Add 39627, Sofia 1934; B. Filov nu agreează descendenţa
manuscrisului bulgar din Paris. gr. 74 de la Bibli otheque Nationa/e, considerî nd că cele două « representent deux phases differentes du deve/oppement•d'un meme cycle iconographique plu s anci en » (p. 22); pentru conţinut
integral reprodus, L. Ji ~ kova, Cetvero evanghelieto na ţar Ivan · Alexandăr;
Sofia , 1980:
79 K. Weitzmann, The Narrative and Liturgica/ Gospel. ///ustration in
« Studies in C/assica l and Byzantine Manu sc ript 11/umi nat ion », Chicago,
1971, p. 263.
.
so A. Heisenberg, Grabeskirche . .. cap . 36, p. 77 - 78.
81 însemn area de pe foi. Sv vorbeşte de răscump ă rarea Tetraevan ghelului - «care a fost în zălog» - de către Alexandru (fiu l lui Ştefan: suprasc.ris), «întru Hri stos Dumnezeu credincios voievod şi domn al întregii
ţări· a Mo/dov.ei ». Jden~.ificarea lui A/exand ru Vv: a dat naştere. un~r n umeroa~e
articole şi inter ve nţ11, cf. E. Turdeanu, Miniatura bulgara ş1 lnceputunle
miniaturii _romdneşti, Bucureşti, 1942, opiniile varii'nd între Alexandru cel
Bun ·(B. Fi/ov şi înaintaşii lui, erudiţii ruşi), Alexand'."u. fiul lui Şte.fan (N . Jorga) -sau Alexandru. Lăpuşneanu (E. Tu~deanu, .opin ia cea. m.a1 • r.ecen'.ă).
Inscripţiei supra'S'crise 1-a fost contestata autent1c1tatea, prin 1nsaş1 poz1ţ1a
ei deşi fotografia nu co nfi rmă alt scris. De vreme ce pictura pronaosului
d~ la Dobrovăţ are puncte de contact indubitabile cu Tetraevanghelul lui
Ivan Alexandru (şi afirmaţia va deveni mai consistentă pe măsura identificării scenelor evanghelice care decorează monumentul) atunci lectura lui
Iorga devine îndr e ptăţită:« ... Alexandre fils d' tti.e nne le Grand et en que/que sorte coregent de ce lui-ci. Comme cet Alexandre a ete pendant quelque temps otage a Constan.tin~pl~, I~ pos~ibilit.e d'acheter cet tvangeliaire
eh a ete donne » (v. Rece_nz1a carţ11 lui B. F1/ov, in R.H.S.E.E„ 1934, p. 208).
· Există însă şi dovezi mai vechi decît DobroVăţul, ale circulaţiei Tetraevanghelulu.i lui Ivan Alexandru în Mo ldova: la sf~rşitul sec?lului ~I XV-iea,
Genealogia lui Hristos apare la Voroneţ la baz~ tu~le1 naosu.lui (Matei I, 6, 11.:
imaginea a fost desc_ifrată jumătate corect, iumataţe greşit, de 1:1·.A. Mus1cescu, Consideraţii asupra picturii din altarul şi naosul Vorone~u/u1, 1n ~<Cu!
tura românească în timpul lui Ştefan cel Mare», p. 38) ş1 la Băl1neşt1,
(Matei /, 1-17) pe arcul triumfal; varianta de redactarţ este ac~·ea a
ilustraţiei pasajului din .codexul amintit. Scenele nu au fost pînă acum 1den~
tificate ca atare şi nici originea lor stabilită.

-----

~-

Chema rea lui Matei de la

vamă. Dobrovăţ

sfîrşitul

ciclului apare neaşteptat, cum am mai spus, autorul ultimelor cinci Eothinale, seriind: imagine unică în acest context
pentru Moldova şi emblematică pentru transferul ilustraţiei de
manuscris.
Rezumînd, la Dobro văţ se află singurul ciclu complet cunoscut
al EQthinalelor, cu r·apel la Sf. Apostoli din Constantinopol, prin
intermedierea discutată. Avînd în . vedere controlul intelectual
strîns asupra program ului iconografic, nu ar fi exagerat să verificăm o tentativă de recuperare a Bizanţului, prin reluarea, pe filieră
Iivrescă 82 a unui ciclu atît de rar, semnalat într-un monumentcheie pentru configuraţia Constantinopolului 83,
În registrul imediat urm'ător se află, pe peretele de est, deasupra accesului în gropniţă, scena hramului, Coborîrea Sf. Duh:
în interiorul arcului descris_ d.e ap~stoli, se află «la somme des
posterites d'lsaac et d'/smael ... ">> «des personnages debout qui
figurent Ies representants de tous fes pays· ressembles a Jerusalem pour celebrer Ies Pâques » 84 ; este imaginea similară celei
descrise de A. Grabar la Manastir (1271,), incluzînd, în var ianta
secolului al XVI-iea, şi . « Cosmosul» purtînd · rulourile. Rapelul
intenţionat bizantin din narthex, (<s paţiul demonstraţiilor», dispare în naos: aceeaşi . scenă- oferă în absida de· sud redactarea
simpJă, «Cosmosul» excluzînd împăraţii. Compoziţia complexă
din. pronaos vizează un nou « ·memento» al împ.ăratului creştin,
căci «Ies empereurs byzanti'ns apparaissent donc comme Ies
continuateurs des apâtres » 85,
Concentrat pe ideea «Învierii» şi pe pătrunderea acesteia
în conştiinţa lumii prin misiunea apostoli/or, programul dedicat
Coborîrii Sf. Duh include în mod firesc un ciclu consistent al Penticostarului, care ar trebui să conţină în mod obişnuit ilustrarea
«duminicilor» cuprin se între Paşti şi Duminica Tuturor Sfinţilor,
prima după Rusalii.

82
Millet atribuia Tetraevang helul ui Paris g1·. 74-prin intermediul unui
ipotetic prototip - origine ant i oc hi ană în redacţie. K. Weitzmann optează
pentru origine constantinopolit a nă (Studion), în sen sul că tradiţia narativă
a artei creştine timpurii « has undergone far-reaching changes under the
impact of the liturgica! Jecti o nary cyc/e » care s-au cristalizat în capitala
bizantină; K. Weitzmann, Studies in C/assical and Byzantine Manuscript
11/umination, Chicago and London , 1971, p. 290.
83
Redactarea deci aparţine fili ere i manuscrise/or ilu st rat e ; ideea ciclului
liturgi c, cunoaşt er ii, prin descrieri (?) a sanctuarelor constantinopolitane;
lucrul nu era imposib il dată fiind admiraţia pentru scriitorii bizantini a
savantului autor al programului de la Dobrovăţ (v. infra).
Semnalăm o coincidenţă, perfect întîmplătoare pen tru că niciodată
argumentată şi frecv e nt contrazisă: « Quant aux monuments du XVI"
siecle ils nous attestent Ies origines constantinopolitaines de la peiJ"lture moldave et noJ,Js ramenent a l'art du X/Ve siecle » ; /. D. Ştefănescu, Les pei'ntures . .. p. 181.
84
A. G rabar, Sur Ies sources ... în « L' Art de la fin .. . », li, p. 866.
86
A. Grabar, L'Art religieux et l'Empire Byzantin a /'epoque des Macedoniens (~cole Pratique des Hautes ttudes, Section· des Sciences Re/igieuse,
Annuaire 1939-1940), republicat în « L'Art de la fin ... » I, p 162.
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La Dobrovăţ apa1·e de la început un incon venient: Necredinţa
lui Toma (duminica a doua), Mironosiţele la mormînt (duminica a
treia) au fost deja pictate în ciclul Eoth inale lor.
Substitu irile alese pun, în parte, probl eme de identificare;
prima sce nă pe peretele de sud - înainte de Duminica a treia a
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Tnju mătăţireo prazn icului. Tefraevanghelul lui Ivan A lexandru (Cod . Br.
M. Add. 39627, foi. 233v)

Duminico Somorinencii .
Mario-Magdaleno În

Dobrovăţ

(aţo Împăratului

Tiberiu. Cronica lu i Manasse (Cod. Vat .

SI. li, foi . 76v)

Mironosiţelor - este deterio rată, ins c ripţia ştearsă; re pre zi ntă un
dialog, fără iconografie specifică (în afară de doi copii care nu adu c
un element relevant). Ţinînd cont de stricteţea secvenţelor lecţiu
nilor, se poate propune, prin corespondenţă cu I.A. foi. 227,
ilustraţia pasajului din Ioan, 5, 30-47, care se c iteşte vineri în
săptămîna a doua, a Tomii .
Urmează Duminica a treia a Mironos iţelor; dar în locul temei
bucuriei apare Threnosul: o aluzie la istoria contemporană, fo losind «jocul apropierii de text» 8 6 ; pericopa zi lei debutează cu
Punerea În mormînt (Marcu, 15, 43 - 47). Selecţia din Patimi pentru
Penticostar implică subtil «po liti cul» prin rapelul suferinţei în
Moldova supusă Porţii Otomane.
Ciclu l continuă cu Duminica Slăbănogului (Ioan 5, 1- 15, din
care ins cripţia ci tează verset ul 8), într-o redacţie mai « aglome-

86

A. Grabar, La peinture religie use en Bulgorie , Pari s, 1928 p. 262;

consid e ră procedeul specific
adăugînd: «la frequence croissante

autorul

peri oad e i tîrzii bizantine (sec. X IV),
des allusions plu s ou moi ns difficil es ,
la multiplications de symboles savants et so uvent nebuleux, l'ingeniosite
dans la rec herche d'analogi es ephemeres qu 'o n rencon tre a l'or igine d e ce
mouvement artistiqu e , repondent a l'une d es ide es directr ices d e la litterature des pays orthodoxes de la meme epoque. Comme la peinture,
Ies ecr its grecs et slaves multipli ent Ies a l lusions recherchees et compliquees , abondent e n allegories qui denot ent un e habil ete etonnante dans le
maniement des textes de l'Ecriture » (p. 262)

rată» dar nu neobişnuită; pe celălalt glaf în să, al ferestrei peretelui
de sud, sub un citat «din memorie» («La Poarta Oilor a vindecat
Ii sus mulţime multă ... »). se rera a ceeaşi pericopă, interpretînd
puţin ilustraţia pasajului din I.A. foi. 225, care se desfăşoară ·· tot
în dou ă secvenţe. Ilu straţia la text în manuscrisul londonez devine
în seria liturgi că monumentală repetiţie, procedeu retoric al un e i
« minţi » cu deprinderi Ii vreşti, care în scena anterioară a Mi ronosiţelor a «citat» un fragment din Evanghe lie neaşteptat (cu
intenţie a lu zivă ) sa u în cea dinaintea ei, un pasa j necunoscut în
iconografia murală.
În imaginea urm ătoare Duminicii Slăbănogului, Iisus cu ucenicii
în faţa evreilor poartă ins cr ipţia Tn miercurea înjumătăţirii (Ioan,
7, 14-30). Se ştie că în frescă, scena are o iconografie nu foarte
co mpli cată dar elegant disputată 87 • La Dobrovăţ se foloseşte însă
redactarea de manu sc ri s (Iisus nu stă în ax ul imaginii), I.A. foi.
233v.
În ciclul ilustrării l ecţiuni lor evanghelice ale Penticostarului
a cincea duminică, a Samarinencii (Ioan, 4, 5- 42), expu ne cea mai
stranie va ri a tă c uno scută a temei, tinzînd spre un hapax. Scena se
desfăşoară pe peretele de sud şi continuă mult pe vest: Samar ineanca
trece de la conversaţia cu Ii sus şi uceni cii la fîntîn ă , la cea cu un
demnitar, apoi cu un împărat pe tron, la picioare le căruia
zac martiri decapitaţi; in sc ripţia: · « ... de la Nero împărat ul
din sfînta cetate a Romei». Sînt îmbricate epi sodului evanghelic,
viaţa creştină şi martiriul Samarinenei i deve nite Fotini şi a «ce lor
împreună cu dînsa »: Sevastian « duxul »,fiii ei Victor zis Fotinos,
Josi, cele cinci surori ale Fotinei, ş.a . (26 februarie). Istoria amplă
a Sf. Fotini era cunoscută mediului moldove nesc, între altele prin
relaţiunea detaliată din Mineiul pe februarie scris la 1445 de diacul
Gavriil de la M ănăstirea Neamţ (B.A.R. sl.122, fol.184v - 191).
Compo ziţ i a, care pare un unicum, are însă un rapel surprinză
tor: imaginea altei «femei pierdute» convertite, a Mariei Magdalen a, la Rom a, în faţa împăratului Tiberiu, venită să ceară dreptate
pentru «ţintuirea pe cruce»a «dulcelui Ii sus»; sce na se a l ăt ură
Coborîrii la iad şi Tnălţării. Mini at ura se află în Croni ca ilu strată
a lui Manasse (Vat. SI. li), foi. 76v, contemporană Tetraeva nghelului
de la Londra, executată în 1344- 1345 pentru acelaşi ţar Iva n
Alexandru. 8 8
Intersecţia înt1·e timpul sacru şi ce l «istoric» în aceeaşi imagine este atît de s ingulară, încît cu greu se poate evita ipoteza că
teologul care a conceput ordonanţa din narthexul moldovenesc ~
cunoscut acest exemplar ilustrat 89,

8 7 G.
Bab ic, O prepo/ovljenju proznico , în Zograf, 7 (1976), p.
23 - 27: C. Walter , The Eorliest Representation o( Mid-Pentecost , în Zograf
8 (1977), p. 15 - 16); P. Mijovi c, Gruzinskii menologhii XI-XIV vv„ în
Zograf 8 (1977), p. 17-23.
88 B. Filov, Les miniotures de Io Chroniqu e .. „ pi. X IV, 2, nr. 24.
89 C e rc etăr il e moderne (Iv. Dujcev) nu au infi rmat cea mai veche dată
(1608) găsită de B. Fil ov într-o inscripţie de pe ma nu scris, care l-a determinat să afirme că «Ies plu s anciennes me nti o ns de la Chroniqu e de Manasses
d ans Ies arch ives de la Bibli otheque du Vatican date nt ju ste me nt du debut
du XV11° siec le , epoque ou Re bel in sk i avait visite Rome» (Les minioture;;
de Io Chronique . .. p. 7): Riabolin sk i e ra colecţionar d e manu scr ise din
Rujin (cf. in sc ripţi e i, foi. 151v-152) sat d e pe rîul Hernad, în Poloni<i,
după cum afirmă Fil ov. Nu e ra prin urmare de loc imposibil ~a .înainte de
1600 faimoasa Croni că ilu strat ă să fi fo st consultată sau , 'de ce nu, să fi
circulat în Moldova.
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Duminica Orbului.

Dobro văţ

Vindecarea Orbului. Tetraevanghelul lui Iva n Alexand ru (Cod. Br . M. Add.
39627, foi. 239)
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Di ncolo de valoarea de un ic um pent ru pictura mural ă, modul
de constituire a imaginii Samar inencii in stal ează un element-born ă
în evoluţia ulterioară a ico nografi ei moldove n e şti: «in s e rţia
istorică» va crea mediu I de permeabi Iitate un or « all usions aux
evenements contemporaines » (A. Graba r).
Pe peretele de vest, în cont inuare, deasupra u ş i i , se afl ă , a m plă
Vindecarea Orbului din naş tere, a ş a sea din Penticostar (Ioan, 9,138) în compoziţie asemănătoa re cu I.A. foi . 239. Aic i se înt re ru pe
ciclul Penticostarului.
Urmează, tot pe vest, « Sătu rarea celor 4000 cu şapte pîini » ;
episodul se află în Matei, 15, 32-39 şi Marcu, 8, 1- 9 (mai ve rosimil, considerînd corespondentul din I.A. foi. 108). Straniu este
faptul că în pictură nu apar pîinile, i lustraţia referind u-se deci la
un moment anterior, «teoretic», al conversaţ ie i ş i aştept ă r ii .
Prima scenă din acelaş i registru, pe faţ ad a de no rd, pa re a
avea ca subiect tot di alogul, « cuvîntul »: inscr ipţ ia « Tn ziua cea
mare a praznicului a stat Iisus între ei ş i a zis» («D ac ă îns etează
cineva ... ») trimite iarăşi la o «reluare» : este incipitu l (Ioan, 7,
37-38) din lecţiunea evangheliei de Ru sali i (Ioa n, 7, 37-53 ; 8,
12); corespondentul în I.A.: foi. 234.
Vindecarea celor zece leproş i are inscri pţia di st r u să, dar pasajul
este unic (Luca, 17, 11-19) cu ilustrare în I.A. foi . 189v (d eşi
nu e referinţă obligatorie).
În glaful ferestrei nordice, in s cr i pţ ia «Doi oameni s-a u su it
în templu (să se roage), unul fari seu, altul.va meş» (Luca 18, 10- 14)
indică tema cu care debutează Triodul; dar în compozi ţ ie apa1·e un
element neobişnuit: Iisus cu un grup de ucenici. Coexist ă , iarăş i,
dou ă «nivele de 1·eal itate » diferite, căci . Va meş ul şi Fariseul sînt
personaje tipologice, iar uceni cii, istorice.
Ilustraţia următoare prez intă o Vindecare iarăş i puţi n c uno sc ută
iconografiei monum ental e: «I is us vinde că orb i şi şchio p i ...

copiii strigau şi zicea u 'Osa nna' înt ru ce i de sus » (Mate i, 21 ,
14-17; I.A. foi . 62).
În reg istrul superior, pe peretel e de vest (con tinuîn du-se pe
nord) după a 11-a Eot hi na, u r mează Chemarea Apostoli/or (Mat ei ,
4, 18-22) cu o red actare p uţin ma i « d e n să » decît a miniaturilor
şi complet ată cu o pred i c ă în faţ a une i cet ăţi ; t extul se cite ş te în
prima duminică după «Toţ i Sfinţi i ».
Apar apoi în suită, pe latura de sud, Vindecarea leprosului.
(Matei 8, 2-4; inscripţia citea ză incipi tu I; r eferinţ ă , I.A. foi .
24) şi Vindecarea multor demon izaţi (Mat ei, 8, 16-1 7; prim ul
verset în citat). Scena, dezvoltată, decorînd regi strul ş i în glaful
ferestrei, are ca argument literar un mic fragment dintr-o l e cţ i u ne
a sîmbetei a patra după Rusalii.
Ultima scenă răs p u nzătoare de t ra nsfe rur i din mi niat urile
Tetraevanghelului lui Iva n Alexand ru este Chemarea lui Matei
de la vam ă (Matei, 9, 9-13, cu incipi tu l în citat); se ci teşte în
sî mbăta a ci ncea du pă Ru sal ii ; sce na o spăţu l ui , neîn tîl ni tă , din
cite se ştie, în ico nografia m u rală , pre lu aea ză fast uos sugest ia
din I.A. foi. 28.
La în cheierea dens ului cic lu al Misiun ii lui Hristos, se simte
cezura pe care o in trodu c, pe latu ra nordi c ă , Sfin ţi i Gheorghe şi
Dimitrie ; în acest fel devine mai v e ro s imil ă i n s erţia sen sului mi lita i·
de care vor bea Sorin Ulea .
Pentru aceeaş i s e m n i ficaţi e plc:deaz ă ş i ce i do i arhangheli « răz
boinici» ca1·e străj uie s c int 1·area în g ropni ţ ă : v a r iantă r a r ă , Sf.
Arh. Gavr iil apa re mi li ta r, cu pot iru l în stînga şi sabi a rid ic ată
în dreapta; refe r i nţel e t rimit la biser ica Ne manizilor de la Studenica (esonart hex, p i ctu ră di n secol ul al XVI- iea) sa u la Sf. Clement di n Ohrida 90,
Arhanghe lii deschi d registrul s fi n ţ i lor : pe peretele de vest , în
jum ătatea n o rdi că, Sf. Ioa n cel No u, Onufr ie ş i Marcu Tracul iar
în cea sud ică, Sf. Petr u, Pavel 91 ş i un Sf. Mil itar încoro nat, Gobdelas.
P r ezenţa rege lui sfînt într-u n loc atît de important semn a l ea ză
un mesaj care poate fi în tr-u n fe l ide ntificat prin « istor ia » sa.
Din re l aţ iunea « Vieţ ii » Sf. Gobdel as (Govdel a, 29 septem bri e,
v. Mineiul pe Septem bri e proven ind de la Do brovăţ , B.A.R. sl.
543, foi. 242-246), afl ă m că acesta a fo st fiul împ ă ratu lu i perş i lor
Savorie ş i a mu cenicit pe nt ru Hristos î1.1 preu n ă cu Dada că pete n ie
a împă ratului, a muri t în chinu ri , rugin du-se , iar la miezu l no pţ i i
a a părut prieten ilor săi . Figura fiul ui de îm pă 1·at, ca re în puterea
muceniciei sal e se poate ridi ca din morţi , p u l s ează se nsuri noi ale
«r ega li tăţ ii » în paide ia a s cu n să a mi sti cului auto r de la Do brovăţ,
Nu în tî mp lăto r cele două Miracole, ale Sf. Atanasie ş i Sa va,
ca ş i Scara Sf. Ioan Sinaitul sî nt asi state di scret de cite un personaj în coro nat care urm ăr e ş te conce nt rat ce ala l tă fo r mă de
« regalitate» : n e v ăz ută , a du hulu i92 . Camp io nii ei sînt c u v i oş i i ,

0o D. Pallas, Erzengel, în R.B.K ., Lief 17, co l 47-48 , Stuttgar·t , 1972;
O suc c i ntă enu me rare a re fe r i nţ e l o r oh r idane : Mar tir iile Apostolilor (sec
XII - XI li ) ; Varian t a militară a prooimionului (sec. XIV) ; Sf. Petru purtîn d
biserica pe umer i (sf. sec. XII I-inc. sec. XIV) , Sf. Arh. Gavriil militar
(sec. XV I) ; ar fi de comparat re p rezentările mar iale din lunet e le narthe xulu i
bis. Sf. Clement .
gl « Afrontarea » est-vest a Sf. Pave l cu Ne ro este re fl exu I probabil
al Comentariului Sf. Ioan 1-frisost omu l (Sur la /Ic epître a Timothee, 1-fomel ie
IV, Oeu vres XI, 369-371; P.G . 62, 618-624) : « Exam inons cette quest io n
en cos ideran t de ux hommes , l'e mpere ur Neron et I'a potre Sa int Paul . . .
A la guerre ii (ce lui- la ) porta it des armes d' o r et de pi erres prec ie uses ;
en t emps de paix, ii t rona it so us la pou 1·pre ... Sa int Pau l eta it ou vr ie r
en cui r, pauvre ... li etait dans Ies fe rs, ii y eta it avec des bri gands . ..
ii y avait ete mis par \'ord re de Ne ron. Qu e l est cepe ndant le pl us illu st re
des de ux ? ... L' em pere ur Neron gît dans q ue lque li e u ignore ou ii a ete
jete au hasard et l'apotre Paul occu pe Ic ce nt re de Rome , ii en est le maît re et le ro i ».
gz Numai Scara Sf. Ioan Climax avîn d t rad i ţie de ilu strare î l inc lu de
une o ri pe îm p ăratu l David ; J. R. Marti n, Thc ll lustration of the Heavenl y
ladder of John Climacus, Princet o n, 1954, fig . 78, 209.
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d in care î n pronaosul Dobrov ăţ u lui întîlnim 03 : pe lat urn sudic ă,
d e la est la ves t, Petru (Atonit ul ?) , Megnos (Menign us m. Pa1·i i in
H el lesponto , Iu liu s

4), Lambad ( Lampadius asceta Iuli us 5), Sisoe

(S isoes anachoreta , Iul iu s 6), Toma (Tho mas Mali nus Iu l i us 7) ,
Coprie (C opris in Palae stina , Septemb er 24), Patermotie (Pat e1·muthius m. i n Alexand1· ia, Iuli us 9), Ilie (El ias m . A scalone, decem ber 15) , Stefan (Step hanus , Iu lius 19 sau Ştefan Sava it ul Iulie 13
cf. B.A.R. sl. 540) , /osima (Zos i ma?) (Zosi m us mo n„ Zosimus m .
i n Pi sidia „ . . ) ,

Lazar

( Laza rus mon. in monte G alesio, Nov embe1·

7 ), Dia ( D ius monaste rii conditor CP, Iu l iu s 19), Tro(ln ( mi l itar,
T rophinus ap„ T roph inus m „ Iuliu s 23 ... ); pe latura nordică,
(d e la v est spre est) , Platon (m. An cyrae, november 18), /vris tion
(?),

lristocle

cam i l afcă) ,

(?) , Petru(? fără cami l afcă) , Fedin (?) , Spiridon (?fă ră
Antipater (m . C yz i ci , Apr ili s 4), Pa/adie ( Poll ad iu s,

asceta in Syr ia, fără camilafcă).
Se observă î n aceste extras e de Sinaxar, cu mon ahi p uţin
cel eb1·i , o coe1· e nţă uono lo g ică pe «fragmente» (iulie, no iembrie) .
Dou ă reprezentăr i importante , situ ate pe peretele de est al

pron ao sului , îşi aşteaptă com entator i i : Duminica Tu turor S finţilor ,
care înche i e Penticostarul ş i Tn ă /ţarea Sfintei Cruci, pr i ma s ă 1· bă
toare care mar c he ază în ce pu tu l anului ec l esi al .
Figu ra1·ea sărbăto r i i

r--- - - -

Tuturor

d esfăşoa ră d o uă scene « isto ri ce» : A ~area

Crucii (cu rapel ante1·io r la Bi se1· i ca «Sf. Cru ce» din P ătră uţi , pronaos , unde scena

es te ap roape i I izi bi l ă dato rită det eriorării) ş i Probarea calităţilor
ei miracu loase (Tnvierea moartei). Re prezentarea b i zant i nă a Exa lt ăr ii C r ucii referă aproape fă ră excepţ i e la ceremonial 95 , din care
la Dobrovăţ nu se regăse sc decît patrial"i1u l şi doi di aco ni în ep isod u l Tnvieri i moartei.
Î n rest, icon ografia scen e i , ca re tinde ca şi <1ltele spre hapax ,
exp 1·im5. prin c ipi ul dej a c unosc ut al inter s ecţiei nivele lo1· : isto 1·ic,
li t urgi c ş i eshatologic , înt r-un î ntre g ce pare «fi re sc» înainte a
anali ze i. Literatu r a de reda cţi e s la vo -ro m â nă din Mo ldova a conce ntrat o ex egeză impol'ta nt ă a temei 9G , ca re va tr eb ui cer cet ată .
O r icum, str uctu 1·a litera1·ă, care s-a dovedit a fi un p ri ncip iu
de const it ui r e a im agin ii la Dobro vă·ţ, densitatea I it u 1·gi că bi ne
d i r i j ată t ip icon al ş i retoric , apelul la i lu st ra ţia manuscrise lo r din

secolul al XIV-ie a, şi pr in e le la me mo ri a b i zan t in ă, ca şi co n şt ii nţa
«modernă» a t im p u lui i stor i c care se i ntegre ază
e x isten ţă î n ce l sacru , dezvă lui e ca iniţi ator al

cu drept d e
p rog r amul u i un

I ite r at: aceast a ar putea fi «al esu I î ntre înţ el e pţi. . . d ască lu I
Moldo vei. » 97 ş i admirato 1·ul scrii t orilo1· bizantin i, c ro ni ca ru l
Macarie. S. U l ea ·1-a intu it, pe al te r epe re , ca fiind « mint'ea »
care

a co ncep ut ordonanţa

ico~og1·a fi că,

de

la

Dobrnvăţ la

Rîşca 98 .

Sfinţi/or co n ţ i ne sens ur i eshatoloDup ă cu m se şti e Macarie a_fost eg umen la m î n ăst irea N ear:n ţ ,

---- I

un centru de cărturăr ie autor itar : « so n ecole theo logiq ue est la
p lu s r eputee du pays et sa ·bi l:i l'iot heque est de beauco up. pl us
· r i che. Sa t r adit ion l itterai 1·e est la pl us ac ienhe . . . A uss i son âct i0

v it e au XVl 0 siecle a-t-elle ete la p l us du1·able, Le patro n' de cet t e
acti v ite est le m etropolite Th eoct iste 11 » n9. ·
Se c u n oaşte sc hi mb ul de manuscri se îriţre egum eQu l, Maca ri e
« pă1·intele să u » ş i «învăţ ător u l Mo ldove i » , m itropo l itul
T eoctist 100 •
şi

În

1528 doc umentel e atestă un alt eg um en la N eamţ 101. Se

pres u pune că di n acest an ş i pînă în 1531 cînd e num it epi sco p,
Macar ie « aura it accepte
la cour une place . .. d'h istoriog ra phe

a

ofnc i el » 102, căc i « e de admis că Maca~ i e, înt1·-o v izită făc ută
m ănăst ir i i sa le de Petr u Ra1·eş şi de ma1·e le său log o.făt, i-a uimit
aceştia prin er udiţ ia sa ş i a provocat în e i ideea c ă dîn su l ar fi
ce l m ai destoinic pe nt1· u a su ie o isto1· ie a faptelor domn eşt i » 10 3

pe

Este perioada în ca 1·e (1 528-15~ 1 ) a 1· fi fo st red act ată , con form
opinie i lu i E. T urdeanu, prim a - etapă a crn ni c ii. Tot acum? fo st

Coborîreo S(. Duh.

Dobro văţ

gice : D eisis ul c u Maria încoronată ş i Pro d rom ul, ţ i nînd cîte un
mare filacter ; detaşarea lor î n

« abse1i-ţa

« imag ines

clipeatae » indică în să

fizică», înt 1·- un mome nt în care a do ua Pa ru sie ar fi

cerut prezenţa simultană a Ju dec ător u lu i ş i r ug ătorilo r . « C l ipe i »
servesc , d u pă definiţia lui A. G raba 1·, «a rappele r ce qu i n'e st
plu s v isible tout en restant actue l par rapport au sujet pri ncipal
du panneau » 94 . Căc i clipe i ş i n u mandorle putem n umi «scutu r i le» în care apar Maria ş i Prodrom ul.
În

Exaltarea Crucii,

Ii sus (Emanue l ? Pantouator? fi gura este

ştearsă ) ş i Fecioara orantă apar în nimb octogona /, încad r în d patr i-

arh ul (Maca1· ie ?) care în a l ţă c 1·ucea . Î n extre m i tăţ i Prodrom u l
ş i un î nger. Sub ce le cin ci arcade care ritm e a ză compoz i ţ i a se

u3 Migne, Dictionnoire . . . ; F. Halkin , BHG ... P. Mijovic, Menolog . . .
Min ee slavone , sec . XV I, Mol dova.
u• A. Grubar, Imago clipeoto , în « L'Art de la fin . . » I, p. 613.

05
S. de1· Ne1·sess ian , La «F~ te de /'Exo ltotion de Io Croix» ; î11 «An nu
ai re de !'Inst itut de Philosoph ie et d'Histo ire Orien tales et Slaves» X (1950 ).
Mel an ges Henr i Grego ire ; K. We itzmann , Byzontine Mi nioture ond Icon
Pointing in the E/ eventh Century, în « St ud ies in Classical .. .»; C. Walter,
Art ond Ritual . ..
00 B.A.R. sl . 302, sec. X V, Moldova , conţi ne şase p1·edic i la « Î năl 
ţ a1·ea Cru cii» (Sf. Andre i din Ierusal im, Pandole u, Sf. Vas ile episco pu l
Seleuc iei din lsauria, Sf. Ioan Zlataust);
Imnu ri le i ntegrează un eor i «n ivel ele » reprezentate în imag in ea de la
D ob r ovăţ ; este cazul une i st ihi1·i atribuite lui Andrei lerusa limleanu l, dedicată Cr uc ii (Mine i, 14 septembrie) : « Lemnul v i eţ ii , cu adev ărat ce l sădit
în loc ul C ăpăţîni i , înti-u care a lucrat mîntui 1·e Împ ăratu l veacur ilor, în
mij locul păm întu l u i înălţat fiind a stăz i, snnţeşte margin i le lu mii ş i se
înn o i eşte casa în vierii» .
07
Port retul făc ut lui Macal"i e de Aza1·ie, în Ioan Bodgan , Cronic i sfovoromc'Jne, ed. P. P. Panaitescu , Bucu re şt i, 1959, p. 130- 131.
98
S. U lea , La peinture . . . p. 308; idem, O s urp r inzătoa r e persona lita te
a evulu i mediu romc'Jn esc , cron icaru / Mocorie, «5. C. l.A. », ser ia A1· tă plasti că ,
32 (1985) , 14-48.
00 E. Turdeanu , L'Activite litt eroire en
Mo/dovie de 1504
1552 , în
R.E.R„ IX-X (1965) , p. 102.
100
Psal t irea sc 1· i să de Macar ie ş i dăruită mitrn pol itulu i Teoct ist
(B. A.R. sl. 505) a ofer it textul pent ru ilust rarea unu i imn liturg ic în calota
Dobro văţul u i
iar Tipicu l pr imit de Mac 1·ie din partea mitropol itulu i
(B.A.R. sl. 101) a asigurat ordonan ţa comp licat ă a pron aosu lui .
i oi Cf. documentel e ci tate de E. Turd ean u, L'Activi te . . „ p. 105 , 108.
102 Ibidem , p. 109.
1 3
0 Ioan Bogda n, Vec hile cronice . . „ p. 323 .

o
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Dobrovă(.

1. Iisus Hr istos (pres upun e re d e reconstituire ) ; 2 . lng e ru l ; 3. Boul; 4. Vulturul;5. Le ul;6a. Ce l Vec hi d e Z il e între Moi se şiAaron; 7a . Iisus Emanu e l
între Dav id ş i So lomo n; Ba . T ro nul Hetim as ie i între Isaia şi le zechi e l;
9a. Mielul m istic înt re do i pro fe ţi; 6. Ma ica Domnului cu Pruncul în mandorlă ( « De tin e se bucură ?»); 7. «Apărăt oa r e i Doamn e>> ; 8. «Tot neamul pămînt es c »; 9. « A co p e rămî n tul Maicii Do mnului » (? ) ; 10. Io sif me lodul; 11 . Ioan Damas chin me lodul; 12. Cosma me lodul; 13. Te ofan me lo dul; 14. Vizit aţi a (Să rutul Elisab et e i şi Mar ie i) ; 15. Do i · pro fe ţi; 16. Do i
pro fe ţi; 17. Mih ea ~ i Avacum; 18. Sărutu l lui Ioac him ş i An e i; 19. lgn ati e
me lodul; 20. Naum ş i Ged eon; 21. Bin e cuvîntarea lui le lca n ş i Ann e i
(părinţii profetu lui Samuil ) ; 22. Gh eo rghe me lodul ; 23. S ă rutul Z aharie i
şi Eli sa bet e i ; 24. Ma lach ia ş i Natana il; 25. Aghe u ş i Iona. 26. P ocă inţ a lui
David; 27. Lap id a r.ea lui Şt efa n; 28 . C e i şa pt e tin er i din Efes ; 29. Bot e zul
lui Pave l; 30. Sin odul 1 e cum e ni c ; 31 . Sinodul 2 e cum e ni c ; 32 . Si nod ul 3
ecum e nic; 33 . Sin od ul 4 e cum e ni c ; 34 . Sin odul 5 ecum e nic; 35. Sinodul 6
e cum e ni c ; 36. Sinodul 7 ec um en ic ; 37. Litu rg hi a îng e r ească; 38. Marti r iu l
Sf. Petru şi Pave l; 39. Ma rt ir iu l Sf. A ndre i; 40. Marti r iul Sf. Iacob Majo r ;
41. Adormirea Sf. Ioa n Teo logul; 42 „ Ma rti r iul Sf. Fi lip; 43 . Mart ir iul Sf.
Varto lom e u; 44. Ma rtiriul Sf. To ma (Tad e u?) ; 45. Martiriul Sf. Iaco b
Min o r (?); 46 - 47. Ma rti r iu I Sf. Tad e u (Toma ? Iuda?); 48 . Mart ir iu l Sf.
Sim o n Zilotul; 49. Mart iriul ·Sf. Mate i (M atia); 50. « T u eşti Pet r u » :
51. Eoth ina 1; 52. Eoth ina 2 ; 53. Eoth ina 3; 54. Eothi na 4; 55. Eothin a 5;
56. Eothina 6; 57. Eothin a 7; 58 . Eothi na 8; 59. Eothina 9; 60. Eothina 10;

con cep ut programul intelectual al primei picturi ctitorite de
Petru Ra reş: Dobro văţul.
Prin prototipurile livreşti - manu scrise mini ate din secolu l
X IV - se con so l id ează argumentele integrării lu i Macarie 104 în
continu area vastei miş că ri de reformă în cepută în acel secol de
patriarhul Eftimie, de re co nsid erare a textelor slavone î n
lumina surselor g re c e şti .
Asimilarea în paneg i r icul lui Ra re ş a Croni ~ ii lui Manasse şi
î n pictura Do brovăţului a miniaturilor Tetraevanghelu lui ţar ulu i
Ivan A lexandru şi , probabil, ale Codex ului il ust rat al lui Manasse,
deci a s piraţia spr.e ni velurile bizan.tine prin intermedi ul unor monumente ale cultur ii slave, î l prezintă pe Macarie ca pe un reper
savant al mediului intelectu al moldovenesc, în « recuperarea
Bizanţului».

1 04

S. U !ea , O surp ri n:tătoare p e rşo n o lita te . .'. p . 37.
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61 . Eothina 11; 62. Ch e marea aposto lil or; 63. Vind e carea le prosului; 64
Vind e carea multor d e monizaţi; 65. Ch emarea lui Mat e i de la vamă; 66. Sf
Gh eo rgh e . 67. To ţi sfinţii; 68 . Co borîrea Sf. Duh; 69. Înălţa rea Sf. C r uci;
70. «Eu nu pot s ă fac d e la Mine nimic ... » ( ?); 71. Du minica Mironos iţ e lor; 72. Dumi n ica Slăb ă nogului; 73 . T re i cu v i oş i; 74. Duminica Slăb ă
nogului (2 ) ; 75. Înj u mătăţir~a prazn icului; 76 . Duminica Sama rin e ncii;
77. Duminica Orbului; 78. l nmu lţi rea pîinil o r; 79. « D a c ă cin e va îns et e az ă .. . »; 80. Vind e ca rea celor zece
l e pro ş i; 81. Va m e şul şi far ise ul;
82. T re i c u v i oş i; 83. « Iisus vind e că orb i ş i ş c hi o pi .. . » 84. Sf. D imi tr ie ;
85. Sf. Marcu T rac u I, Onufri e , Ioa n ce I N o u, A r h. Mihai I; 86 . Sf. A r h. Gavdil
Petru, Pavel , Govde la ; 87. Minun ea Sf. Sava ; 88 . Sf. Pe tru (Ato nitul? )
Me nignu s, Lampadiu s, Siso e , To ma , Copri e , Pater moti e , I!ie , Şt e fan, lo sima( ?),
Laza r, D ia, T rofin; 89. Maica Do mnului cu Pruncu I pe t ro n între îngeri;
90. Minun ea Sf. Atanas ie ; 91 . Sf. Plato n (? ), lvri sti o n ( ?), Ir ist oc le (? ),
Petru , Fe din ( ?), Spiridon , Antipat e r, Pa ladi e.

SUMMARY
T he frescoes decorat ing the chur·c h of Dobr-ovat rnonastery, dat a ble
bet wee n 1529- 1530, head the ser ies of mura ls achieved dur ing t he re ign
of Fetrn Rareş (1527 - 1538; 1541 -15%).
The iconog r·aphy of the na rth ex was part ial ly descri bed in 1930 ( I. D . Ştefă
nesc u), lat er comme nt e d c n as in clud in g milit ary semes (S. U lea), then
ge nerally prese nted (V. Dr·ă guţ) , w ith no me nt ic n to Byz< nt in e refere nces .
Many sce n es were th erefo re left summ a ri ly n<rr.e d or no t ide nt if1ed at all.
Th e mar ial glor ifi cati o ns in th e fou r lu nett es under t he ca lot te illust rat e:
th e prooimion o f th e Akathistos Hy mn ( liturgi ca ! vers io n) th e nirth stroph P
o f t he Vi rg in' s Canon in clu d e d in th e offi ce of the Akathi st os , a versio n o f
t he Pokro v, and a four th hym n ico nog r·aphi cal ly o r-i gin at ing in the t hem<"
/n Th ee Rejoiceth. T he four poet ica ! se q uences appea r to be u n kn o wn t o
Mo ldav ian mural s ; the ir sources need t here fo re be furt her in vest igat ed .
The complet e cyc le o ft he Apost/ es' Martyrdom, not tobe met el se wh e 1·e.
in Mo ldav ian sixte ent h ce ntu r·y p ro grams , has a lat e t we lfth cen tur·y rnr re spo ndent in the c hapel above t he diakonicon of St . Sop hi a at O hri d.
Anot her O hr ida n r·e fe r·e nce (St . Cl e me nt), attac hed as a fin al sce ne
t o the Apostl es' cyc le, is reca l led by th e re prese ntat io n of St. Peter Corrying
a Model of a Clwrch upon his Back (Math ew: 16, 18) , b ut su rrou nde d by
sa ints a nd b isho ps b uild ing sacred wall s.
Th e most u nusua l of a ll lit urg ica ! cyc le s of Byza ntin e or igin to be met
at Do br-ovat is th at o f the so -ca lled Eothina , representing co nsecu ti ve ly
th e e leve n lect io ns fr cm th e Gos pe ls of the Resurrecti o n , read at orth ros
ti me on Sundays. Th oug h singul ar as a lit urgica ! cyc le , most of its parti cu lar ve rsio ns are t o be met amo ng th e il/ ust rati o n s o f th e famed Tetroevangelion Br . M. Add . 39627 wr itte n in 13 56 for the Bu lgaria n tzar Iva n
. A lexa nder. O ne may co nsid e r ther·efore th at the ma nu scr ipt cir·c u lat ed
in Mo lda via in t he fi rst hal f o f th e sixte e nth ce nt ury.
Vers io.ns of the Sq me man uscr ipt served as mo de ls for othe r sce nes
such as Mi d- Pentecost , Ca/lin g of Math ew (including th e sup pe r at Simo n 's
ho me), Heali['g of Various Deseases (M at hew : 21 , 14 - 17), "lf Any Man
Thirst . . .' " (J o hn: 7,37 - 38), a.s. o .
ln th e ~e nt ecos t a rio n cycl e of th e sc holarly pro gram at Dobr-ovat, t he
sce n e o fth e Sama ritan Woma11 (bea ring t he ep igrap h : " At t he t ime o f N e ro
the emp eror, in th e ho ly city- o f Rome"), was co nve r·ted in to a hapax ;
th e 'e pisode o f t he Go spel inc lude s th e mart yrdo m o f Photini and her
ra·mi ly : th'e hi st or ic a I time int e rsect s th e e va ng el ical.
T he mast e r· mind w ho co nc e ive d th e layou t of t he Do br-ovat pro gram
was " inte llectu ally re lat e d " t o th e mod e ls: giving up re p res entati o ns co nsid e red de rigueur , se lecting rare Byzant ine cyc le s, tr·a nsfer-r ing manu script
i!Lusfrat io ns t o frescoes , t r'a nsfo r mi ng "c lass ica\" ve rsio ns or in ve nting
subj ect s. lt was a th e n mo de rn effo rt t o draw neare r sa cred a nd co ntempo ra r·y history.
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TREI MONUMENTE DESTINATE ARTEI
ÎN BUCURESTll
ÎNCEPUTULUI DE VEAC
XX
,
.
ELEONORA COSTESCU

În cele ce urmează voi prezenta numai trei exemple - de
fapt, trei tipuri - de construcţii menite să adăpostească opere
de artă, începute, două dintre ele chiar terminate, la începutul
veac ului nostru: fostul Muzeu Naţional de Artă Popul ară Carol I
(actualmente Muzeul Ţăranului Român), Muzeul Simu şi Muzeul
Storck.
Ne-am restrîns atenţia, pentru moment, numai la monumentele
menţionate, pornind de la dou ă considerente. Mai întîi o prezentare, chiar sumară, a mai multor muzee şi colecţii de artă bucureş
!ene ar fi greu de realizat în cadrul unui articol de proporţii reduse.
ln al doilea rînd, cele trei exemple alese - profund diferite la
prima vedere - posedă totuşi o trăsătură fundamentală com ună ,
anume faptul că au fost edificii care au avut, încă de la început,
o destinaţie precisă: aceea de a colecţiona, de a conserva şi de a
prezenta opere de valoare muzeală, altfel zis, de a fi fost iniţial
gîndite ca muzee de artă 1 . În afară de această trăsătură comună,
fiecare din cele trei muzee ami ntite reprezintă însă un tip distinct
de instituţie de acest fel, atît din punctul de vedere al sti lului
ar hitectonic, cît şi al concepţiei care a stat la baza alcătuirii şi
funcţionării lor,'. ca rezultat al faptului că iniţiato rii, comanditarii

1 Muzeul Kalinderu iese din această categorie deoarece s-ar părea că,
în epoca de care ne ocupăm, Ion Kalinderu urmărea mai curind să obţină
anumite avantaje decurgînd dintr-o donaţie de obiecte de artă făcută statului
(scutiri de impozite, de diferite ta xe - inclu siv ce le vama le - etc.) decit
să perfecteze acte le necesare trecerii în patrimoniul statului a noii sale construcţii - o casă-muzeu - pentru care, la 30 iunie 1906, cerea Primăriei o
sc utire de a plăti anum ite taxe. La 21 dec. 1911, adresa o nou ă cerere - de
data aceasta Ministerului de Finanţe - pentru a fi scutit de t axele succesorale pentru moşten i rea lăsată de văru I său, M. Eustatiad is, tocmai în vederea construirii unei case-muzeu. Valoarea moştenirii era de 610.000 le i,
sumă pe care, spunea el, o întrebuinţase la clădirea acelei case , întărind din
nou «intenţiunea de a transmite Fundaţiunea Statului Român ». (Al. Tzigara-Samurc aş , Co l ecţia Kalinderu, în «Minerva» din 30 dec . 1913 şi Colecţia
Kolinderu şi drepturile statului, ibid em, 27 ian. 1914. Articole republicate, cu
un studiu introductiv, cronologie, bibliografie şi note de C. D. Zelet in ,
în Al. Tzigara-Sam urcaş, Scrieri despre arta românească, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1987, p : 282-289.
Muzeul Kalinderu s-a desch is abia după stingerea din viaţă a lui Ion
Kalinderu, survenită în 1915.

şi realizatorii lor au avut - aşa cum vom vedea - obiective c utura/-artistice diferite.
Nu este cazul să amintim aici, decît pe scurt, vic isitudinile
prin care a trecut M u z e u I Na ţ i o n a I d e A r tă P o p u I ară Ca ro I I pînă să ia fiinţă.
/nte nţi ile generoase ale generaţi ei care, la 1864, propusese
înfiinţarea unui muzeu erau - după mai mult de 40 de ani departe de a fi îndeplinite . Exista, e drept, un aşa-zis muzeu care
a funcţionat, încă de la înfiinţare, ca o anexă, în cadrul Universităţii. La începutu/ secolului nostru, acest muzeu - îmbogăţit
treptat - cuprindea, într-o dezordine inerecii bilă, obiecte din
cele mai eteroclite: «arme şi zeităţi ale sălbaticilor Americii
de Sud» [ ... ], «u n ciomag de queleracho din tribul To bas».
« un evantai din pene de papagal», alături de «ido li din China,
Batavia » 2 , amestecate cu tot felul de obiecte cu caracter artistic,
dar şi «c urio zităţi» occidentale. Între ele se aflau însă şi tezaure
ale artei autohtone antice şi medievale, precum şi nenumărate
piese de etnografie şi de artă ţărănească.
Primul lu cru care se cerea făcut era să se găs ească loca lu ri
care să adăpostească diferitele categorii de dbiecte, în funcţie
de specific ul lor. Cei care organizaseră : cu fonduri serioase, Expoziţia jubiliară din 1906 s-a u gîndit s ă dea o folosinţă di verselor
pavilioane construite cu acel prilej, în pripă şi fără mult discernă
mînt. Erau însă total improprii, astfel încît şi cei mai convinşi
s u sţ inători ai acestui punct de vedere au trebuit să renunţe 3 •
În bugetul Casei Artelor pe anul 1906 s-a prevăz ut at unci înfii nţarea, pe ziua de 1 oct„ a unui « Muzeu etnografic, de artă naţio
nală, artă decorativă şi industrială», numit mai tîrziu, mai simplu
şi mai adecvat: «Muzeul de etnografie ş-iartă naţional ă» 4 , muzeu
care a funcţionat la început în aripa stingă a fostei Monetării a
Statului de pe Şoseaua Kiseleff, precum şi în sălile nou construite
în acest scop. Se prevedea însă construirea unui nou şi impozant

2 Al . Tzigara-Samurca ş, Muzeul nostru Naţional, în «V iaţa Românească»,
iunie 1906, republicat de C. D. Zelet in., op. cit„ p. 170.
3 Al. Tzigara-Samurcaş, Noul plan al Muzeului Naţional, în «Convorb ir i
literare», febr. 1907, republicat de C. D. Zeletin , op. cit., p. 191 - 194.
4
Al. Tzigara-Samurcaş, broş ură la Editura Minerva, 1910, republicată
de Zeletin, op. cit„ p. 215.

iniţial
al clădirii Muzeului
N o ţion al de Artă Populară, de N. GhikaBudeşti (fotografiile prezentului studiu au
fost executate de Minerva Văleanu după
fotogra fli le de epocă)

Proiectu/
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Muzeulu i în 1930
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Starea cl ă di rii
rilo r di n 1934

du p ă

lntreru perea

l ucră 

Curtea c e n tr a l ă a Muzeul ui; se vede
nou I aco p e riş în beton arma t

edificiu ce u1·ma s ă cuprind ă , într-una din aripile sa le, şi Ş coala
de Arte Frumoase 5.
Deşi oficial înfiinţat în 1906, atunci cînd - prin adresa nr.
1210 din 19 sept. - arhitectul N. Ghika-Budeşti a fo st în sărc in at
cu întocmirea planurilor viitorului muzeu, iar - prin decretul
nr. 2777 din 10 oct. tot 1906 ~Al. Tzigara- Sa murcaş a fo st numit
director al instituţiei nou create, lucrările n-au în ceput efect iv,
decît în 1912. De atunci datează şi Actul de Fundaţie din 17/30
iunie 1912, act din care un exemplar a fost îngro pat, de căt 1;e
princi pele moştenitor Ferdinand şi de către mitropoli t ul primat
al Româ niei, la temelia edificiului, iar al doilea a fo st dat în p ăs 
trare muzeului. Petre Popovăţ , act ualul respon sa bil cu ar hi va
muzeului, nu a dat, îns ă , pîn ă acum de el.
Planul întocmit de N. Ghi ka-Budest i în 1906 nu a fo st ulterior
mul t modifi cat, cel puţin în ceea ce' p 1·i veşte aspeet ul exter ior.
Este drept c ă ideea iniţială a fo st ca, spre Bulevardul Fil ant rop iei (ulterior Colo nel Mihai I Ghica, 1 Mai), să se amen ajeze două curţi inte rioare cu arcade, luuu la care s-a ren·un1at
curînd, ca şi la intenţia ca într-una din aripile laterale să funtţ10neze Ş coa la de Arte Frumoase. În spaţiul amintit dinspre Bulevardul Filantropiei s-au t ransportat metopele monumentu lui de
la Adamclisi, lucru pe ca1·e Al. Tzigara-Samurcaş l-a criticat întotdeauna , socotind, pe bună dreptate, că a fost o greşeal ă să se
şti r b ea s că monumentului anti c aspectul 01·iginar, du cîndu -se la
6
Al. Tzig a 1·a- Sam u r caş , Noul plan al Muze ulu i
op. ci t. , p. 195.

N aţ io n a l,

vez i Zel et in

Bucureşti fragmente din el, nucleul rămîn î nd, din fe rici1·e, pe Joc a.
Dup ă cum se ştie, abia relati v recent acea s t ă eroare a fo st înd re p-

t ată prin readu ce 1·ea la locul de b aştină' a sc ul pturilor ce-i a p a rţi

neau, realizîn du -se astfel la Adamclisi un com plex arh eologicomu zeal de cea mai mare în s emn ătate .
Am înce put rîn d u1·ile de mai sus cu Muze ul N aţ i o nal de A rtă
Popu lară nu num ai pentr u că el a fo st pri mul edifi ciu no u co nst ru it, dest in at de la încep ut unui as emenea, scop, dar ş i pen t ru
că el r e prez intă un exemplu tip ic despre mod ul cum s-a încercat
să se r· ezol ve la noi, în epoca re s pe cti vă , pro blema creă r ii unui
stil de arhitectu ră ci v il ă , monu mentală, pornindu-se de la vec hile
tra diţii constru cti ve şi decorati ve autohtone.
De ş i cunosc ute, e bine, poate, să reamintim con d i ţ iile în care
mu lţ i dintre arhitecţii rom âni - de la sfî rşitul veac ul vi trecut ş i
începutul celui acţual - au ajun s la concluzia necesit ăţii de a- ş i
îndrepta întreaga atenţie nu în direcţia asimilării formul e lor arhit ectoni ce acreditate - în vremuri mai mult sau mai puţin îndep ă rtat~ r- în alte părţi ale Europei, ci în aceea a el a boră rii unei
arhitecturi civile, de anvergură, care să rep rezinte cît mai bine cu
p utinţă spiritualitatea şi gustul no stru artistic. Se ştie ce ră s unet
extraordin ar a avut, în ultimele dece nii ale veacului t1:ecut. si ce
scandal a su scitat în mediul oamenilor de specialitate - d~r şi
în opinia public ă , în general - modul cum au fost « restaurate »
unele dintre cele mai valoroase edificii ale evului mediu rom âne sc ,
0
Al. Tz i gara -Sa mu rcaş , Punerea pietrei fundamentale a Muze ului Na{.iona l, în b roşura de la Edit ura Mi-ne rva şi Zeleti n, op. cit„ p. 241.
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Planurile
ar h itecţi/or
Schmieden,
V.
Wel tz ien & Speer executate în 1887 Prim ul proiect (n e1ea liza t ) al Mu 7cului
din Bu cureşt i .

de către ar hitectul francez Lecomte du N ouy, elevul lui Vio/letle-Du c, o somitate în ceea ce prive şte î nţelegerea şi punerea în
ci1·c uitul interesulu i arti stic a arhitect u1·ii medievale goti ce .
Dac ă cineva a parcu1·s publicaţiile cu ca 1
·acte r istoric şi arheologi c, p1·ecum şi pr esa vre mi i, vede cu uşurinţă că ceea ce s-a
imputat aşa-z i selor re staură1·i efectu ate la noi de Lecomte du
Nouy nu a fo st I ipsa de acurateţe profesional ă de care el ar fi
putut da do va d ă - din acest punct de vede1·e e xec uţi a lui a fo st
perfectă - ci fapt ul c ă nu a încercat t otu l pe ntr u ca să le re st aureze efecti v si nu să le înlocuiască cu altele noi. Modul cum a
procedat Lec~mte du Nouy a trezit un val de indignare nu num ai
din partea ar hi tecţ ilor, a arheo logilor ş i istor icilor, dar şi a oameni lor de cul tu ră, în genera l.
Din studiul ş i străd uinţele teo1·eti ce ş i pra ct ice , mai ales ale
arhitecţi/or vrem ii, s-au desprins do uă tendinţe de repunere în
va loare a vechiu I u i patrimoniu cultural naţion al . Pri ma /-a av ut
drept protagoni st pe Ion Mincu, care a optat mai mult pentru
adaptarea , la un tip de clădi re care nu at ingea însăşi stru ct ura
acestuia, a unor elemente de ordin decorat iv, avînd drept moti v
prin cipal un şir de plăci de ceramică s mălţu ită ş i colorată în puţ ine,

dai· puternice culori: ro ş u, albastru , galben, ve rd e, orn am ente
placate pe faţadă în scopul sublini erii arcade lo 1· uşilor şi fer estrelor, a difere nţe/or de ni velu ri , a înche ier ii ed ifi ci ului înaintea st1·eaşi n i i acoperi ş u l ui . A şa a proceda t el la fost a Ş coa lă Centrală de fete
din st1·ada Icoane i, la Ş coa la « Comunală» de la Mavrogheni, sau
la aşa-zis ul Bufet de la Şosea, toate din Bucureş ti. So lu ţ i a lui Minc u
nu era însă nici m ăcar o jumătate de so luţie, căc i nu se face o
a devărată arh i tectură pornindu-se - şi oprindu -se - , la part ea
ei sec und ară , de împodob ire, de decoraţie.
Cea de-a doua te ndinţă - î n care se încad 1·ea ză st ră lu c it Mu zeul
N aţional proiectat de arh. N. Ghi ka-Bude şt i - a necesitat un
mult mai mare efo 1·t de gîndire ş i de c reaţie, rezultate ser ioase
ne putîndu-se obţine decît dup ă an i de taton ăr i, adică, pînă s-a
putut găsi o fo1·mă adecvată i ntenţ i ilor a1·t istice şi cerinţelor
funcţionale legate de concepe1·ea unui monument arhitectonic
de amploare. Alături de construcţii particul are - ca edificiul
datorat arh . Gr. Cerchez, unde a functionat, înainte de cel de-a/
doilea război mondial, Institutul de C~ltură I taliană, actua lmente
Inst itutu l de Istori a Artei ş i Biblioteca Academie i de Arte Frumoase,
sau casa pictorn lui G. Demetrescu- Mirea de pe Şoseaua Kiseleff

Perspectiva sălilor boltite din cotu/ I,
rezervate artei religioase ((otogra {iile de
la 2 la 6 executate (ie Gh. Dumitru după
ilu stra ţ ii din volumul Muzeografia rom ânea scă , pu&licat fn 1936 ).
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nr. 35-37, c um părată , în pri mul deceniu al secolului, de fami li a
Miclescu, pînă de curînd în custodia Uniunii Art i ş t i lor Plastici din
Bucureşti, şi a altor cîtorva pe care nu e caz ul s ă le am int im aici c l ăd ir ea cu mult cea mai importantă pe ntru această a doua t end in ţă
de acreditare a unui st il rom ânesc în ar h itectură , pent ru epoca ce
ne intereseaz ă, a fost, a ş a cum am_mai spus, Muzeul N aţional Carol I.
Cred că nu avea dreptate prof. I. D. Ştefănescu atu nci cînd mi-a
spus -în timp ce pregăteam o lu crare de seminar la prof. G. 0prescu în legăt u ră cu arhitect ura seco lelor XIX - XX în Bucureşti 
că ideea de a face ed ifi cii publice de amp loare po rnind de la forma
şi ornamentica tradiţionale nu e viab il ă, _deoare7e ~u s~ ,roate
face o a hit ect u ră cu adevărat monum enta la numai prin r1d1 carea
la scară a unor elemente gîndite iniţial a fi construcţii de proporţi i modeste. Recurgîn? la co n strucţ ii r~d use, sp ~~ :a . el, meşt~ri i
110 stri din trec ut era u 1n acord nu numai cu pos 1b1l1 taţ il e mate ri ale
din' acele vremi, dar ş i cu toposul nostru geografic spec ific , căr ui a
n u-i este firesc «gigantism ul ». Oricum, adă uga e l, oricît s-ar
dimensiona proporţii le un ei astfe l de const r u cţi i, ea ar fi Ii psită
de «mon umenta li tate», ad i că de pr in cipa la îns u şire care se cere
unui edific iu publi c. Se pot găsi şi astăzi - din punct de vedere
constructiv - un e le deficienţe c l ădirii de pe Şoseaua Kise leff,
numai lipsa de monumentalitate cred că nu i se poate imputa.
S-ar putea discuta, de asen;_e nea, în c~ măsură mu ;;~ ul la care
ne-am referit a corespuns, in trecut ş 1 ac um, fun cţ iilor pentru
care a fost dest in at. Dar aceasta ar fi o problemă care ar depăş i
cadru l pe care ni l-am prop us aici: ?ricum, r:ionum e ntalita~ea ~~
se află într- un raport direct cu mar1mea un e i opere de arta, cac 1
e bine şt iu t azi, pentru a da un exemp lu din domeniul pict~rii, că
ceea ce se admiră, în primu l rînd, la un portret de Co rn eille de
Lyon sau de Fran<;ois Clouet, la unul de H o lb ~ in sa u c ~i a~ de
Cranach, portrete care nu depăşesc adesea măr1m~a un ei. f~1 .? e
hîrt ie e tocmai monumental ul, în contrast cu « mari Ie maşinar11 »
ale un.or academist i din veac ul t rec ut, care s-a u st răd uit - cu. mult
m eşteş ug adesea' - să um ple_ u ri~şe s u pra:eţ; de pîhză. ln:ăş i
arhitect ura noastră tărăne asca, chi ar atunc i cind e concep uta la
scară ' modestă, prin ° ju steţea proporţii~or ş i P.ri.n ampl·a· v i z iu~e
de ansamblu nu deşteaptă niciodată în mintea pr1v1torulu1 1mpres1a
nii niatu ra lu Iu i.
Diferente le care se obsery ă în starea actuală a monumentului
faţă' de proi ectul din 1906 al lui Ghi ka- B~q e.şti· sînt de mi că importantă şi se referă mai mult la forma aşa-z 1 se 1 cule ce ntrale - poate
mai' puţi n greoaie în proiectul in iţ i al, precum şi la renun.ţar.ea I.a
marea ste m ă sc ulpta tă în piatră de pe ax ul ce ntral al ed~fic1ul~1.
în urma Congresu lui lnt erriaţ io ncil 'li Muzee lor, . organi zat d~n
fo itiati va Institutului de Cooperare Intel ectu a lă, ţinut la Madrid
în 'toamn a pn.JJlui 1934, ş i în urm a sJiscuţiilor purtate cu acel prilej, diretto rul muzeului Al. Tzigara-Samurcaş a. ajuns la. concluzia
0

Naţion a l

N a ţio nal

-

Po a rtă gorjenea s că

că

ar fi mai bine să adopte principiul pe care l-a enunţ at atunci
Lo ui s Hautecreu r în ceea ce p r i veşte accesu~ într-un muze u, acces
ce trebuie să fie cît mai facil şi confortabil. ln urma acestei sugestii, Al. Tziga ra-Sa murcaş a re nunţat la cele 14 trepte descoperite
de la intrare, înlocuindu-le printr-un portic acoperit, spre care
co ndu c d o u ă pante lin e. Tot în urma di sc uţiilor purtate în cadrul
ace lui aş i congres, co nduc ător ul in st ituţiei a întreprins şi unele
tra n sfor m ăr i interioare, dintre ca re cea mai în se mnată a vizat
m ic şorarea bolţii să lii cen trale de la primul etaj - cu o înălţime
initi ală de 17 m - în scopul creării unei mai mari independenţe a
fie~ărui etaj, prin m ăr irea culoarelor de acces dintr-o parte în alta
a c l ăd i r ii '· ceea ce, din punctu I de vede re al circuitului, a reprezentat , desigur, un avantaj important.
Transformăr ile amintite au fost cu putinţă deoarece anul 1934
a fost un an norocos pentr u muze u. Lu c rările, demarate cu greut ate în 191 2, au încetat, dup ă sc urt timp, din lips ă de fondu'ri şi
apo i din ca uza primului război mondial. Timp de 20 de ani orice
acti vitate, de oarecare î n se mn ătate, de ordin constructiv, a încetat
la Muze ul Nati onal. Şi tocmai în anul cînd a avut loc Congresul
de la Madr id, în 1934, muze.ul obţine de la Casa de Depuneri un
Jmprumut de 20 de milioane lei pentru co~tin.ua~ea lucrărilor,
împrumut defa lcat în rate anuale, care trebuiau in sa a fi rambursate de mini sterul de reso rt tot în rate anuale. Odată , însă, cu schim0

1 Al. Tzig ara-Samu rcaş, Mu ze ul · nostru naţional în lumina oonferin~ei
muzeografice din Madrid, în « Co nvo ~ biri litera re» , nov.-dec. 1934; ZeJetin,
op. cit., p „ 247-258.
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barea guvernului - ş i deci a miniştrilor Victor S l ăvesc u la Finanţe
şi d-r. C. Angelescu la In str ucţiune care acorda se ră creditu l -.
adică la num ai· un an, împrumutul pe 1935 a încetat ş i, impli cit.
în că din ~ 935 au s istat '. ş i lu crăr ile · de construcţie propriu -z i să
a muze ului . A urmat, .după puţini ani , cel de-al doilea războ i
mondial.
În 1945 cînd am luat în primir:e primul meu· post de muzeograf
- care s-a întîmpl at să fie tocmai la muzeul amintit, sub conducerea nou numitului dire~tor, Mi rcea N ădejde 8 - în funcţiune
se afla num ai aripa sudică, dinspre Muze ul· Antipa, und e, la demi so l, îm 'preună ~ u .rvlarce la Fo_cŞa 9, de sfăcea m l ăz ile cu obiecte de

8

Mircea Nll,de jde (20 oct. 1912 - 1 se pt. 1946) a fost un u l d in puţini i

stud e n ţ i care, la vremea lu i, ş i -a ale s sp ec ialitate ist or ia a rt e i. În 1934, cînd

îşi ia li cenţa, est e trimis - la recom and area prof. G. Opresc u - cu o bursă
de studii _în Spania . Reînto rs în ţară este asistent - împreună cu Teodora
Voinescu - la cate dra d e lslo ri a arte i ş i, co ncomite nt, la Muze ul Toma
Ste lian . Curînd dup ă in staurarea reg imului de d e m ocraţi e p o pu lară , Mircea
Nădejd e - cu noscut în cerc uril e inte lect ual -politi ce d e la noi pr in ide il e
sa le de st î nga ş i p rin capac itatea sa pr ofesio n a l ă - este n umit di rect or al
Muze ulu i de Artă Popul a ră . Di s pa r iţia sa pr e mat u ră , cî nd în că nu î mplini se
vîrsta de 34 de ani, a în se mnat o grea pi erdere pe ntru st ud iul istor ie i artei
ş i pe ntru muzeografia românească. De re marcat studi ile sa le publicate î ntre
1943 - 1947 în « Analecta »: 1) Problemo principiilor de bază în istoria artei
( « Anal ecta » I, 1943, p. 1 55 - 172); 2) În ceputurile scul pturii roman ice în
Spania (ibidem , li, 1944, p. 157- 182) ; 3) Prelim inarii Io o istorie a artei romCln eşti (i bidem, III, 1946, p. 81 - 89); 4) Înse mnări monogrorce pe marginea
artei populare (ibidem, JV• 1947, p. 5-9).
0 Marce la Fo cşa , muzeog raf ş i şe f de secţ i e la Muzeu l de Artă Popular ă.
S-a spec ia lizat ma i a les în studiu l ţesăt u ri lor ş i a l covoarelor. A publicat o

art ă ţăr ă n e31scă

împachetate ş i puse la a d ăpost din ca uza bombardamentelor. ln parterul ace l e i aş i ari pi se aflau birourile ş i dul apurile
cu cărţ i ale bibi iotec i i. Apu casem în să să văd, ca s tudentă , prin
1938- 1939, prime le secţ ii pe care muzeur le desc hi sese în sept.
1931 în aripa s udi că a etajului I: s ecţi a de ce ra mi că, secţ i a lemnului
şi secţ i a ţesă tu r ilor 10 , secţ ii care, după cîte îmi amintesc şi după
cum apar ş i în im ag inile noastre, erau tot ce se putea face mai
bine în materie de exp un ere mu zeografică, în c ondiţii l e de atunci.
Interesul meu pentr u muzeografie nu se îndrepta în să decît
în subsid iar către arta ţără n ească aşa încît, îndată ce s-a ivit pr imul
post vaca nt la Muzeu l Tom a Ste li an, prin dem isia lui Ion Frun zetti,
am trec ut la ace l muzeu, poate ce l mai bine organizat -şi mai va lo i-os - pentru art a s tră ină ş i rom â n ească m o d er n ă- , diri acea
vre me. Desi gur, în să, că n-a m putut ră mîne in dife rent ă la transformă r ile extraordin are prin care a trecut Mu ze ul N aţio n a l. Dator it ă price perii ş i influenţ ei de care Mircea N ădejde se bucura' în
cercurile ofic iale ş i apo i - după t im puria şi regretata sa încetare

Iucrare de bază î n a c eastă pri v inţă : Scoarţe romClneşt i
artă popu/ oră, Bucu re şti, 1970.
Îm preună cu Corne l lr imie, a publicat

di ane ,

Bucu r eşt i ,

din

co l ecţ i a

Muze ului de

·Icoane pe st icl ă , Ed itura Meri-

1969.

10 L'art poyson en Roumonie - A /'occasion de /'ouverture de s sect ions
proviso ires du Musee d'Art Notionol, par A l. Tzi gara-Samurcaş, Bucarest,

oct.1931 .

Mu see Notionol Coro i /, Cotologue de Io Section d'Art poyson , pa r Al. Tz igara-Samurcaş ,

Bucarest, Impr im er ie Nati o nal e , 1937. (Asupra dat e i deschid er ii ce lor tre i se cţii, vez i Cotologue . . . p. 25, nota 1 ).
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di n v i aţă- , graţie pe1·severenţe i Teodore i Voinesc u, care i-a
ur mat la cond ucer ea Muzeu lui din Şoseaua Ki se leff, acesta a obţinut
suficiente fondur i pentr u a putea fi reparat, completat ş i amenajat
astfel încît să a jungă - din neferi cire pentru foarte scu1·t timp cel ma i i mportant muzeu de acest tip din ţara no astră. S-ar pă1·ea
că unele amenajări interioare fuseseră efectuate chi ar în timpul
ce lui de-al doil ea războ i mondial, prin placa r ea cu marmoră a
sălilor de la parter, cu prilejul organizării unei expoziţii de tehn i că ge1·mană (informaţie obţi nut ă de Eugenia Zaharia - muzeograf după plecarea mea la Mu ze ul Tom a Stelian - , de la personalul
ad minist 1·at iv al Mu ze ulu i N aţ i onal ).
Istor ic al arte i m dieva/e rom â neşt i şi vech i muzeograf, Teodo ra Voin escu -ale cărei.competenţă ş i gust în punerea în valoa1·e
a exponate /or dintr-un mu zeu .erau demult recunoscute ş i apreciate - a reu şi t să găseasc ă soluţii l e cele mai potr iv ite pentru
amenaja1·ea imen sului spaţiu inte1·ior al edificiului proiectat în
1906 de arhitectul N. Ghik a- Budeşti. Pentru sc urt t i mp au fost
inc l use în acest vast muzeu de artă naţională atît secţia de artă
fe u dală (adusă în majoritate de la Co mi siunea Monumentelor lsto1·ice din palatul Kreţulescu), secţie condusă de Teodo1·a Voinescu,
a j utată fiind de muzeogran de o, încă de pe at un ci, exemplară
seriozitate profesională, ca Eugenia Zaharia şi Co r in a Nicolescu,
cît şi cea de ai-tă ţărănească unde - după dispa 1· i ·ţia lui Mi rcea
N ădejde şi meteorica trecer·e la direcţie a lui Gheorg he Pavelescu
de la Cluj - Ma1·ce la Focşa dirija, cu t act şi compete nţ ă . un co lect iv de laboranţi dintr-o categorie d i spărută odată cu pensiona1·ea
sau cu săvîrsi1·ea lor din v i ată . Alături de Marcela Focsa a mai
lu crat - pînă la desfiinţarea 'Muzeulu i Naţional, ued , -·ş i băti-î
nu l Octav Rogu sk i, admirabil desenator, cel ca1·e a ilu strat multe
din lucrăr i le lui Al. Tz i gara-Samurcaş . singurul supravieţuitor din
lunga perioadă a directorat ului acest uia . Din nefericire, nimeni
nu s-a gîndit, la vremea respectivă, să ad une bogatele informaţii
de care di sp unea O ctav Rog usk i în legătură cu etape le de dezvoltare ale Muzeului N at ional , cu modul cum au fost adun ate obiectele aflate în patrim~niul acestuia etc. În afara celor două secţ ii
de bază - cea feuda l ă si cea de artă tărănească - . mai fusese
transportată aici şi Pin ~coteca Statulu i' (adăpost i tă mai îna inte
în localu l miculu i Observato r astrnnomic di n Str. Amiral Urseanu) .
pinacotecă avîndu-1 d1·ept şef pe ent uziastul a1·t ist şi om . pictorul
Octav Anghe l uţă şi ca muzeografi pe neuitaţii Rozeta N iculescu
ş i Adina Cond u1·ache . S-au disc ut at ch iar posibilităţi l e aducer i i
în cuprinsu l i mportante i inst i tuţ i i muzeale, a cărei f izionomie
începea să se contureze cu tot ma i mare clar itate , şi a Muze ului
de A ntich i tăţ i, sub conducerea prof. Ion N estor. sector ce urma să
inc lud ă şi un lapidari u înch is, aşa cum precon izase, în că de la
.
încep ut, Al. Tziga ra-Sam urca ş .
D ucerea la bun sfîrşi t a acestui prniect ar fi însemnat o 1·ea l 1za re fără precedent, pînă la acea d ată, în ._ ţara noa st ră. Ce ro l va
fi j ucat în procesu l i med iat următor, proces de di st rugere sistematică a va lorilor cult u1·a le naţionale , organ izarea expoziţiei
omagiale de artă rom â nească de sc hisă la Moscova în cinstea lu i
Sta li n, chiar în anul 1949-1950? Greu de avansat un răspuns
în această privinţă. Cert este că după întoarcerea sa din capital a
sov ieti că, un ze los r vo luţion ar , in specto 1· pe atunc i în Mini sterul

Na ţional .

Muzeul

Aspecte din

Naţio nal.

s ecţ ia

Obiecte de

de

ce ram ică

sculptură

în lemn

Culturii - aI căru i n urne nu doresc să- l da u a1c1 - i-a propus
Eugeniei Zaharia arderea uno1· icoane (relatarea aceste ia, ap ril ie
1991 ). Se va fi 1·efer it num ai la cele ca1·e, după c uno şti nţele sa le,
« nu aveau» valoa 1·e artistică, la cele care nu aveau acte ju sti ficative, sau la ce le care nu corespundeau cu obiectele p1·edate sa u
preluate? Cel care a executat cele mai multe din aceste ope1·aţ ii
- requiescat in pace ! - e1·a li ps it de 01·ice pregătire muzeografi că , astfe l încît dacă nu s-a u se mnal at mai multe nereguli în această
prnblemă a fost numai pentru că ce i la care se p1·ezenta să ridice
ob iecte le de artă din custodia lor - muzeografi de profesie,
adesea şi de voca ţie - , ştia u cum să procedeze în ase menea
situat ii .
Î1~d ată după cele relatate a u1·mat dezmembrarea, în ritm
rapid, a Muzeului Naţional din Şo sea ua Ki seleff. Pi nacoteca şi cu
secţia feuda l ă au t1·ecut la nou înfiinţatul « Muzeu al R. P.R. ».
iar secţia de etnog1·af1e şi de artă ţărănească în Palatul Şti1·bey din
Calea Vi ctoriei nr. 15, total impropriu , prin dimen siunile sale
red use , a adăposti un patrimoniu de asemenea amp loare, adunat
cu grijă şi miga lă de-a lungu l multor dece nii , cînd încă mai era
cu put inţ ă s ă se descqpere comori neb ă nu i te de autentică a1·tă
tărănească autohtonă . ln loc ul muzeului de sfi intat a lu at flintă ~ u L!l"i aşe cheltuieli, dar cu rezu ltate muzeogr~fice din cete ' ma i
jalnice - « Muzeu l de istorie a partidulu i », con ce put - semnificat i vă coincidenţă-, ca un gigant mausoleu , l ipsit total de lumina
zilei , form u lă mu zea lă ca 1·e - la or~inele exp 1·ese ale C.C.E.S. - ,
a proliferat ca m în toată ţa1·a, de sfigu 1·înd multe d in ed ifi ciile cu
tradiţie cum ar fi. înt1·e multe alte exemple, Pal atu l Cult ural
din Arad, de sti l Secess ion , potrivit pentru a adăposti - aşa cum
a făc ut-o timp de decen i i - un muze u de artă, î n ca re a fost
în să instalat - cu mu lte che lt uieli si cu rezultate di sc utabile un muze u de istorie. Închis e rmeti~ spre orice su1·să de aer şi
de lumină , nu numai exponate le au fost sup use degi-adăr ii , dar şi
clăd i 1·ea ca ata1·e, ia1· pentru sup1·aveghetorii de săli şederea ,
mai ales în timpu l ve rii , înt1·-un aseme nea «ca vou», a reprezentat
ani de adevă 1·a t supliciu.
Era vorba, fără îndoială , de o acţi u ne p1·e meditată, probabil
aceea de a şterge Ol"ice urmă a i n st it u ţiilo 1· «b urgheze» căreia
i-au căzut v i ctimă, cam în aceeas i vreme, si alte do u ă muzee de
prestig iu : Muze ul Toma Ste l ian Şi Muze ul Sim u. La pri mul mă vo i
1·efe1·i doa1· în tre acăt. Mai întî i, pentru că el nu poate f1 integrat
în ni ciuna din categoriile de muzee e nu nţate la început ul acestui
articol . A fost i niţial o somptuoasă l ocu i nţă partic u la1·ă a unei
distinse pe1·sona li tăţ i şt ii nţ i fice , Toma Stelian, profesor de drept
comercia l la U nivers itatea d in l aş i ş i apoi la cea din B u cureşti ,
unul d int re avocaţ i i ce i mai iluşt 1·i ai vremii, ministru de justiţie
în 1907. La moartea sa, s urvenită în 1926, el ş i -a lăsat înt reaga
avere pentru adăpost i rea ş i îmbogăţirea unui muze u ce avea să-i
poarte numele. Situat pe Şo s eaua Ki seleff la nr. 10, Muzeul Toma
Stelian a deven it cu t i mp ul, graţie ma i ales compet enţe i, perseverenţei şi îndel ungat ei expe 1· ienţe în domeni ul artei ale profesornlu i Geo1·ge Opres cu, cel de-a l doilea direct or al să u, o instituţ i e m u zea l ă în faţa simezelor căre i a şi-au edu cat gustu l, ş i uni i
din ei şi-a u făc ut uceni cia, întreaga gene1·aţ ie a art iştilor d in anii
''30 - '40. Alături de splendide exemp lare de artă occ i dentală ,
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01· iental ă şi ext r em -o r ientală ,

pe atun ci cu exemplare de

muze ul poseda şi colecţ ie unica,
de pictu ră şi sc ulptură

referinţ ă,

mo dern ă româneasscă.

În cepînd din 1949, Muzeul Toma Stelian a încetat practic să
mai existe. Cu e xc epţi a co le cţ iilor de gravuri ş i de sene, întregul
să u patri moniu a fost t 1
·an spor·tat ş i înglobat în ceea ce urma să
devină « Mu ze ul de Artă al R.P.R. » La încep ut , conducătorii
din acea vrem e ai Mi nisterului Cul t urii s-au gîn dit to tu ş i să fo losească, în scop mu zea l, un edificiu de ase menea impo rta nţ ă, făcî nd
di n e l un Mu ze u de gra v u r ă ş i desen ce urma să se des ch idă
pr int r-o mare expoziţie «tematică» (deja !) : Caricatura po litic ă
în opera lui Daumier, Gavarn i ş i a contem/Joranilor lor. Dar în acest
fe l, dist ruge 1·ea nu ar fi fo st tot a l ă , astfe l încît nici sub ac east ă
nouă formulă Mu zeu l Toma Stelian nu a put ut sup 1·av ieţ ui, bogate le sale cole cţ ii de g1·av uri şi desene t recîn d şi ele în patrimoniul muze ului nou înfi i nţat în fostul Palat Rega l. Edificiul muzeului
l ăsat pr in te stament de Toma Stelian , edificiu de un atît de sobru
şi elegant sti I fran ·ţ uze sc, a fo st t ransfo rmat înt r-o Ş coal ă de Iiterat ură (sic !), cu cant i nă , dormi toa1·e ş i săl i de le ctu ră (respecti v, de «creaţie») , pînă în momentul cînd ş i ce i mai opac i dint 1·e
factorii de deciz ie au înteles absurd itatea une i astfe l de institut ii
iar c l ădirea a devenit un~I din sediile Uniunii Scriito1·ilor (la de~i
so l, aco lo unde fu sese exp u să od ini oară secţia extrem-N i ent ală ,
fun cţ i ona cas ie1·ia Fondului Lite1·a r). De parte însă de sediul centra l
al Uniunii Scr ii tori lot· - situat în fosta c asă Lăscărnş Catargi din
Calea Vi ctoriei, ed ific iu l Mu zeu lui To ma Stelian nu-s i afl a în să o
ut ilitate pi-ec i să, astfe l încît, ulte rio1·, e l a devenit o l~ c uin ţă pa rti c ulară exagerat de fa stuoasă pen trn un diplomat st răin . Nim eni
nu s-a gîn dit să i se redea vechea sa fu ncţie m u zea l ă - stip u l a tă
prin testament - , pentr u a deve ni un Muze u de A rt ă decora ti vă ,
sa u, aşa cum s-a preco nizat în primele momente ale de sfii ntăr ii
Muzeului Toma Stelian, un Muzeu de G1·av ură şi Desen, lips ind,
astfe l, fondul cult u1·a l n aţ i onal de utiliza1·ea uneia di ntre cele ma i
frn moase edifi cii ale Cap itale i ţ ări i .
Mai mult nu s-a r putea su ie , de ocamdată , despre ceea ce a
fost Mu ze ul Toma Ste li an decît aceste puţ i n e aminti1·i pe care
le-am evocat în rîndur il e de mai sus. Am lu crat în cadr ul lui, ca
asistent , din 1947 pînă în 1950 cîn d am fost transfera t ă , îm p1·e un ă
cu ce mai rămăsese din patrimoni ul să u grafic, la Mu zeul de Artă
al R.P.R. Pî n ă în 1958, cînd am fost îndepărtată din funcţ ia de şef
de secţie al Cabinet ului de Stampe ş i al S ecţie i Grafic e şi trim i să
la o muncă total neco1· e sp u nzătoare mese1·ie i pentr u care mă
preg ătisem , am p ăstrat cu ma1·e g1·ij ă tot ceea ce se referea la
Mu zeul Toma Ste lia n (planu rile clădii-i i, t1·a nsfonnăr i l e sufer ite
ulte rior pentrn a corespunde mai bine cer in ţelor unui muzeu de
a 1·tă, testame ntul donatorn lui, nu mernase alte acte de don aţ ii, im portantele, pr in cosemnatari i 101·, prncese-ve rbale ale
0
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d ~ art ă.

Reve ni nd la tema pro p u să iniţial, spre deosebire de muzeul
acesta, Muzeu l Naţion a l Carnl I a fost, cum spuneam, primul edifi ciu desti nat încă de !·a încep ut să adăpostească opere de artă,
altfel spus, a fost gîndit ca muzeu, cu tot ceea ce acest gen de
edificii îl implică . Deoarece, însă, scopul pe care ni l-am propus
nu a fost acela de-a încerca aici o analiză din punct de vedere
a1·h itectonic ş i constructiv a singurelo1· monumente de stinate
ini ţ i a l a a d ăposti , în Bu c u reşt ii începutului de veac, opere de artă
- acest lucru intrînd în sfera altor sp ecialităţ i, respecti v, a altor
spec i al i şt i - vo m aminti ac um ce lelalte dou ă edificii care se pot
integra în aceast ă catego r ie: Muzeul Simu ş i Muze ul Storck.
Încep ut la 21 mai 1907, Mu ze u I Simu si-a deschis portile
pentru public trei ani mai tfrziu, tot la 21 mai, ~nul 1910. Conc~p
ţia formal ă a co n str u cţ i ei a parţine integ1·a l, credem, fondatorului, căc i nu se şt i e num ele arh itect ului după ale că r ei planuri
să se fi rid icat edi fi ciu l. El og lindeşte aspiraţiile ş i gustul lui Anastase Simu. Acea sta în ceea ce pri v e şte modul cum a crezut el
că trebuie luminat ş i cum să arate, la exterior, un muzeu, mod
poate ca m mult debi tor t recutului. În ceea ce pri veşte, însă,
gustul să u în mat eri e de artă plastică, e l a fo st, în multe pri v inţe
- mai al es raportat la vremea lui - deoseb it de evoluat.
Educ aţ i a sa î ng1· ijit ă, p1·imită mai întîi la unul dintre ce le mai
str icte u nităţi de în v ăţămînt liceal ale epocii - In stitutul Theresianum din Viena - şi apo i st udiile de d1·e pt urmate la Paris si
de ştiinţe politi ce la Bru xe lles n l-au dete rmin at, probabil, ;ă
aleagă acea foi-mă c la s ică de temp lu grec, formă ca re, dacă nu
străl u cea pr in origina litate, avea însă proporţ ii arm onioase, de o
nobil ă simplitate. Chiar ş i faptul care 1-a într istat toat ă v iaţa ,
an ume că un vecin nu a vo it să- i vî nd ă o pa rte din terenul lui,
luci-u care i-ar fi permis să-ş i construiască muzeul pa ra lel cu bulevardu l ce l mai important din ca pita l ă 12 , avea un oarecare farmec,
aşa cum fermecătoare ni se par anum ite vest igii arhitectonice
greco-rom ane, în care uneori apar ruinele unei constructii ce se
detaşează as im et1·ic faţă de re stul complexului ar heologic', punînd
astfe l înt1·egului ambient un ac c·ent plastico-spaţial inedit, într-un
ansamblu poate u şo r monoto n în desăvîrşi ta ş i riguroasa sa ordine
geomet1·ică.
·
Aşa cum s-a desch is el în 1910, Muzeul Simu avea două portice:
unu l la intrare şi altul la i eşire - în care erau expuse cîteva sculpt ~ri - şi cinc i încăper i în an filadă, dintre care cea din mijloc
?1spunea de prnporţ iile ce le mai impoza nte. Ceea ce i se poate
imp uta, de la începu t, Muze ului Simu- ca institutie muzea l ă-se
ref~1·ă la modul de prezentare a operelor de artă, mod pe ca re,
lap 1da1·, l-a m putea exp rima astfel : eclecti sm în criteriile de selectare şi proli xitate în expunere. Această trăsătură nu-i apartine
însă în exc lusi vitate, căc i ea ne întîmpină - ca o marcă a gust~lui
unei epoci - la ma joritatea aşezămi n te lo1· similare din ce le mai
multe pă rţi ale Europe i.
Ca un co le cţ ion ar pasionat ce era, Simu a voit să adune cam tot
ce se credea, în ace l mome nt, că ar repreze nta va lori artist ice
c7 rt~ , dar mare parte din ele, între timp, ş i-au pierdut mult
din interes . Astfe l încît, a l ătu r i de opere de prima m înă, se aflau
ş i altele de-a doua sa u chi ar de-a t1·eia mînă ş i - de multe ori eh ia1· c6p i i, ach iziţion ate , cred, de el în scop educativ ş i prezentate , de altfel, ca atare. Aceasta poate şi dintr-o nobil ă dorinţă de
a pune la d i spoz i ţia publicului un num ăr cît mai mare de lucrări,
din toate timp uril e şi din diverse a1·ii de c ultură. Era mult prea
11 Marius Bune scu , Actele Fu ndaţ iei Anastase Simu, Bucu reşt i, Fondu!
Anastase Si mu, Imprimeria Naţională , 1944, p, 76.
12 Petre Op1·ea , Colecţionaru l Anastase Sim u, în « Revista muzeelor şi
monu me ntelor» - Muzee , 1975, nr. 4, p. 16- 18.
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Consi li ului art ist ic al muzeului, într-un cuvînt, o întreagă arhivă
s-ar fi putut reconstitui, chiar într-un viitor care, în
anii ace ia mi se păr.ea fo arte dep ărtat, o pagină importantă din
v iaţ a cultural-muzeală a ţării, într-o epocă de deosebită efervescenţă ci-eatoare, cea interbelică. Nu se ştie la iniţiativa cui, în
ce moment ş i unde aceas tă arhivă a fost «vărsată», dacă se va
mai găsi vreo dată sau astfel împrăştiată, încît cu greu se va putea
recon stitui ceva din t 1·ec utul monumentului de arhitectură care
a a d ăpostit, o vreme, ce l mai de sea mă şi uni cul muzeu modern
graţie căreia

~,-~

C l ăd ireo

Muzeului Toma Stelian fn· 1940
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Clădirea monument de a rhit ectu ră
- adăpostind Muzeul Simu . Faţada din fosta
stradă Mercur
(foto din 1939)

Plan
Planul

locuinţei

Muzeul Sim u, sa la a IV-a
Clădirea

au locuit

Muzeului Simu şi casa unde
Atanase şi Elena Simu

soţii

T Muzeul Simu, sala I

mult pentru un muzeu de asemenea proporţii. Dacă pentru şco1ile de artă modernă e u roReană, Iucru I nu era prea greu de reali zat; prob le.ma. se complica · mult atunci cînd era vorba de a se
achiz i ţiona obiecte din antichitatea greco-romană, din Renaş-.
tere, din baroc etc, ş i încă mai mult din ·arta chi neză, japo~eză;
persană şi aşa mai departe. În aceste cazuri. era peste putinţă
să se obţi~ă originale, şi ch,iar în caz ~firmativ, ceea ce-i putea fi
la îndemînă erau lu crăr i de va loare uneori discutabilă. Astfel,
Muzeul Simu a posedat un număr destul de mare de copii şi de'
mulaje, puţin potrivite pentru a figura într-un muzeu de importanţa şi cu posibilităţile materiale de care di sp unea fondator.ul
lui, alături însă de o serie de opere de valoare muzea lă incontestabilă, de prim rang.
Ca un corolar. al ac hi ziţ iilor masive, nu suficie nt selecţionate,
rezultînd ş, i din faptul că Anastase Simu - se pare - nu a
avut de la început o viziune de ansamblu asupra profilului pe
care urm a să- l aibă asezămîntul fondat de el, muze ul s-a trezit,
la un moment dat, într-o lipsă acută de spaţiu . Dacă în 1910, la
deschidere, avea un patrimoniu de 624 de lucră ri 18 , în 1927,
atunci cînd este cedat stat ului, muze ul num ăra 1182 piese de
inventar. Cum uneori, însă, la aceeaşi poziţie figurau mai multe
lucrări dintr-o serie, în realitate, în Muze ul Simu - la moartea
fondatorului, surven ită la 28 februarie 1935 14, - se aflau
1839 opere de o valoare, aşa cum am amintit, destu l de inegal ă.
Faptul că prin testamentul lui Anastase Simu, din 15 oct. 1934
(cu codici lul din 26 oct. ace laşi an şi cu codicilele din 5 ian. şi
10 ian. 1935 15), cît ş i prin testamentul soţiei sale, decedată cu un
an înainte, s-a donat muzeului şi casa unde au locuit aceştia, noua
clădire a rezolvat, pentru moment şi într-o oarecare măsură,
lipsa de spaţ iu pentr u expunerea lucrărilor donate. Directorul

pe v iaţă al Muzeu lui Simu, pictorul Mari us Bunescu, a folosit cu
mult discernămînt şi pricepere noul edificiu pe care-l avea acum
la î ndemîn ă, pentru a da un aspect aerat, muzeal, celor opt noi
săli de expoziţie din casa muzeu (de fapt odăi de locuit), desc hi să
tot într-o zi de 21 mai, doi ani mai tîrz iu, în 1937 16 • Se punea însă
serios problema construirii - în cea mai mare parte din bogatele
fonduri lăsate de soţii Simu atît pentru îmbogăţirea muzeului lor,
cît şi în diferite alte scop uri cu ltu ra le 17 - a unei noi c l ădiri
care să lege ce le două edific ii 18 , lucru, credem, nu u şo r de rezo lvat, dat fiind contrastul dintre aspect ul de templu antic al Muzeului Simu şi casa-muzeu, într-un stil amintind Ren aşterea france ză.
Eve nimente le ulterioare au rezolvat, în mod radical, gordian,
problema lipsei de spaţ iu din cadr ul Muze ului Simu.
Poate că problema aceasta s-ar fi putut rezo lva şi altfel decît
printr-o nouă constr u cţie. Ar fi fost suficient să se pună în depozite
obiectele care, fle de o valoare mai puţin muzeală, fie neputînd
fi integrate într-o expunere relativ coere ntă, puteau aştepta să

Marius Bunescu, Actele Fundaţiei Simu ... p. 56.
Ibidem., p. 57.
lbidem.,p.11-18.
10
Mini ste rul Culte lor şi Artelor, Muzeul Simu şi Casa-Simu-Muzeu,
Catalog, Bucureşti, Fondul Ana stase Simu, 1937.
17
« Anastase Simu a instituit, încă de la reînfiinţarea Salonului Oficial
în 1924, un număr de premii. Î'ncepînd cu două premii. s-a ajuns la opt: 3
pentru pictură, 3 pe ntru scu lpt ură şi 2 pentru grafică». (Actele Fundaţiei
Anastase Simu . .. p. 60-61 ). Din suma l ăsată prin testament Academiei
Române de către El e na Simu, sumă care în 1934-35 se ridica la 3.100.000lei.
s-au tipărit opere referitoare la artă, istorie şi ştiinţe. În ceea ce pri veşte
arta, în «Pub li caţi il e Elena Anastase Simu», scoase sub egida Academiei
Române, au apărut unele din ce le mai importante lucră ri elaborate în cadrul
catedrei de Istor ia artei de sub conducerea prof. G. Oprescu (Cf. şi Marius
Bunescu, op. cit„ p. 51 ).
18
Actele Fundaţiei Anastase Simu ... p. 55.
13
14
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le vină rîndul, în cadrul unor expoziţii tematice, în care şi-ar
fi aflat firesc locul. Incon venientul era că nu fseseră prevăzute
asemenea depozite, în măsură să adăpostească, în condiţii specifice de conservare, nenumăratele lucrăr i care, la nici un muzeu
din lume, nu sînt sortite să iasă în permanenţă în prima linie de
bătaie, decît în anumite ocazii. Ele formează «rezervele» (chiar
aşa sînt e le numite în unele ţări), problemă-cheie a bunei de sfă
surări a viet ii si dezvoltării unui muzeu, care - aseme nea unui
i'cebe rg - n~ a~e decît o mică parte la suprafaţă, în raza de vedere
a publicului vizitator. Trebuie însă să recunoaştem că în epoca
lui Simu, acest aspect al vieţi i muzeale - neexceptîn d ni ci cent re
de mai veche tradiţie arti stică - era depa rte de a constitui o
problemă majoră, chiar pentru oamenii de specialitate. Din nefericire, ea nu este ni ci mă car astăzi înţeleasă pretutindeni în toată
importanţa ei.
În ciuda defi ci enţelor la care ne-am referit, în treacăt, Muzeul
Simu - primul lăcaş destinat arte lor plastice din Bucureştii înce-

(1590-1650), 4 lucrări de Daumier, 10 de Delacroi x (în ma joritate, grafi că) , Courbet, barbizonişti ca Daubigny, Diaz de la Pena,
Jul ien Du pre, Mi I let, Theodore Rou ssea u; prei mpres i onişti ca
Boudin şi Lebourg; impres ioni şt i şi post-impre s ioni şti ca Monet
(două lucrări, dintre care una înfăţişînd soţ i a artistului, Camille),
Pi ssa rro (tot două lucrări, dintre care « Prim ăvara», pînză sem ni~cati vă. p~ntru .depăşir~a :aze_i post-barbizon iste şi începutul
1r:ipres10.n1smulu1 propr1u-z1s, 1~ . opera acestu i pictor), Renoir,
S1sley, S1gnac, James .Ensor, Forain; sc ulptori ca Barye (4 lu crări) ,
Carpeau x (3 lucră~1), l?alou (4 lu c r~ri), Rodin (1 lucrare ) şi
Bourdelle cu nu mai puţin de 10 sculpturi, un e le din e le de referi.nţă 1 ~. Lucrăr.i care, în n:ajoritatea lor (exceptînd pe ce le provenind din colecţia Zambacc1an ), fac pînă azi modesta fală, în materie
de pictură modernă franceză, a act ualului Muzeu N aţiona l de artă.
Muzeul Simu merită, în încheierea rîndurilor pe care i le-am
consac.ra~, să mai fi: amintit şi pe~tru o imen să calitate decurgînd
tocmai din faptul ca fondatorul lui s-a gîndit să dea fundatiei sale
forma - anacronică în acea vreme - a unui templu anti c. 'în acest
fel, lumina. s.ub care vizitatorul putea să vad ă obiectele expuse
nu ven:a n1_c 1 ~e la„dreapta, nici de I.a stî~ga , ci din plafon: întreg
acoperi~~! 1n~ape. r11 centrale era din st icl ă, cu pante necesare
sc u~g:_r11 apei . . Din punctul de vedere al eclerajului, o aseme nea
lumina n-a mai putut fi înlocuită ulterior cu nici un alt fel de
iluminare, oricît de sofisticată şi de «matematic» st udi ată ar fi
fost ea 20 •

:: Ministerul Cu!tel o r ş i Artei.o.:, Muzeul Simu . .. Catalog, 1937.
('I se vedea, 1n aceas~~ , Pri v i nţă, rez ultat e le ne gative obtinute, în
t1.mpuri . foart~ recent e - an11 71-72 - de con structorii C e ntrului Po mp1dou din Pam. În acord ~u concepţiile ~c.e l~i încep~t de de ce niu, de negare
.- pe d e-c: ~?rte - a .arte i, ca ata~~· d e as1m1lare a e 1 cu tehnica - de alta 1n « Ra0nar11le Pomp1d o u », cum 11 spun franc e zii , s-a re uşit un tur d e forţă:
să s_e edifice ~n· colos de sticlă, metal şi materii sinte tice , în ca re lumino naturalo s~ trebwoscă o fi fnlocuită cu cea artificială, şi să se rid ice ch e ltu ie lil e' de
f~treţ1nere a unei astfel de con st rucţii, d esfăşurată toată «în afară » _ nece.
s1tînd, aşadar, probleme de încălzire iarna şi d e climatizare vara - Ja,

.

putului de veac - conţinea va lori muzei stice nepreţuite . În el
se· aflau, cu prilejul desc hiderii din 1937: 26 lucrări de ' N. Grigorescu, 7 de Ion Andreescu, 15 de Şt. Lu chian, 3 de Th. Pallady,
11 de Gh. Petra şc u, 2 'de C. Brân c u ş i , 3 de Ion Georgescu, 7 oe D.
Paciurea, pentru a nu numi deG:ît culmi ale artei . româneşti. Ală
turi însă figurâ u ·şi uri Parmigianiho (1503 ...!...1.540) şi un Padovanino
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Sculpturi în(ăţ iş lnd pe Andreescu şi Luchian, an sa mblu şi detaliu (autor: Gh .
Anghel) ; (oto Eleonora Costesc u

J.

Ori cum, edificiul ridicat în 1910 d_e A nasta se Simu pentru a
adăposti un muzeu de artă a constit.uit timp ~e- aprnape o . ju_m ~

tate de veac un pun ct de reper în v i aţa art1st1ca a cap 1tale1 ţar11.
Deposedat de opere le sale cele mai va l?roase în 1950, Muze ~I
Simu a vegetat cîţi va ani , interesul public .pentru acest venerabil
l ăcas de cultură fiind din n'o u suscitat prin 1954, atun ci cîn d sc ulptor~ ! Gheorghe Anghel a ex pus , de-o parte şi de alta a faţadei
d iQspre curte a t:luzeului, două stat ui monumentale înfăţişînd
pe cei doi ctitori ai pict uri i româneşti moderne: Andreescu Ş I
Luchian . Dacă nobi la imagine , d ătătoare de nădejde, a Lu cea făru
l ui poeziei no&stre ne. mai întîmp~nă înc~ ?ri d.e cîte o!- i ~recern
pr i n g rădina Ateneulu i, cele. doua lu crar1. m_aJore am.1nt1te, d~
scu l ptu ră monumental ă, ale lu i Anghel au d1sparu~- defln1t 1v. Obligat să şi le r idice înainte. de de.molarea Muze ul_u1 ?imu, pe locu l
căr u ia - urma să fle o porţiune d1nt r.,,un bloc a ca r u1 construcţ i e a
necesitat şi alte pierderi de i mportanţă naţio n ală (q1sa T.it~ Ma iorescu, de pildă , centrul vi~ţii literar-culturale româneşt i t imp de
decenii , casă s i t u ată peste di-um şi puţin mai departe de Muzeul
Si mu) , Gh·eorg he Ang hel a t1·ebuit să-ş i trunch ieze lucră ri le
pentr u a le putea adăposti în mic uţa curte de lîngă mi ze rul ate l ierl ocui n ţă din strada Levănţica nr. 13.
·
·
Din relatările Teoqore i Kiţ4le s cli la 28 a pr i l i e .1 ~91, 1·e iese că ,,p r im i nd
aprbbarea dire ctai-u lui din acea vreme a l Mu ze ~lu1 S1r'.1u , Consta ntm P uf eţ :
Gheorghe Anghel ş i-a ·expus cele d o u ă st~tu1 n: e~ţ 1on at e.: Andre.~scu ş~
Lu chian, pentru a fi vizionate de o -delega;ţ1e a :11n1 st ~rnlu 1 Culturii, dupa
ce în preafabil trebuia u să fie eva luate de Com1 s1a de evaluare pe nt i-u sculptur ă a Fondulu i Plasti c, comis ie co nd usă de sc ulptorul Szo botka . Acesta
a refuzat să evalueze ase menea lu c r ăr i c ăc i, spunea, e l nu înţ el ege o asemenea sculptur ă. Denigi-ate de un grnp de p ot e ntaţi ai art ei din ac~a weme
(Maxy, Ca va, Perahim, Lab in etc.) ca opere ~u şm" n.? ~ se statu lui ron:â ,1,
statuile lu i Anghel au trebuit să fie d esf~cute 1n bucaţ 1 de. Ţeodora K1ţu
lescu (ajutată de pictoru l Marius Bune~cu .ş 1 ~e un o m de.serv1c1 de la Muzeul
Simu). Lu cr ul s-a petrecut co nform 1nd1 caţ 1l or t e lefon ice al e sc ulptorulL'.1,
care a refuzat să fie de faţă, pretextînd că este bolnav, de fapt, ~robabil,
pentru a nu fi de faţă la mutilarea 10 1·. Din. c:le dou ă .? pere ca~rtale ~l e
sculpturii rom âneş ti con t em po ra.ne nu s-a ma i p a,st_rat de c1t capul lui Lu ch 1a~
(în colecţ ia arh„ A.ngh; r M ar_c ~: 1n formaţ 1e pr1r;i1ta ~ e la acesta , la 28 aprilie 1991, cu pril ejul 1nhumar11 a1·h. Constant in Joja) .

Opere fără pe rec he în art a statuară rom â neas că _con;e mpora nă, lucrăr i le amint ite, neputînd f1 tran sp use de autor intr-un
mat eria l durabil, ne-au parven it num ai sub form ă de fragmente
şi , speră m , chiar numai ca simple fotografii , asemenea. ce l~r
executate de noi în va ra anului 1955. Dacă ar fl be nefi ciat di n

aşa cum mi s-a spu s, 100 de mili ?ane fran ci ~ nual:. u ;te ri or_nu .s-a u _ma i repet~t
asemenea greşel i . Atît Neue Pinakothek din Mun che n, cit ş 1 mai e .parte d1.n
Muzeul Van Gogh din Am ste rdam, Muze ul Walraff-R1chartz ş 1 co l ecţ i a
Ludwig din Ko ln , pent ru a nu mai .vo rbi de abi <: d e.sch~ s ul Muze~ d'Orsay
din Paris t oate au av ut co nstr uctori care s-au strad u1t sa fo loseasca pre pon derent [ ~mi na n at ural ă , indi s pe n sabilă perceperii nefalsificate a un e i opere
de artă pla st i că.

timp de un s paţiu c ore sp un z ăto1- , chiar mode late num ai în. gips,
ele ar f1 put ut suprav i eţ ui, aşa cum s-au petrecut lu ci-urile cu
statuia Mon senio rului Ghica, t 1·a n sferată de la Mu zeul Toma Stelian
la Mu zeul de la Pal at unde n-a putut fl expu să decît sub un titlu
in ventat · ad -hoc , Cărturarul .
Voi trece ac um la ultimul tip de ed ific iu muzea l cu caracte 1·
art ist ic, Ca sa- muzeu-Storck, la care voi avea de adu s contr i b u ţ ii
cu caracte r in edit, subiect ul fiindu -mi destul de fa mili ar prin
ce rcetarea - timp de două ierni , 1986 - 1987 - a ar hi ve i Sto1·ck,
a flat ă acum în patrimoniul Cabinetului de manu scr ise al Bibliot ec ii Academiei Române. Arhi vă p reluat ă de puţini ani, special i şt i i
Cabinetu lui de ma fl_usc r ise n-au avut pîn ă acum răgazul să prelu cr.eze decît o parte din imens ul ei material - aproape 50 de
pachete mari cu biblior·afte înţesate de documente, 1·eg istre, acte
de tot felul, tăieturi din ziare, cataloage etc. - astfel în cît , de
ce le mai multe ori , nu-mi va f1 cu putin ţă să fac trim iter i mai preci se la numere le de dosa r , cu atît mai puţin la pagin i le de und e
·am lu at multe din . infor-maţ iile pe care le vo i reprodu ce în ce le
ce urmează.
Pentru a stab.i li in dividua litatea Muzeulu i Storck în 1·apo rt cu ce lelalte
muzee amintite ma i î nainte , vom înce rca mai întîi o mi că recap itu lar·e. Pr imul tip de muzeu de care ne-am oc up at a fo st Muz eu l N aţ i o nal
de art " tără neas că , repreze ntat iv pent r u aşa- zi su I « st i I românesc » în
al'/1itectur~ de la înce putu l veacului. A fo st necesa1· ca i n i ţ i atori i să lupte
tim p de aproa pe ju măta t e de secol pe nt1·u ca lucrăril e să co nt in ue - uneor i
la int ervale de decen ii - el neputînd fi d esăvîrş it ni ci pînă în zi ua de az i.
Am v ă zut cum fo nd ur ile alocate co ntin uă1· ii l uci-ă1· ilo1· erau cînd aprobate,
cîn d t ă iat e , în funcţie de sch i mbările de guve rne, respect iv, de persoa nele
ca re conduceau mini sterul de resort . Faţă de ce i 50 de ani ne cesa ri co nstrui r ii Muzeu lui N aţ i o nal, Muzeu l Simu ş i -a desch is porţ i le la numai t1·e i ani
de la pun e 1·ea piet rei fundament ale . Fon datol'Ll l lui avea ş i mijloacele materi ale t1·e bu itoare , ş i ene1·gia, ş i pasiunea de a duce la bun s fî1· ş i t ideea înfi intăr ii un ui aşezămînt de cu lt ură care să îmbogăţească pat1·imon 1ul artistic
~I ţă 1· ii . Mai mult decît atît. Din Actele Fundaţiei Anastase Simu re iese
că , la moa rt ea lo r, fieca 1
·e d in cei do i so·\ i au l ăsat p1·in testament di spozi\i a
să se mai vînd ă aproape t ot ce-a ma i r ă mas de la e i (bijuterii, mobilă , etc.)
ş i, din sumn re zultat ă , la care se adăugau ş i impo 1
·t ante valor i li ch ide, să se
institu ie un fo nd care să p erm it ă prem ierea a nual ă a cît e ti-ei pi cto ri , trei
scul pto ri ş i doi graficieni, p1·ecu m ş i editarea _de către Academia Română
a unor· scr ie1·i refe1·itoa1·c la arta românească. ln acest fel au apărnt , îna inte
de cel de-al do i1ea r ăz b o i mo ndial, o serie de stu dii importa nte , red actate, îndeob şte , în cadru I Semina ru lu i de Istor ia Arte i.

d ouă

M uz e u I St o r c k rep rez intă - aşa cum sp uneam în că
de la început - un al treilea tip de in stituţ ie muzeală, un tip
în care iniţiato r ii, comanditari i şi reali zatori i au fo st unii şi aceiaşi.
Este vo rba de soţii Frederi c (Fritz) Storck şi Ceci li a, - primul,
sc ul ptor, soţi a, pi ctor - al căror muzeu poartă amprenta faptului
că fo ndatorii lo r au fost ei înşişi artişti. Este drept că pe faţada
l atera l ă a edifici ului se află o placă, săpată în piatră, cu in scr ipţia:
«Această casă a fost c l ădită în ani i 1912- 1913 arh itect fiind

32

http://patrimoniu.gov.ro

A Clave l iar proprietari

şi colaboratori Frederic Storck, sculptor
pictor ». De fapt arhitectul Clave.I a întocmit în strînsă co laborare cu cei doi soţi - numai
planurile viitoarei construcţi i, pentru ca re, în dec. 1911 , el primeşte un ava ns de 800 lei 21 • N-a m găsit din actele cercetate pînă
acum cînd şi cum i-a fo st ach itat rest ul. De altfe l suma modestă
pe care o prime şte la data menţionată pledează tocmai pentru
faptul că aportul lui nu a fost deoseb it de important.
De fapt, realizatorii case i din st rada V. Alecsandri nr. 16,
de v enit ă mai tÎl"ziu Muze ul Storck, au fost cei doi soţi Storck ş i
ea repre z int ă - aşa cum sp uneam - un tip speci al de instituţie
muzeală, o fund a ţie a doi arţişti plastici care, prin specifi cul meseriei lor, s-a u co mpletat admirabil în decorarea lo c uinţei lor,
rezultatul fiind un uni cat în ansamblul co nstrucţiilor muzea le de
la noi. Nu numai deco1·aţiile artistice ca atare (sculpt uri, picturi),
dar chiar ş i lucră1· i cu caracter mai mul t sau mai puţin meşteşu
găresc au fost executate de cei doi soţi. Astfel, la o dată ce nu
figurează în co re spon denţa lui Fritz Storck cu furnizorii - în
orice caz după 20 iulie 1913 - sculptor ul declină oferta făcută
de I. N. Socolescu de a-i executa un mozaic precizînd: „[... ]
amîndoi fiind artişti, dacă ne decidem la un mozaic rel ativ scump,
apoi preferăm să- l facem absol ut artistic, după o concepţie a noasşi soţia sa Ceci li a,
şi chiar aici doar

tră orig i na l ă" 22 •

atunci , erau total necorespun zătoa re numeroaselor comenz i
sculptorul - de departe ce l mai so li citat din epocă trebuia să le facă faţă. În manu scri sul Studiu despre Frederic Storck,
1872- 1942, capitolul _Artistul în atelieru/ său , Ceci li a Cuţescu
Storck descrie astfel sit uatia: « Prin 19C6, Fritz Storck lucra în
fundu l unei curţi din Cal~a Gri v iţei, nu departe de gară [... ]
ln 1909 cînd ne-am căsăto rit, el a clădi t ce le 4 ateliere [din str.
V. Alecsandri, n.n. J. Dou ă din aceste ateliere îi servea u pentru
lu crul său: în ce l mic model a busturi sau stat uete, iar în ce l mare
rea li za lu cră rile monumenta le pentru care avea nevo ie de mult
s paţiu ş i de un ta va n înalt. Celelalte d o u ă atelie re servea u lu c ră
tori lor arti za ni, ca re m ă reau lucrările în mod mecanic, punctîndu -le în piatră cu comp.asul, sau turn înd u-l e în ghips pentru a
f1 în urmă realizate în bronz. Pe cele în m arrr.oră le executa el
singur [... ] 25 • După ce Muzeul Storck a tr ecu t în pat rimoniul
Statului, aceste ateliere au fo st atribu ite Uniun ii Artiştilor Plastici care le repartizează la fiecare doi ani - începînd din luna
mai - la cîte doi bursieri pentru sculptură şi la cîte doi bursieri
pentru pictură.
Con strucţia Casei Storc k - dev enită ulterior muze u - a fost
începută, aşa cum aminteam , în 1912 şi t e rminată în 1913. Terminată, desigur, din punctul de vedere al construcţiei propri u-zise,
pentru care a avut, aşa cum se întîmpl ă întotdeauna în ase menea
cărora

Clădirea

Muzeului Storck , str. Vasile
Alecsandri nr. 16, construită de arh. Ciovei
Intre 191 2- 1913 , sub lndrumare a art işti
lor Cecilia Cuţescu-Storck şi Fr. Storck
((otografiile înfăţişînd Muzeul Storck sînt
de la Editura Meridiane)
Cumpărarea
Piaţa Victoriei,

terenului din str. V. Alecsandri, nu departe de
s-a făcut încă din 1909, iar preţul de c ~mpărare
a fo st deosebit de ridicat pentru atunci: 22.233 lei 23 • lndată au
început construcţiile , dar nu cu loc~inţa propriu-zi să , ci cu atelierele
de sc ulptu ră din fundul grădinii. ln cepute chiar în anul c ump ă
răr ii localului, 1909, ele au fost terminate la num ai un an, în 1910.
Moti vul care 1-a îndemnat pe Fritz Storck să dea prioritate
construi1·ii ate li erelor faţă de lo c uinţă a fost, probabil, faptul
că ce le do u ă ateli e re din Calea Gri v i ţe i 24 , în care lucrase pînă
21 Arhiva Storck , mic 1
·egistru purtînd titlul: «Contul sumelor date pentru instalare . .. ». î n care , după socotelile pe care Fritz Storck le avea cu

întreprinderea de turnătorie V. V. Răşcanu din str. Dr. Fe li x, se men ţio
nează - în mare - şi che ltu ielile avute cu casa din str. V. Alecsandr i.
22 Reg ist rul: «Copie des Lettres Fritz Storck./14 juni 1904 Bucureşti,
Cal. Griviţei 138 pînă în dec . 909 .
23 «Contul sumelor date pentru instalare ... »
24 Şi tată l scu lptoru lui Fritz Storck , Karl Storck, avusese, î ncepîn d din
1875, timp de 10 ani, un mare atelier de scu lptură î n pi atră în Calea Tîrgov i şte i, d eve nit ă ulterior Calea Gr i v iţei . În 1885 , pro prietara dorind să con :
s t r ui ască , în locul at el ierelor, o casă «cu etaje» , Kar l Storck - la num ai
do i an i îna in te de moarte - a trebuit să-ş i mute atelierul în strada Lumin e i
nr . 4 (î n aprop ie re de Piaţa Amze i) (Cf. Carl Storck's senior, I.eben und kiin-

de stu l ă bătaie de cap 26 , căci deco1·aţia ei interioară - pi ctată ş i sc ulptată - va continua ş i mai tîrzi u. Pîn ă a se ajunge însă
la această fază finală, suma cheltuită cu c ump ă rarea terenului,
cu const rucţi a atelierelor şi a l ocuinţei a fost de 100.402,93 lei 21,

cazuri,

s um ă imensă

pentru acea vre me, pe ca re Fritz Storck n-a putut

st/erische Lau(bahn/Niedergeschrieben fur seinc jiingeren Geschwister, von Karl
Storck , junior. - Arhiva Storck, dosar cu menţiu n ea: «P rimit prin Beata
jacob i, dosar fost a l Juli e i jacobi (geb . St orck) (aduse 22. 1.75).
26
Ce ciIia Cuţescu-Storck, Studiu despre Frederic Storck, 1872-1942,
capito lu l Artistu/ în atelieru / său , manu scris cu 218 p. dactilografiate , p. 133 136 (Arhiva Storck.).
20
La 15 oct. 1912, meşterul Zank a term inat să aşeze l emnăr i a etajului:
în consecinţă, Fritz Storck îl chea m ă iritat pe meşterul E. Kras prosky să
înce apă zidăr i a «căc i vremea î nain tează». La 13 nov. 191 2 îi scrie din nou lui
E. K1·asprosky din st 1·. Fila1·et 44, reproşîndu - i că aco peri ş ul a fost pu s prost,
astfe l că va trebui să f1e reparat în primăvară. La 30 nov. e atît de nemulţumit
de Kras prosky încît îl a nunţ ă că va da a ltcui va lu crarea. La 29 apr. 1913 scrie
lui Branitsky şi Rosazza la Buzău în leg ătur ă cu ţigle l e care sî nt inegale şi de
ca li tate p roastă . La 24 mai scrie aceloraşi mu l ţum i ndu-le că sînt di s pu şi să- l
de s p ăgu b ească pentru ţiglele defecte. Din 12 oct. 1913 datează o factură a lui
Cl emente Santal ena certif1cînd că a pri mit 1174,70 lei PE<ntru furnizarea
pl ăc il o r de marmoră. (Arh iva Storck , Copier des ·Lettres.,, 11 sept . 191 2.
27
Arhiva Sto rck. , Contul sumelor date pentru instalare „ ,
)3
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·Muzeul Storck . Detaliu din !ma-.
ginea anterioa rd. Pictu ră murală , Dragos t ea păm î n t i:as c ă , de Ce cili a C uţes cu-S to rck , (foto de fa
Edi tura Meridiane)

Mu zeul Storck. Vedere din hol, spre
oteliernf pictoriţe i Cecilia Cuţ es cu-S to r ck

s-o aibă integral la di s poz i ·ţie, deşi în acei ani - din 1902 p1na
în 1914 - el a reali zat cîşt iguri ser ioase, însumîn d, după socoteala mea, suma de 108.824, 38 lei 28 • Pen tr u a face faţă cheltui elilor, la 23 martie 1913, el contra ctează la Banca de Cred it Român
un împr um ut de · 40.000 1·ei 29 .
În că de la început, soţii Storck ş i -a u a lcătuit o col ecţ ie m i că
de obiecte de artă, unele dintre ac estea adu se din loc uril e pe und e
au trecut în t in ereţe: mobilier, broderii, brocarturi etc. , dar mai

ales sc ulptu r i în lemn gă s ite de Cecilia Cuţe s cu în Bretania , într-o
vre me cînd ase menea lu c răr i mai putea u fi ac hi ziţi onate la preţu r i modest e. De la un mic anti ca r din Mor lais, în Bretan ia, scri e
ea , a c um părat «sfinţi i ~ c ulpt aţi în lemn în mărime n a tur a l ă,
care au făc u t fala atelier ului meu din Par is ş i împodobesc ş i az i
pe ce l din Bu c ure şti» 30 . Scu lpturil e acestea sînt plasate ac um în
culoarul ce du cea în atelierele sc ulptorului Fritz Storck. Acesta,
a rîndul lui, c ump ăra s e - sa u pr imi se în dar ori în schi mb -

18 Cîştigul

net pe 1902/3 = 9486,43: pe 1903/4 = 7823 ,54
net pe 1904/5 = 10.748,29; 1905/6 = 11 .849,72
net pe 1906/7= 12 832,35; 1908/9 = 22.282 ,30
(toate aceste sume figurează în Registrul comenzilor nr. 1 Dare de seamă despre
lucrările sculptoru lu i Fr. Storck, lncepute la 5 apr. s til vechi 1902 ·-5 apr. 1909)
Cîştigul net pe 1909/10= 22.473,15 (numai pe 9 luni pînă la 1 ian. 1910 )
Cî ştigul ne t pe 1910 = 11 .327,60;
C îş tigu I net pe 1911 = 27.274,1 O; pe 1912 = 36.060,65;
C îştig ul net pe 1913 = 29.220,95; pe 1914= 20.871,75.
(toate în Registrul comenzior nr, 2, 5 apr. 1909 - 1 ian. 1914) D eş i · încasă ril e
din 1902 p înăîn 1914 au fost însem nate, ridicîndu -se la suma de 100. 824,381ei,
Cîştigul
Cîştigul

trebui e să se ţină seama d e faptul c ă atel ierul său im p lica mari cheltuieli de
reg ie , ma i al es că mult e din materialele pe care le folosea proven ea u din a lt e
p ăr ţi ale Europei (p i atră de Vraţa ş i de Rusciuc-Bu lgar ia, granit roşu ş i negru
din Suedi a, marmură d e Carr-ara ş i din a lte părţi a le Italie i, etc .) . În general,
aceste materi a le era u expediate î n aşa fel încît cea ma l mare pa r-te din t ra seul românesc să se facă pe Dunăre pînă la an umite puncte, de unde a g en ţii lu i
Fritz Storck le rec e p ţ i o n a u şi le tr imiteau apoi spre lo cul unde art ist ul avea
de executat vreo lucrare (multe din ele în prov incie).
29
Arhiva Sto rck, Contul sumelor date pen tru instalare ...
30 Ce cilia C uţe sc u - Storck, Fresca un e i vieţi , Bucureşti, 1944, p. 122.

Muze.Y f Sto rtk. , Vedere spre peretele
cu fîntfnă '. (copi e după chenarul Fn pi.atrd
de fa iat.rare a tn .Biserica Co Iţea)

...

~~

Muzeul Storck. P;aurd murală : ln ·
. hol , de C~cilla .• Cuţeşcu-Storck
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lu crăr i
t i că »,

care i-au plăc ut, fie de la co legii de la « Tine rimea Artisfie de la a l ţi i dint1--o ge ne raţ i e anterioa 1-ă sa u ceva mai
tineri . Cecilia Cuţescu-Storck menţionea ză că, în salonul lor, se
afl au t?blouri de «Verona, de Petraş c u, două de Lu ch ian, peisagii
de Grigoresc u, de Strî rnbules cu [... ] , de Ster iadi, de Popescu
(Ştefan), Ress u, Mutzner, Ve rmont , M ărculesc u ş i a l ţi i. Avea şi
sculptu 1·i de Pac iu rea ş i Mii-ea (e vorba de frate le - sc ul ptor al pictoruJui G. Demet resc u-M irea), iar eu avea m cîteva de Brânc uşi» 31 ln urma reo 1-gan i ză r i i muzeelor, acestea nu se mai afl ă
astăz i la Muze ul Sto rck. Mi s-a sp us că au trecut fie în pat r im oniul Muze ului N aţiona l de Artă , fi e reparti zate în alte muzee de
căt re acesta. Lu cr u ce s-a petrec ut fără să aducă prejud icii impo1·ta nte Muze ului Sto1·ck, deoarece acesta are o fi zionomie s pecial ă ,
în care ni ci un fe l de operă nu ar putea figu ra decît în subs idi ar,
cum e cori do i-ul cu sculptu r i med ieva le ş i baroce ce ducea în atelierele sc ulptorului . Aceasta pen tru simplul moti v că, în cazul

31

Ibidem, p . 292.

de faţă, e vorba de un ansa mblu muzeal - arhitectonic şi pfastk bi ne gîndit ş i închegat în că de la început, ro'd al unei concepţii
arti st ice unitare.
Ceea ce dorim să . subl inie m este faptul că în caz ul Mu zeului
Ştorck nu este vo1·ba de o clădire adăpos tind numai. op.ere de artă.
lntreg edificiul Storck a fost _conceput ca o operă de artă în sine,î~
care arhitectura - fun cţ iori a lă, desigur - este în acelaşi timp
suportul pe care se d esfăşoa ră şi se pun reciproc în valoare mar i
s uprafe ţe de pictură murală, dar şi de sculptară - figurativă sau
decorati vă - cu o v iaţă de şi ne stătătoare, uneori ; ce l mai adesea
înt1·-o ine xtri cab il ă conex iun e .cu întreg · ~dificiul. Rezultatul' est~
crea rea un ui ambient - scop ul spre ca.re ar t1·ebui să n ăzu ia ~că
o ri ce mu ze u \J rmări nd s ă acţioneze asupra se nsi bi Iit ăţ i i_vizitator ul u i pentru a-l pune pe acesta într- un _ « Stimmung » propi c;e
receptă rii arte i - al c ărui farmec îl s imţim, în caz ul . Muze ului
Storck, fie că ne a fl ăm în inte riorul lui, fie în curtea de acces,
sa u în grădina înc hi să, gîndită ca un fel de patio, cu un bazin încoo"
jurat de sc ulpturi i:ăs pîndite a par~nt la . întî01pl a1·e, da r de f~pt
de un gust art isti c din cele mai sigure.
'
Cîteva cuvinte despre · pic t 'u r i Ie mur a Ie realizate d ~
Cec ilia Cu ţesc u - Storck în holul ş i în imen sul său atelier. încă
p,erea - de fapt cea mai impo rta ntă - din punct de vedere- muzeaj,
dar şi prin· dimen s.iuni - din înt reg _edificiu l.- Arti sta a începui,
cum ei-a fi re~c . îod ată după term inarea co n stru cţiei propri\)-zise',
în 1913, cu împodobirea « holului», cum îl numeş:te ea. par aşa
cum a fo st reali zat acesta, el reprezi n tă un fel de «propilee».
introdu cî nd pe vizitator dint r-o dată în miezul însuşi al concepţiei art istice care a stat la baza întregului edificiu . Ideea pe ca re
a voit s-o exprime Cecilia Cuţe sc u-Storck - cu ace l dar cu totul
remarcab il de a desfăşura compoziţ ii de o atît de e x presi vă simpli tate - a fo st. aşa cum mărturi seşte ea însăşi, aceea de « Pace şi
Armonie». Pl asate în pa rtea inferioară, de fiecare parte a largilor
deschi der-i spre ate lier - la dreapta - sau spre ce le două săli din stînga - făpturi umane, epurate parcă de orice el eme nt
tempora l, s u sţ in - ase menea unor nobile cariatide - edenica,
lu xu ria nta vegetaţie care închide, ca o bol tă , spaţiul unei încăperi
în care Cecili a Cuţe sc u -Storck a investit întreg ca pitalul artistic
de care di spunea încă de pe at un ci .
S c hiţele pe care ar ti st a le-a făcu t în vederea rea li zăr i i acestei picturi
rnur-ale sînt cu t ot ul altceva decît ni şte sumare eboşe lu at e la faţa locului
şi car e urmează a f1 apoi amp lifi cate şi pr·e lu crate în atel ie r. Ea ne povesteşte cum, în 11ecar·e dim in eaţă , pornea cu căr uciorul în care se ana prima
ei feti ţă, Gabr iel a , spre Sere le de pl ante de la Şo s eaua Ki se lef, ducînd
cu sin e su luri de hîrtie de 3- 4 m lung ime. Căzînd în pr·im ăv ara 1914
de pe sche l ă ş i trebuind să stea în pat, a cerut ca patul să- i fl e in stalat în
apr·opier·ea lucrăr ii , astfe l incit să poată pri vi oricî nd spr·e părţ il e neter-

http://patrimoniu.gov.ro

min at e , pe care Je imagina cum vor t re bui să arate în fina l, le "co mpleta
cu gîn dul ş i le corij a, astfe l încît în mcmentul în care a fost Îl'l m ăs ură . să 
urce din nou pe sche le, co mpozi ţ ii l e pe care urm a să le real izeze er-au,
într-o oarecare mă sur·ă , precizate în linii le lor mari 3 ".

După terminarea decoraţiei holului, Cecili a . Cuţescu-Storck
a început de îndată pictarea atelierului său, de spărţ it de . « hol
[ ...] printr-o intrare monumentală su sţi nută de· un monsilit de
marmoră de o culoare verde antic, cu baza şi capitelul de bronz
ajurat (la fel celui de la catedrala San Marco din. Veneţia) » . Atelieru/ avea 8 m lungime, 7 m lărgime şi 5 m înă lţime._ « Din plafonul împărţit în benzi pentagonale în relief ş i aurite, atîrnă un
imens candelabru de bronz, ale cărui brate sunt ornâmentate cu
păsări bizantine şi trîmbiţaşi medieva li (sic) [... ] în a?<a"pere~
te/ui din fund, se ridică o monumentală fîntînă · de piatră [„ .. ]
Printre moti ve le ce o ornamentează în stil renaissance combinat
· cu bizantin (sic), apa curge lin şi discret şi îmi dă iluzia unui izvor·,
în murmurul căruia îmi place să lucrez. (Uşa fîntînei sunt copii
ale uşei de lemn cu chenarul de piatră de la vec hea biserică din
curtea Spitalului Co/ţei » 33 • Inutil să reamintim c ă absolut tot
ce a fost sculptură în piatră, lemn, bronz sau m a rmoră a fost
executat de mîna lui Fritz Storck.
De o parte şi de alta a fîntîn ii din mijlocul perete lui atelierului se aflăcea de-a doua pictură monumentală e x ecutată de
Cecilia Cuţescu-Sto rck în cuprinsu/ casei Storck, avînd drept
temă: Dragoste pămînte ască şi dragoste spiritua lă. Tem a ne du ce
u şo r cu gîndul la celebra pî nză a lui Tiţian de la Galeria Borghese
din Rom a, pe care desigur artista a vă zut-o ş i adn;irat-o, aşa cum
se cu vine, în dese le ei călătorii peste hotare. lnt r-o scr irnare
nedatată - inclusă înt1·-un pachet de corespondenţă cu soţul ei
înaintea unei scrisor i di n 22 aug. 1920 - Cecili a Cuţescu-Storck
se referă, însă din Paris, la un text literar, anume la o carte publicată de scr iitoarea El/en Kay: De /'Amour et du Mariage, din
care, precize a ză ea, a scos un pasaj pe care l-a aşternut, pe fond
negru, chiar în cupr in su/ fresce·i mai sus amintite: «A iubi este
a ne pierde într-un suflet în ca re suflet ul nostru g ăseşte un sprijin,
fără a-şi pierde Iibertatea; este a găsi o gîndire ca1·e prev ine sentimentele noastre exprimate şi neexprimate; este a întî/ni o privire care vede realitatea în promisiuni; este a simţi o mînă întinsă
mîinilor noastre în clipele agoniei [ .. .] » 34.
Am reprodu s acest lung citat, care multora ar putea să li se
pară uşor desuet, în orice caz, pură lite rat ur ă gen 1900, deoarece
l-am socotit în măsură să ne dezv ăluie un ultim aspect pe care
am dorit să-/ punem în e v idenţă în legătură cu Muzeu l Ştorck,
anume apartenenţa sa la stilu l Secession. Aceasta ni se pare a
ft un exemplu reprezentativ pentr u un anumit « gust» (în sensul pe care Lione/lo Venturi îl d ă acestui termen) al soc iet ăţii
intelectuale si artisti ce de la noi - într-o oarecare m ăsură dar avînd şi ~n caracter mai general, legat de mişcarea arti stică
a Secessioni smului european din anii de cotitură de la sfîrşit u/
veacului trecut şi începutul veac ului nostru, mişcarea în care,
alătu r i de un repertoriu formal destul de eclectic, - aspect
asupra căruia nu ne vom opri aici în ceea ce pri veşte ornamenti ~a
Muzeului Storck - răzbate ad esea foarte multă Iiteratură. ln
pri v inţa influenţei pe ca1·e Secessionismul german a putut s-o
exercite as upra gustului artistic al ambilor soţi Storck, hotărî
tori ni se par a fi fost anii formării lor arti stice la Munchen, prin
frecventa1·ea asiduă a Glyptotheci i - cu pereţii ei interiori z ugră
viţi în roşu pompeian şi în albast ru de peruzea - dar mai mult
încă, prin impresia de neşters resimţită la contemplarea - cu
mărturi s ită admiraţie şi uşoară invidie - a lo cuinţelor celor doi
corifei ai picturii muncheneze din acea vreme: Fra nz von Lenbach
şi Hans von Stuck, locuinţe gîndite şi ele de la început a deveni
muzee; m\Jzee de un tip special, sui-generi s, pe care, împrumutînd un termen aparţinînd altei discipline arti stice, le-am putea
numi «muzee de autor».
Revăzîn d în vara lui 1987 Munchenu/, am încercat să refac itinerariul spiritual al celor doi soţi, pri vind, la acea d ată, din perspectivo Muzeului. Storck, roşul pompeian din anumite interioare
ale Glyptothecii, sau din exterioru/ Teatru lui Naţional. al Sălii

•~

Ibidem, p. 280- 281.
Ibidem, p. 278.
Arhiva Storck, Dosa1·e le: Co respondenţa Cecilia Cufescu-Storck - Fri tz
Storck (dosa1·e nenum e rn tate la data c o nsultă1·ii).
13

14

de Conce rte cu faţada spre Hofgarte n, sa u al altor edificii publi ce
cu caracter cultural, ca1·e şi-a u afl at pandant ul bucureştean în
culoa1·e a - insolită la noi - a faţadei Muze ului Storck, sa u a
cel ei unei a din încăper i le din stînga holului de intrare 35 • Tot
astfe l, albastru/ de peruzea din alte încăp e ri ale Gl yptot hecii se
regăse a în cea de-a doua înc ă pere di n stînga holului de int 1·a re,
dar şi în atelierul de lucru al sc ulpto rului 'Storc k, culoare în m ăs w·ă
s ă pună în va loare fineţea de .e x ecuţie - ca litate pe care acesta o
apreci a în mod deosebit în sc ulpturile sale - prec um ş i cele dou ă
mari reprodu cer i ce-i împodobea u pereţii ş i pe care a1·tistul dorea
să le aibă oricînd sub ochi: fri za Partenonului şi Ju decata din urm ă
a lui Michel angelo.
Mai mult însă decît Glyptotheca din Munchen, un rol deci.si v
în modul cum soţii Storck şi-au gîndit lo c uinţa /-au av ut c;_ele dou ă
case-muzeu mai sus amintite: Vi/la Stu ck şi Lenbachhaus. ln prima,
am reîntî/nit pl afoa ne cu casetoane în reliefuri aurite, frize sc ul ptate încastrate în pereţi, un plafon cu zodiacul pe fond albastru
ş i un so mptuo s roşu pompeian în sa la de muzi că ş i într-o sa l ă
und e erau expuse luc răr i ce amintea u, chiar p1·in titluri le lor cu
un uşor iz literar de tip Secession , titl uri similai-e din operele
soţ ilor Storck: « Wăchter des Paradiese », « Orpheus »şi « Di e
Sunde» .• Despre Vil/a Stuck , aceştia ne-au lă sat mai puţine m ă 1·
tu ri i aG. ln sc himb, despre Casa Lenbach, atît Fritz Storck , cît şi
Cecil ia Cuţe sc u-Storck vo rbe sc cu o ad mira ţie fără seamăn , ca
de « un ade vărat templu al artei». Atelierul lui Lenbac h rep1·ezenta «o mare atracţie pentrn a rti şti i ş i vizitatorii st ră ini, p1·int1·e
care românii erau cei dintîi care veneau să- l viziteze. Erau curiosi
să pri vească ul t imul portret în curs de execuţie (s.n.), aşeza t p'e
şevalet ul de l î ng ă masa de model şi pe fondul de m ătăs u r i somptuoase de un roşu tizzianesc (s ic). Aveau ocazia să descifreze
pe îndelete procedeul de lu u u al pictorulu i ş i notele caracter istice ale concepţiei şi te mpe1·ament ului marelui artist contemporan. Ate/iern l era plin de opere dife1·ite [... ]. Vi zitatorul se
l ăsa îngînat de murmurul unei ape cr istaline ce pic ura alene într-un
bazin în ca re se ju ca u p eş ti s t1·ălu c itori. De abia pe urmă des coperea el mica î n căp ere de unde venea murmurul în cî nt ător , din
peretele ornamenta / « (s.n. ) » 37 • Ne am int im că ş i Cecili a Cuţe sc u 
Storc k îşi instalase o asem enea fîntînă în atelie rul e i, do va d ă a
impresiei de neşter s pe ca re i-o lăsase casa-muze u Lenbach cu
aproape un sfert de veac mai înai nte.
S-ar putea crede că ase menea muzee, celeb re odinioară, n-a1·
mai avea multe şans e de s upra v ieţu ire în conştiinţa omului contemporan care a asistat, mai ales în ultimele de ceni i, la o succesiune tot mai 1·api d ă de modalităţi de exp1·imare p l a stică , toate
î ntr~o vădită con t ra di cţie cu co n cepţia care a stat la baza atît a
caselo r-m uzee Len bac h ş i Stuck, cît ş i a case i-mu zeu StOl"ck.
Şi totu şi, l ăsînd la o parte far mecul pe care aseme nea edificii le
e x e1·cită tocmai prin faptul că sîn t atît de dife rite de ceea ce se
poate vedea în mod obişnuit - exp li cînd afl ue nţa de public care
se îngrămădeşte zilnic mai ales în grădina din faţa case i-m uze u
Lenbach - mai există modalit ăţi multiple de a adu ce ase menea
institutii muzeale în actua litate.
În Încheierea aceste i prezent ăr i, vom menţiona num ai cîteva
din aceste modalităţi, pe care le-am putut în 1·egistra, atît la cele
două muzee muncheneze, cît şi la Muzeul Storck din Bu c u1· e şti .
Astfel case i-muzeu Lenbach i s-a dat, de un tim p încoace, o utilitate depăşind cu mult exe mplul lo c uin ţ ei unui art ist la modă
într-un anumit moment al gustului publi c. S p e c i a li şti muzeografi
contemporani au înţe le s să folo seil scă în mod rem arcab il palatullocuinţă al lui Len bach, păstrî ndu -i - în mare - de st i naţia de
bază, dar l ărg indu - i în mod s u bstanţial tem at ica, pr in transformarea unei părţi din încăperile de la etaj, a unei expoziţii pa ralele,
tot permanentă, dedi cat ă generaţ ie i contemporane sau imediat urmă
toare lui Lenboch. Prin noua sa funcţi e , casa-m uze u Lenbac h a
devenit astfe l unul din punctele de a tr·acţie ale Mli nc henului
conte mpOl"an nouă, pr ilejuind apropieri dintre cele mai neaşte p
tate între artişti ale că ror concepţ ii estetice păreau ireconciliabil
opuse, dai· mai ales dînd ocazia vizitato rului de a lua contact
35 În pn:zent , una din î ncă p e1· i le din st înga holulu i a fost rez u g ră vi tă
într-o culoare de un ro z 1·ece, di stonat ş i fă r· ă nic i o legătură cu t o nul i n i ţia l .
36 Despr·e Villa Stuck, Cecil ia C u ţe s cu-Storck 1·e iatează numa i că e ra
«co nc e put ă înt 1·-un stil roman , cu o faţad ă orn a t ă cu statu i » (Stu diu de s ţJre
Fritz Storck . . . p. 15 - 16 ).
31 Ce cilia Cuţ: e s cu-S to r c k, Studiu desprc Fr. Storck . .. p. 18- 20.

36

http://patrimoniu.gov.ro

Fr. Storck. Două vori ante (în marmură
bronz) ale lucrării expuse sub titlul
Madona

şi

Fr.

Storck. Sculptură în Casa-muzeu ,
( (19 22? ), bronz

Căinţa

nemijlocit cu diversitatea de forme artistice sub care se m a nife s tă
spir itualitatea unei epoci .
Pentru a putea organiza o asemenea dublă expoz iţie permanentă
este nevoie însă - ca în caz ul casei-mu ze u Lenbach - de un
spa ţiu suficient ş i de un num ăr de lucră1·i ad ecvate, ceea ce la
muzeele cu un patrimoniu mai redus nu e pos ibil de realizat.
Însă chiar în asemenea condiţii, se poate face ceva şi anume să se
împrospăteze periodi c interesu/ viz itatorului prin expoziţii temporare. Am văzut astfe l într-un ul din anii trecuţi, chiar la casa
Lenbach, o retrospecti vă Fran z Marc, iar în va ra 1987 o retrospect i vă Augu st Macke, doi dintre protagoniştii expresionismului
german. Tot în va ra, lui 1987, la VillaStu ck ,erade sc hi săo e x po
z iţie comp le xă : grafică, sculetură şi pictură, expoziţie avînd
drept temă Mitul Beethoven. ln ultimii ani ş i la Muzeul Storck
s-a introdus acest obi ce i. O expoziţie a fost organizată în încăperile
de la etaj, cuprin zînd lucrăr i din ultima donaţie făcută Statului
ro mân de cea de-a dou a fiică - cea răm asă în v iată - a soti/or
Storck , don aţ ie constînd în peste o sută de oper~ d atorat~ lui
Carol Popp de Szathmary (acuarele, dese ne, Iitog1·afii ). E x po z iţia
aceasta a dovedit încă o dată extraordinarele calităţi ale acestui
art ist, de departe ce l mai interesa nt arti st rom ân din veac ul
trecut care a practicat exclusiv grafi ca. A urmat expoziţia fostei
- preferate - eleve a Ceciliei Cuţes c u - Storck, Teodora Popp
(sc ulptură, grafică). soţ i a pictorului Sabin Popp, arti st care, în
ciud a dispariţiei sa le p1·emature, a adus în pictura rom ânea scă
un timbru specific, am îndrăzni să- l numim «trans il va n ».
Un alt aspect sub care un edificiu muzeal, reprezentati v pentru sp iritul unei anum ite epoci, ar putea interesa publicul actua l,
este ace la de-a face din el un impo rtant age nt de mass medi a.
Astfel, Muze ul Storck a1· putea dobîndi un mai larg interes cultur;i/ dacă, pe lîngă expune1·ea operelor unor artişti - importanţi,
e drept, pentru un anumit moment artistic, forţamente de pa rte
de problematica actuală a artei - i s-ar găsi şi o utilitate, mai
la curent cu unele modalităţi de prezentare şi de atragere a inte1·es ului public. Ne gîndim, de pildă, la spectacole evocatoare de
sunet şi lumină, la filmări de epocă, în ca re accentul să fie pus,
între alte le, ş i pe modul cum societatea b u cureşteană a timpului
a înţeles să asimileze ş i să ada pteze sugestii ale di verselor stiluri
occide ntale - în cazul de faţă, Suc~ssion - la gustul ş i mentalitatea art i sti că a soc ietăţii noastre. ln această privinţă, la Muze ul
Storck s-au putut înreg istra , în ultimul timp, unele realizări interesante . Astfel, în 1987, regizorul Dan Piţa a filmat aici - recurgînd
şi la unele elemente de arh itectu 1·ă provenind de la numeroasele
edificii de importanţă ar hite ctonică majoră sistem atic demolate
în «an ii lumină» - anumite secve nţe din producţia sa
art i st i că: « Rom anţă de
:::irnă ». 3 s Posibilităţile de aducere
a unor astfel de in st itu ţi i muzeale în atenţia :publi cului
amator de artă ş i de cu ltu ră sînt însă mu lt mai vaste şi depinde
numai de interesu/ ş i capac itatea imaginativă a muzeografi /oi· respectivi pentru a le actualiza şi a le pune în va loa1·e ş i în felul acesta.
Ne-am oprit mai mult asupra Muze ului Sto1·ck deoarece, da că
istoriografia şi criti ca de artă ro m â nească s-au mai ocupat, la anu3B I n for m a ţi e

de la fos tul muzeograf al Muze ului St o rc k,

C ă tă l in

Gâdei ·

mite ocaz ii, de unul sa u altul dintre artiştii din familia Storck ,
nu crede m ca aş eză mînt u/ muzeal înfiinţat de aceştia să fi atras
pînă acum atenţia cerc etătorilor noştri pentru a sublini a importanţa unei in st ituţii muzeale la baza că reia fondatorii lor au pu s
atîta tragere de inim ă şi devotament. Aceasta nu înseamnă cîtuşi
de puţin că am dorit să punem în umbră celelalte două muzee
amintite mai înainte: Muzeul Naţion a l de Artă Populară ş i Muzeu l
Simu, poate mai im portante - în se nsul complexităţii - din
punct de vedere mu zei stic. Ele ni s-a u păi-ut în s ă mai bine cunoscute deoarece, la vremea 101·, s-a mai scris cîteceva - nu atît
cît s-ar fi cuve nit - în legăt ură cu caracterele lor stilistice şi cu
circumstanţele în care au luat fiin ţă, lu cr u care nu s-a întîmplat
pînă acum cu Muze ul Storci<. Faptul î n să c ă trei construcţii muzea le,
concepute cam în acelaşi timp, au oglindit tendinţe arhitectonice
ca şi atitudini artistice atît de diferite ni se pare tocmai o dovadă
a vitalităţii culturii româneşti de la în ceputul secolului al XX-iea,
secol pe care, cu cît ne apropiem de sfîrşitul lui, cu atît nişe pare
că solicită o repunere în discuţie - într-un context mai larg - a
unor momente artistice peste care generaţiile anterioare au trecut fără să le acorde, poate" importanţa meritată.
într-o comunicare ţinută la Muzeul de Istorie şi Artă al municip:ului
l:ucureşti, avînd drept titlu Muzeul Toma Stelian, trecut şi prosp ecţie,
Virgil Teodoresc u a pledat şi el, bazat pe documente de arhivă, pentru
repunerea în circulaţie a va lorilor cultur·ale naţionale ale mu ze ului ,
prin reînfiinţare a lui. (N. R.)

SUMMARY
lt s about thre e museums in Bucharest dating from the beginning of
our century. What th ey have in comm o n is the fact that unlike other simila r·
institutions in th e capital of Romania, they were not transfOl"med afterwards in order to become museums but they were co nceived as they
are from the very beginning . The first exam pl e we offe r· is The Nationa l
Museum of Ethnography and Folk Ar·t desig ned by arch itect N. GhikaBudeşti in 1906, whose foundation was laid în 191 2 by prince Ferdinand,
future king Ferdi nand I, The Reunifying King. Owing to the cost necessary
for the building of an edifice of suc h proporticn s, the works went on
with difikulty , with lc ng periods of stagnation (suspensicn). The foundati o n of a complex museum was laici in 1950, museurn which was to include
autochtonous art from preh istor·y to our times. The museum was done
away with, its pat rimony being scatter·ed (spread) to different other rnuseu ms. The Party's Hi sto ry Museum, based more on photcgra phs man y
of which being forheries, was set up in its place. The works for the restorati o n of a museum representing under many aspects the artistic creation of
the Rom anian peasa nt have star·ted after the Revo lut ion of Dece mber 1989.
ln compar·ison with "The Romanian Peasa nt's Nati c nal Museum", an
ed ifice built at the state's expences în a period of almost half a century,
"The Anastase Simu Museu m" was created by a lover of '.art who in vested
his whole fortune with a view to giving our country s ca pital a museum
in which Romanian and foreign works of great artistic value existed. The
museum was demoli shed at the end of the 1950's to ma ke place for a modern and utilitarian block-of-flats ensemble.
The third museum we spea k about, "Th e Fr itz and Cecilia Storck Mu seum", is neither a museum built at an ofncial initiative as the National
Museum , no r o ne belo nging t o an art collector as The Simu Museum. lt
was conceived and built by two artists, Fritz Storcksculptor and Cecilia
Cuţe scu-St o rck - paint e r and it reflects the art istic taste and preferences of
these two. The Storck Muse um has escaped the off1cial devastating initiative of syste maticall y destroying our cultural past, being more isolated,
in a district în which the image of th e town's history was not too much
in the way of the earnest accompl ishers of the taste and dire ctives co ming
from the autocracy of the yesterday's power.
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ARHITECTURA TRADITIONALĂ
. DIN DOBROGEA
,
zonă eşantion:

comuna Topalu,

judeţul Constanţa

PAULA POPOIU

Arhitectura populară, reprezentată mai
ales prin locuinţă ca ce ntru al vieţii ţăr a
n ului, poate fi definită ca închizînd în
sine viaţa ce lor ce au gîndit şi au construit
aceste case caracterizate prin simpl itate
şi so lidi tate, adăpost dar şi amprente ale
unui uni vers spiritual dominat de vigoare
şi se nsibilitate.
Locuinţa, mai mult decît anexele gospodă reşti, este s upu să trans form ări lor, fiind
condiţionată de un timp istoric, de condiţii economi ce şi sociale specifice şi marca tă de un an ume areal geografic la care
constructorul se adaptează şi din ca re ia
principalele materiale de construcţie.
lntegrîndu-se ansamblului arhitecturii
populare rom âneşti, în ceea ce priveşte
materialele de construcţie şi planimetri a,
arhitectura populară din Dobrogea are
anume trăsături particulare imprimate de
mediul istorico-geografic specific, care-i
c reează o fizionomie aparte şi o individua lizează în cadrul celorlalte zone ale
ţării noastre.
Arhitectura cuprinsă în arealul comunei Topa\u din judeţul Constanţa, pune
în evidenţă dou ă mari procese incluse
dezvo ltă r ii Dobrogei la sfîrşitul secolului
al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea:
- tr.ecerea de la feudalism la epoca
modernă, respectiv trecerea de la forma
de habitat primitivă: bordeiul, la forma
de · habitat evoluată : casa la suprafaţa
solului:
- integrarea efectivă a Dobrogei în
cult ura natională.
În aceiaŞi timp, elemente de origine
di ve r·să-încadrate într-un tot unitar, determină o arhitectură de o expresivitate
pla st ică deosebită, ca.re merită a fi studiată ca document al unei perioade istorice distincte şi ca parte a unui întreg, cum
ni se relevă cultura şi civilizaţia dobrogeană precum şi ca însumare a tradiţiei
constructive cu talentul, ingeniozitatea şi
experienţa 1 meşterilor populari care au
creat-o.
Lucrarea de faţă, elaborată în urma cercetării din an ii 1989-1990 îşi propune
să prezinte trăsăturile arhitecturii populare aparţinînd satelor Topalu, Capidava
şi Băltăgeşti, cu extensiune în zona Hîrşova-Cernavoda, corespunzînd din punct
de vedere geografic Iunei i vestice a
Dunării.

2

Scopul luc ră rii este studierea tipurilor
specifice ale arhitecturii populare şi întocGeo rge ta Stoica , Arhitectura popul ară rom6Editura Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 50.
Georgeta Stoica şi Paul Petrescu disting în
cadrul t er it or iul ui Do brogei mai multe zone
et nografice şi prnpun zona lun cii vestice a
Dun ăr ii, între Hîr şova şi Ce rn avoda, ca zonă
d e sine stătătoare, cu caracteristici proprii care
o disting de lu nca sud -v estică a Dunării, între

mirea unui studiu comportînd: istoricul
sistematica aşezărilor din raza comunei
To palu; tipologia construcţii lor din zonă;
concluzii şi propuneri de păstrare şi conservare a acelor construcţii reprezentati ve
pentru ac eastă parte a Dobrogei. Material ul care a servit la elaborarea lucră r ii
este, în primul rînd, rezultatul cercetării
directe pe teren, informaţiile obţinute de
la locuitorii comunei Topalu fiind coroborate cu ce rcetarea bibliografică ş i de
şi

a rhi vă.

Arhitectura s tudiată aparţine, din punctul de vedere al vechimii, perioadei de
timp cuprinse între sfîrşitul seco lulu i al
XIX-iea şi începutul seco lului al XX-iea.
Pe rioada de stabilitate economică şi politică in s tituită în Dobrogea după anul
1878, cînd încetează îndelungata stăpîn ire
otomană iar Dobrogea revine la România,
permite constituirea unei arhitecturi rurale
cu caracteristici proprii ce o ind ivid ual izează dar şi o integrează arhitecturii
tipice zonelor de cîmpie ale sud ului ţării .
Mediul rom ânesc pe deplin constituit în
perioada amintită, a fost desigur unul
permeabil influenţelor diverse venite din
cele două arii culturale la întretăierea
cărora se situează Dobrogea: Orientul şi
Occidentul; influenţele cu cea mai mare
capacitate de penetraţie în zonă sînt
venite dinspre Muntenia şi Moldova şi
în anumite împrejurări din Transilvania.
Acestea sînt ariile culturale cu care Dobrogea a stabilit în permanenţă legături şi
schimburi culturale, prilejuite de schimburile economice şi de desele mişcări de
populaţie românească dintr-o parte în
alta a fluviului.
Capacitatea de sinteză dovedită de
mediul local faţă de diversele înrîuriri
venite dinspre părţile româneşti din stînga
Dunării precum şi din partea mediteraneeană a Europei, prin meşterii italieni
care au fost angajaţi în zonă la începutu I
secolului, a dat nastere arhitecturii din
satele cercetate, a~hitectură adaptată şi
integrată modului de v iaţă caracteristic
populaţiei de păstori şi agricultori .ca şi
peisajului aparte al zonei dunărene a
Dobrogei.
Dată fiind apropierea comunei Topalu
de două din oraşele importante ale judeţului Constanţa - Hîrşova şi Cernavoda
- în a căror arie de influenţă s-a aflat
în permanenţă, trebuie reţinut faptul că
arhitectura satelor aparţinătoare comunei reprezintă o etapă de tranziţie şi

1

nească,
2

Ostrnv-Oltina-Cernavodă: vezi Geta Stoica, Pau l
Dicţionar de Artă Populară, Editura
Ştiinţifică şi Encicl o pedică , Buc. 1985 şi Pau l

Petrescu.

Petrescu, Unele prob lem e privind studiul arhitecturii populare din Dobrogea , în Sesiunea de co-

a muzeelor d e etnografie şi
Buc„ 1969, p. 119.

municări ştiinţifice
artă populară .
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contact între arhitectura urbană şi cea
rurală, aceiaşi meşteri construind uneori
atît casele de la oraş cît şi pe cele de la
sat. Investigarea etnografică a arhitecturii
din zona pre c izată mai sus, a pornit de
la următoarele premi se:
- unitatea culturală cu teritoriul românesc din stînga Dunării;
- întrepătrunderea între grupuri etnoculturale diferite;
- relaţia sat-oraş, mai accentuată în
această parte a Dobrogei în care dezvoltarea celor două medii culturale (urbanrural) s-a produs apr.oape simultan în
perioada 1879-1928;
- faptul că satele aparţinătoare comunei Topalu, gravitează economic şi
cultural către centre urbane diferite; Băl
tăgeşti către Medgid ia, Capidava către Cernavodă, Topalu căt 1· e H îr şo va şi către Cernavoda.

Istoricul

~i

sistematica

aşezări lor

Crearea unei im agini complete a aşe
studiate, reclamă încadrarea lor
în mediul geografic ·în care au luat fiinţă
şi au evoluat în condiţii isto1·ice specifice,
reliefîndu-se astfel nu numai acele tr ăsă
turi întipărite locuinţei de către mediul
local şi modul de viaţă al oamenilor dar
şi acelea datorate preocupărilor administrative de după 1878 care dau naştere
unor aspecte particulare, de încercare de
« sistematizare» a teritoriului şi care nu
sînt decît urmarea firească a legilor promulgate în perioada 1878-1928, perioadă de modernizare a Dobrogei şi de reintegrare a ei în ritmul de dezvoltare al
României moderne.
Din punct de vedere geologico-geografic, zona cercetată aparţine unei unităţi morfostructurale caracterizată ca fiind
deosebită de restul ţării noastre. Judeţul
Constanţa este inclus podişului dobrogean care, geologic şi geografic, este o
asociaţie bine închegată a platformei prebalcanice cu horstul hercinian peneplenizat. Partea de sud a podişului constituie
partea peninsulară a platformei prebalq1nice şi este un podiş cu straturi uşor înclinate în care mările terţiare au depus, în
transgresiunile lor repetate, o succesiune de pături calcaroase şi nisipoase . Zona
care ne interesează, cu satele Topalu şi
Capidava, este o peneplenă tipică , cele
două sate fiind aşezate pe roci calcaroase;
satul Băltăgeşti, situat spre interiorul judeţului, este aşezat într-o formaţiune geografică ce uneşte dealurile Mandaia, Băl 
tăgeşti, Mangal ia şi Tîrguşor. Fundamentul acestei zone este compus din şisturi
verzi peste care au fost depuse formaţi
uni mai tinere, jurasice şi cr etacice, eocene şi sarmatice. Limita vestică a zonei
zărilor

în care este situat satu I Băltăgeşti se în t inde pî nă la va lea Dună r ii. ~
Asezată în imediata v ec i n ătate a flu vi ului ş i mărginită la vest de Balta Ialomiţe i ,
zon a in vestigată nu are înălţimi care să
depăşeasc ă 50 m. În cadrul acestei relative unităţi geografice, satul B ă ltăgeşti
const ituie o excepţie fiind situat într-o
zonă cu o altă alcătuire logică, fapt cu
consecinţe în peisajul geografic cu diferenţe de altitudine faţă de Lunca Dunării ,
ce varia ză între 150-200 m.
Si tuată pe paralela 45°, la jumătatea drumului între Pol şi Ecuator, Dobrogea are
o climă mediteraneeană cu caractere
specifice: toamne mai calde decît primă
verile, veri călduroase cu zile toride,
ierni aspre determinate de vîntul dominant din N, NE - Cri v ăţul . Acest fapt are
consecinţe în aşezarea locuinţelor în cadrul
gospodăriei în aşa fel încît faţada princi pală să evite contactul direct cu vîntul
care bate aproape permanent. Permanenţ a
vî ntului atrage după sine uscăciunea exces i vă a Dobrogei - Capidava fiind consi derată ca pol al secetei.
Din punctul de vedere al arhitecturii,
interesează faptu I că lunca dunăreană care
ca ract erizează partea de vest a judeţului
nu a oferit ca material de construcţie
decît lutul şi resturile vegetale cu ca re
el a fost amestecat, constituind materi alul folo sit la construcţia pereţilor locuinţelor şi anexelor. Zona fiind neîmpădurită,
lemnul pentru construcţie a fost o problemă de unde şi raritatea folo si rii lui
ca mate rial. Mai ab undent este lemnul
de salcîm.
În ceea ce pri ve şte isto ric ul aşezărilor,
satele în forma lor actuală sînt creaţii
relativ tinere, înfiinţate după 1800 de
către populaţi a rom ân ea scă ve nită din
stînga Dună r ii. Aportul cel mai mare de
populaţie î l au judeţele I a lomiţa şi B ră ila,
la care se a daugă mocanii transilvăneni
transhumanţi care s-au stabilit aici după
1878. Aceştia au fo st pentru satele cercet ate, ca şi pentru restul Dobrogei, fermentul cul tural şi economic care, prin
iniţi ati vă a co ntribuit la propăşirea zonei
pe plan economic, social şi cultural. Mai
tîrziu , acestora li se adaugă populaţie refugiată din Basarabia şi lipovenii care au
întemeiat sate cu specific · rusesc (ex:
0

Ghindăreşt i) .
Situaţia satelor

cercetate este

urmă

toarea:
CAPIDAVA - sat turcesc pînă la 1877,
cu noscut sub numele de Calachioi: repopulat cu români după 1878.
TOPALU - sat vechi românesc care
se dezvolte de-a lungul perioadei de dominaţie otomană; după 1878
cunoaşte un aflu x de populaţie românească venită din judeţul Ialomiţa; la
sfîrşitul secolului al XIX-iea din totalul
de 1577 de locuitori, 1494, erau români ,
restul aparţinînd altor etnii: 2 greci,
continuă să

11 bulgari, 3 ar meni, 4 turci, 8 sîrb i,
20 italieni, 8 francez i, 23 germ ani, 4 evrei. 4
BĂLTĂGEŞTI - sat mixt .de rom âni şi
turci, pînă la 1878 ; după acest an este
reorganizat ş i repopulat cu români: la
1878 era încadrat comunei Taşpun a r
(Sălişte), colonizată iniţial cu elemente
transilvănene (mai ales săce leni).
Pentru reconstituirea configuraţiei etnice a zonei este de menţionat că, de la
mijlocul secolului al XIX-iea pînă la răz
boiul ruso-româno-turc din anii 18771878, po sedăm date numeroase (autohtone şi ale că lătorilor străini) care permit
reconstituirea relati v e xact ă a· compoziţiei etnice . Cele pat r u secole şi jumă
tate de domin aţ ie otomană au determin at ,
pentru o perioadă, preponderenţa populaţiei mu sulmane în Dobrogea. Situ aţi a
pentru partea dunăreană a Dobrogei est e
diferită de restul acesteia, în sensu l
locuirii româneşti dense, cu rare infiltraţii ale altor etnii , infiltra ţii care au
fo st în orice caz pasagere ş i det ermin ate
de evenimente istorice.
Conform studiilor făcute de Camille
Allard, medicul Misiunii tehnicefranceze
în Dobrogea, de etnograful G. Lejean ,
geograful austriac K. Peters ş i dup ă statistica întocmită în 1878 de către guvernatorul ru s al Dobrogei, Belaterkovici, românii ocupau în zona Dună ri i primul loc
în ceea ce pri v eşte numărul de locuitori.
Satul Băltăgeşti, ortografiat Baltadzeszty,
este menţionat pe harta ru s ă a zonei la
1738 şi amintit ca fi ind sat de români
de către Rafael Leszcyznski care călăto
reşte în Dobrogea la 1700. Satul este
descri s ca aşezare bogată, cu puţini turci şi
cu multă populaţie de rit grecesc (români),
situaţie care durează pînă la 1878 cînd
devine sat românesc, în totalitate.
Satul Topalu poate fi datat cca 1750,
d ată probabilă de întemeiere de către
românii veniţi din judeţul Ialomiţ a , eventual anterior acestui an, dacă socotim
ş i perioada de popas în Balta lalomiţ~i,
în apropierea actualului sat Topalu. ln
ori'ce caz, biserica satului, reconstruită în
1896, a fost refăcută folosindu-se locul ş i
parte din materialele de construcţie ale
bisericii care se afla aici la 1840. Conform
tradiţiei, biserica de la 1840 a fo st ridicată pe locul primei biserici a satului
(„ din scînduri") datată cca. 1750. În
istoria satului Topalu, secolul al XVIII-iea
înseamnă prima etapă de stabilire aici
a românilor, care, deplasîndu-se dinspre
malu I stîng al Dunării, se opresc într-o
primă perioadă în baltă, pe Ostrovul
Balabanu, unde se mai află încă urme de
locuire (bordeie ruinate şi chiar rămă
şiţe ale unui cimitir ceea ce poate constitui un argument al dorinţei de stabilire a populaţiei în această zonă): Iocainici i numesc încă Ostrovul Balabanu
«la sat». fapt care coroborat cu urmele
de locuire ne duce la concluzia că venirea
români lor di ns pre stînga Dunării (cu precădere din Muntenia) a cunoscut o primă

etapă

a stabilirii temporare în ost roavele
care ofereau mai multă s iguranţă
decît locuril e afl ate în cîmp desc hi s şi
deci la în demîna tu rc ilor şi a diverselor
band e care jefu ia u ş i ardeau satele; a
dou a etapă este de stabi lire definiti vă
pe locul actualului sat Topalu , balta
rămînînd teritoriul spre care se retră
geau localn icii în caz de primejdi e sa u
unde ierna u vitele . Fapt ul c ă la 1840
satul Topalu avea şcoală românească
(primul da scă l cunoscut fiind Anton Po pa)
ne indică o populaţie rom â nească împă
mîntenită dej a pe acest loc şi cu o stare
materială suficie nt de bună pentru a-şi
permite, în con diţii vit r·ege, întreţinerea
unor dască li care funcţionau aici ca angaDunării

j aţi permanenţi.

Configu raţ ia etnică

a zo nei studi ate este

următo area :

dicieni i (români vec hi), auto htoni care
au . locui t neîntrer upt în ce le trei sate,
retrăgîndu-se în bălţi în timpul conflictelor militare şi in vaz iilor de tot felul
şi revenind pe loc ul de origine; e i sî nt
elementul de sta bilitate si continuitate
'
în zonă. 5
coj eni i, români sta bi Iiţi aici dar ve nind
din judeţele I alom iţ a şi B ră il a:
oierii ardeleni, care fiind legaţi de fen omenul de tran s hum a nţ ă vin de timpuriu
în zonă dar se stabi lesc aici, mai ales
după 1878; ei sînt ce i care «a u făptuit
fără ştirea lor o ade văra tă de scă lecare,
care dau exemplu popul aţ iei româneşti
înfi inţîn d pe locuri nouă sate cu case
înalte şi arătoase, cu gospodării în grij ite
ş i pi ine de bun ăstare» 6,
An cheta din 1940 privind popul aţ ia ,
după locul de origine, constată că în ce le
trei sate care ne intere sea ză, populaţia
este neomogenă din pun ct ul de vedere
al originilor locuitorilor (proveniţi din
diferite zo ne rom â ne ş ti) , dar că predominant este elementul rom ânesc din Muntenia (Ialomiţa ş i Brăil a ) amestecat cu oieri i
ardeleni în p ropo rţii var iabile : Băltăgeş ti
- 29 de famil ii transil v ănene din 119;
Topalu - 47 familii tran s il vă nene din 499;
Capidava - 2 familii transil vănene din 43.
La aceştia se adaugă colonizarea ocazional ă
şi cu caract e r economic a germanilo r
(şvabi) şi italienilor veniţi la exploatarea
carierelor de piatră, la lucrările podului
de la Cernavoda sa u ale portului Constanţ a,
după 1878. Italienii au o mai mare importanţă din punctul de vedere al studiului
arhitecturii deoarece ei sînt itineranţi în
zonă şi printre ei găsim meşteri de case
angajaţi chiar în satele in vesti gate , du pă 1918-1920. În cele trei sate, în
timpul ocupaţiei turceşti, a existat o
populaţie turco-tătară fără a fi vreodată
majoritară. În general, putem caracteriza
partea dunăreană a Dobrogei ca fiind zonă
de locuire românească compactă începînd
din secolul al XIX-iea, cel mai tîrziu.
Pentru istoria asezărilor în secolul al
XIX-iea, de mare ' interes este lucrarea
5

Pentru completarea informaţiei geografice şi
geologice p r iv ind Lunca Dunării şi Dobrogea
s-a consultat b ibliografia de specialitate inclusă
în bibliografia studiului.

În sat ul Seimeni, sat învec in at Capidave,i,
încă o fam i Iie a cărei p orec lă este
« Dicianu »ş i se conside ră a fi printre fami liile
stabilite în zonă «pe vremea turci lor». .
6 D. Sandru, Mocanii fn Dobrogea, 1946, p. 41.

tr ă ieşt e

3

'Stati stica după Cpt . N . D. Ionesc u, Dobrogea
fn pragul veacului al XX-iea, Bucureşti, 1904,
p. 61.

39

http://patrimoniu.gov.ro

agronomului Ion Ione sc u de la Bra d:
Excw sio11 og1icole do ns Io fJloi ne de la
Dobroudja, comp letată de m ărt u riile aflate
î n lucrările că lătorilor străi n i în trecere
pe di-umu l de uscat care d ubla drumu l de
apă al Dunării ş i care făcea leg ătu r·a cu
Constantinopolu l spre ca re se î ndrept au
numernas e misiuni d iplomat ice ş i militare europene.
Even i mentele istori ce ale seco lu lui al
X IX- I ea şi îndeosebi războa i e l e rusot urce, antt"enează întreaga Dobroge ş i
afectea ză ş i zona Dun ăr ii . Satele era u frecvent distr use dar ele erau refăc u te de
rom ân i cu o uimitoare frecven tă, ca re
p rnvoacă admiraţia călător ilor stră ini în
faţa unei asemen ea rezi ste n ţe morale şi
a unei atît de mari iubir i de glie. Pe vetrele
fo ste lor sate erau refăc u te alte sate, uneo ri aproape din temelie.
În Că l ătorii le ieromonahului rus Partenie

din Moldova în jumătatea I a veacului X IX,
t raducer·e din rusă de Arhm. Pu i u Visarion
î n 1910, la pag. 39-42, se află m ăr·tu ria
1un ui ţăran dobrogean despre ace le vremuri deo sebit de grele:
« Din vech ime ţ ara n oastră stă în hotar
şi deseori războa iele se fac pe aici, din
c el mult 10- 12 ani. Abia ne mai îndreptă m, creştem v ite şi c ulti vă m grădinile
:ş i i arăş i se face război , şi at un ci cine poate
fuge în Valahia, iar pe care-i pr in d turcii ,
~ i duc cu dînşi.i în ţara lor; turmele ni
l e m ănî nc ă , caselo r le dau foc şi gr·ădinile
1ni le pustiesc. Dup ă ce trece războiul,
care mai r·ămînem v ii i arăş i ne întoa rcem
ipe la vetrele . noast re ş i ne facem pe
1ruine bo rdeie ş i iar· ne ap u că m de gospodărie>>.

Vizi unea apocal i ptică d in m ărturia ţăr·a
rml u i dobrogean se menţine pen t r u satele
d un ă r·en e pî n ă aproa pe de secolul XX.
Satele mar i ş i înflo r·itoar·e ale rom ânilor
sînt d istr use ş i în mare parte p ă răsite
de pop ul aţia ca re fie se retrăgea în balt ă,
fie se î ndrepta spre zone mai puţin bîntuite de războa ie . La 1846, Xav ie r Homma i re de Hei I notează despre Cern avoda
'Că era « un sat sărac , abia " 15-'-20 de
Gse ». iar la 1850 Ion Iones cu de la Brad
menţ i onează pe teritoriul Dobrogei 65 de
·sate di spăr ute între care ş i Hăsăneşt ii ,
·sat de l în g ă Topalu, actu al.mente in clu s
:satului Topa lu . Din cele 35 de sate ale
d ist ri ct ului Con st anţa, la 1850 mai erau 12.
Di n datele ex iste nte pentr u perioada
de pînă la 1878, reţinem că aceste aşezăr i
in u erau părăsite de pop ul aţie decît temporar . Ele se refac, cu rapiditate , pe locul
vechi lo r vetre sa u pe vetre apropiate de
cele părăs i te, astfel că într-un interva l de
t imp scurt oamenii repopulau satele iar
l a 1867 geologu l austriac K. Peters vorbea
dej a de « mar ile sate Topal u şi Dăeni ,
pe Dun ăre , ambele rom â neşti, locu it e de
mocani stabili ajunşi la o frumoa să s itu aţ i e
mate r i a l ă». Pe malul Du năr i i găsim men.ţio n ate la această dat ă sate rom â neşti
«ca re se măn a u între ele » şi erau «sate
neregulate, cu uliţ i î ntortocheate, st rî mte
ş i cu casel e aşezate oriund e în curte ». 7
7

11 o.

Cam ille Al lard, La Bulgar ia Orientale, p.108-

Du pă ce stăp î n i r·ea tur·ceas că înc etează,
satel e rnmâneşt i din zo na dun ă rean ă a
Dobrogei r·evin la o v iaţ ă normală: v i aţa
eco nomi că se în v iorează, oraşele şi comerţul se de zvoltă, ţăra nii stab i liţi ai ci după
1878 încep să pro d u că m arfă destin a t ă
comertului cu orasele, rel atia cu ce le
dou ă c~ ntr·e urbane, 'cernavod~ si Hîrsova ,
intensificîndu-se treptat, fapt c~ se o'gl indeşt e în arhitectura creată după 1900,
puternic influenţa tă de «moda» oraş ului
ca şi de dezvoltarea aproape s imu l ta n ă a
mediului r ural şi urba n din această parte
a Dobrogei .
Per ioada 1878 - 1900 se car·acterizează
pri n aşezarea în areal ul ce r·cetat a unei
populaţ ii rom â ne şt i ve nit ă din spre Munte ni a şi T ra nsil van ia, atrasă de pă mîn
turile fertile in suficient va lorificate si de
înlesnirile făcute. de stat celo r ca;e se
hot ăra u să se s t abi l ească aici. Acum, asezăr i Ie dunărene profită de institui rea u~ u i
reg im excepţio n a l de dezvoltare, autoritatea rom â ne ască proaspăt in stituită fiind
intere sată în dezvoltarea acestei regiu ni
care asigura ieş irea la mare şi · i mp li cit
dezvoltar·ea unei economi.i pute rnice. Aten ~
ţia mare aco r·dată agriculturii, face ca
păstori tu l să decadă si să fie mentinut
numai ca oc u paţie se~undar·ă. În ac~astă
s itu aţi e moca nii se vă d ne v oiţi să treacă
la practicarea agriculturii şi fiind ,ce i cu
starea material ă cea n_:ia i î nfl ~r itoare vo r:
co nstitui elem.e ntul rn.m âne'Sc de civj lizaţie. Ei sînt ac um îhtemei eto r i de sate
i·omâneşt i P'e - locu I vec hi lo r vetre _ ale
sate lqr pustiite de războ'i u I de la '1877.
D in memoriile lui I. V. Motoi - · mocan
întemeietor al satului Băltăg~şti în anul
1878 ş i fost pr i mar al. com une i Taşp u
nar (Săl i ştea), constat ă m că mocan ii au
fost cei cal·e a'u adus tradiţi a zon elor cu
obişnuinţ a constr.u irii de sate cu· « casele
frumo s aliniate, cu plant'aţi i de jur· împrejur, cu acaretur'i aşezate pe· ro st , cu d ru mur·i lar·gi ş i drepte ».8
Dezvo ltarea raprd ă a aşez ăr i lo r în perioada 1878-1900 se dato rează mai multor
cauze dintre .care en u meră m ca fi ind ma i
importante: aglo me rarea de popu l a ţie
românească d u pă 1878 şi înc ura j area ag r icu lturii ca ocupaţie de bază , care la rîndul
ei impul s ionează sc himbul de prod use şi
co ntribuie la b u năstarea m ateri ală a ţăr a
nilor şi la ridicarea economi că a oraşelor
care dev in cent1·e econo mice, sociale si
cu lturale, oferind modele mediulu i rur~I
din vec in ătat ea lo r .
Leg i le de reglementar·e a proprietăţii
imobiliare în Dob rogea influenţează în
mod ev ident config ur aţ i a teritori ală a
aşezări lor determinîn d un înc eput de sistemat izare a acestor·a.
Legile promul g ate între 1878 ş i 1900
urm ă reau două scop uri clare:
1. cel economi c, de a v inde ţăranilor
lotur·i din mari le domenii st atale, foste
:e ude ale unor dregător· i tu rc i locali
(satul Băl tăgeşti), pentr u ca înc urajînd
proprietatea mi că şi mijlocie, să se impulsio neze dezvo ltarea ag ri cultu r ii;

8 Memoriile lu i I. V. Moţ o i, pu blicate în Analel e
Dob rog e i, X, 1929 , p. 298.
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2.

repopularea

Dobrngei,

părăsită

de

pop ul aţia tu rco-tătar-ă , cu români. Aceste
leg i 9 se preocu pă de dezvoltarea sate lor
vech i ş i de crearea de sate noi prin di stri buirea de pămînt gratuit pentru vatra
sat ului ş i cimitir prec um şi cîte 10 ha

pentru î ntreţinerea şco lii şi bisericii . În
jurul vet rei sat ulu i pămînt u/ este parcelat
în lot uri de 3- 10 ha de unde t rama regulat ă a celor· mai multe dintre sate. Se
pre vedea, de ase menea, în tinder·ea vetre i
satulu i şi iazului com unal pre cum ş i în t inderile ce ur mau să fie împădurite în zonele
l ips ite de păduri. Se acorda u lotu ri de
casă gratu ite foştilor veterani de r ăzbo i
şi o sc utire de impozite pe tim p de cinc i
ani.
Legil e cu impli caţ'ii dir·ecte as upra aş eză
r ilor ş i arhitecturii sînt: Legea pentru
împroprie tărire a veteranilor cu grade inferioare (1903) care prevedea primi rea de
lot uri de 8 ha plătibile în 60 de an uit ăţ i,

scutirea de im pozite pe timp de cinci
ani, ajutor pentru ridicarea caselor ş i procurarea de vite şi un elte; pînă la 1916,
4500 de veterani au primit 2,5 mi li oan e
lei credit ş i 50 OOO ha de pămînt cultivab i I. Legea pentru reg.l~[Tlentarea proprietăţii imobiliare în Dobr9gea (1 892) care a
înloc uit sistemul poses iunii condi ţ ionate
cu dreptul de propr·ie_tq,te abso lu tă: s-au
delimitat lotu r ile partic ulare de domen iil e
.statu lui care au fost vîri dute în parcele
de 10-100 ha, cu pri 9 ritate localn ici lor
ş i co loniştilor din România, precum ş i
vetrele satelor, iazuri I~ şi pădur i Ie cornunale_.
Con str u cţ i a de lo c uin ţe este impu ls io. nată prir:itr-o ser ie de în lesniri acordate
cel or ce doreau să-s i construias că locuin te
î.n .mediul ru ra l: 'procurarea g1·at ui tă 'a
l emnăriei necesare pe ntru casă, acordarea
de locur i de casă grat uite veterani 10 1· ceea ce are drept consec inţ ă întemeiere a
de sate noi de-a I ung ul Du nă r· i i precum
ş i contr ibu ţia aceste i catego ri i de proprietar i mi ci şi mij loci,i la dezvoltarea
rapidă a zone i.
Dezvoltarea domeniului constr uct i ei de
loc uint e, atît în medit:JI urb an cît' si î n
mediui rural, a dus i ndirect la pu~erea
la di spoz iţi a locuitorilor de la sat a un or
m eşteri spec i a li zaţi , constr uctor i de case.
Cercetarea de teren a ev i denţiat fa ptul
că majo ritatea caselo r· din cele trei sate
sînt const ruite cu meşteri speci al angaj aţi, proprietar· ul casei fiind ce l mu lt
mînă de I ucr u nespec i alizată .
M ăs urile administrat ive pr ivin d sistematizarea satelor nou cons t ru ite au constat
în repartiţi a pe zone a i nginer·ilor· hot arn ici
care delimitau vat ra sat ulu i, lotu r ile de stin ate cimitirului, şcolii ş i biseri cii şi parcela u extrav ilanul î n loturi de 3- 1O ha
sa u 10-1 5 ha care erau vîndute de căt re
stat noil or locuitori. Mai ales î n sate le
întemeiate acum , locuitor·ii primeau o
porţ iune di n intrav ilan pe care îşi con st ituiau go s podări a prec um ş i o proprietate
în hotarul noii aşezări (în parte satul
Băl tăg~şti ş i satul Cap idava în totalitate
u Legi şi re gulamen te privitoare la proprietatea
ln Dobrogea, Buc„ 1922.
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Planşa 1. Planul
satului Capidava.

(Desene executate

de arhitect Ioan
..,_---------------~-----------~ Puşchilă)
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sînt refăcute după acest sistem, de a1c1
trama ortogonală a ul iţelor Capidavei cu
împărţ i1·ea sat ului. în loturi dreptunghiulare) (Planşa 1). ln general, intravilanele
repartizate în noile aşezări erau ega le şi
de formă dreptunghiulară . Implicit aceste
măsuri au dus la oarecare şab l o~izare a
aşezări lor.
Preocuparea pentru un început de sistematizare în ZGna studiata se poate observa
ş i în cazul căt unelor care se 'concentrează
în jurul vetrelor" de sat mai vechi (unele
rămase din ca uza di str ugerilor provocate
de război numai nuclee de sate, formate
din cîteva case: Băltăgeştiul, Capidava şi
chiar Topalu . Spre exemplificare, satul
Topalu a inc lu s în alcăt uirea sa actuală
căt unele: Alsăneşti (Hăsăneşti), Alvăneşti,
Scrofeni, Chichirgeaua ş i « La Canara».

Partea cea mai veche este « La Canara».
avînd o reţea strada l ă neregul ată, cu ul iţe
strîmte în comparaţie cu restul sat ului,
unde preocuparea pentru ordine este
v izibilă în străzi le largi şi drepte, cu case
aliniate de-a lungul lor (Planşa 2).
Restabilirea autorităţii statului român
as upra Dobrogei a însemnat reorganizarea străvechi i provincii româneşti şi reintegrarea ei în sistemul economic, administrativ şi politic al ţării. Într-un interval
sc urt de timp aspect ul general al aşezări 
lor de pe malul Dun ăr ii se schi mbă radical. Ca urm are a dezvoltării impulsionate
prin legile emise în perioada a mintit ă,
Dobrogea trece de la o soc ietate bazată
pe marea proprietate de tip feudal la o
societate de tip modern, bazată pe rel aţ ii
de tip capita l ist. Acest Iucr u are urmări
pozitive asupra de zvo ltării sate lor care
trec de la locuire în bordei la forme de
habitat modern: casa la suprafaţa so lului.
Zona dun ăreană, cu aşezări Ie de care ne
ocupăm, fiind in cl u să unui sistem economic modern şi prosper (satul Topalu
este integrat începutului dezvoltării industriale a zonei prin începerea exploatării
siste matice a cariere i de piatră care furni zează materi al fabricii de ciment de la
Brăila), starea materială a locuitori lor
se sch imbă, fapt care perm ite construirea
de case arătoase ş i sa lubre, astfel că în
cca 15 ani (1895) se putea spune că satele
Dobrogei « pot serv i de model, aşa de
exemplu cele făcute de la 1879 încoace
de românii arde leni ». io
Modernizarea retelei de drumuri din
zona st udiată, pre~cuparea pentru dezvo ltarea căi lor ferate, intensificarea transportu Iui pe Dunăre spre. Europa centrală
şi apuseană, legăturile diversificate atît cu
Orientul cît si cu Occident ul, construirea
podului de la Cernavoda (la acea dată
cel mai mare în Europa) permit o largă
deschidere spre orizonturi culturale noi.
Con Iucrarea factori lor economici, sociali
si culturali cu cei de ordin administrativ
determină, la sfîrsit ul secol ului al XIX-iea
config uraţi a anu~e a satelor, configuraţie
ce se perpetuează pînă în actualitate: sat
de tip adunat, care se desfăşoară în plan
după o cvadratură regulată (vezi -planul
io G. Crăiniceanu,
Buc„ 1895

Igiena

ţăranului

rom6n,

localităţii

Capidava). La Topalu şi Băltă
este evidentă preocuparea pentru
crea rea unui ce ntru co munal care să gru peze primăria, şcoa la, prăvăliile mai importante (mai ales la Topalu unde comerţul
cu cereale pe Dunăre ia o amp loare din
ce în ce mai mare) ş i bi serica.
De-a Iungu I străz i lor care converg spre
centr u sînt dispuse gospodării le, care au
forma loturilor dreptunghiulare. În cadrul
gospodări ei, locuinţa şi anexele gospodă
reşti (puţine la număr) sînt plasate după
criterii multiple, neavînd alini erea întî lnită ·în satele transilvănene. Constructiile
din cad ru I unei gospodării sînt grupate
pe o s uprafaţă redusă şi limitate strict
la c~le necesare adăposţirii omului ş i animalelor, care de altfel sîn t puţine· la
geşti

număr.

În general, casa este amplasată .în imediata vec inătate a drumului, fie paralel cu
el, fie perpendi~ular pe e l, cu latura
î ngustă fiind aşezată spre drum şi cu faţa
spre grădiniţa de flori.
. De obicei, gospodăriile au lotul împăr
ţit în trei compartimente:
1. porţiunea cea mai apropiată de drum,
cuprinzînd casa şi grădiniţa de flori;
2. curtea propriu-zisă care poate fi în
spate şi lateral de casă sau numai lateral
de casă; aici sînt amp lasate coteţele pentru
păsări şi animale mici;
3. terenul destinat grădinii de zarzavat
sa u lotul cultivat cu v iţă de vie, amplasat
cel mai adesea în spatele casei.
În privinţa anexe lor gospodăreşti, ocupaţia de bază fiind agricultura şi creşterea
animalelor mici (oi), predominante au fo st
anexele pentru adăpostirea uneltelor
(şoproane, eh i Ieru I, care uneori adăpos
tea şi animalele), anexele pentru adăpos
ti rea oi lor (perdeaua pentru oi - foto 1),

O

anexă frec v entă

este celar ul (c hiler,
Cel ar ul este lipit de casă,
amplasat fie lateral de ea, fie în spate le
case i. Cînd este amplasat lateral de casă,
pe latura îngustă care dă spre curte casa
este perpendiculară pe drum. Cînd este
amplasat în spatele casei, celarul urmăre şte
planul loc uinţei, avînd aceeaşi lungime ca
şi casa dar fiind mai îngust ; el poate fi
împărţit în două camere şi tindă sa u
poate fi o încăpere Iung ă şi îngustă. Celar ul lateral este compus de obicei dintr-o
s ingură încăpere cu funcţii multiple: depozitare, bucătărie, locuire şi uneori loc de
adăpostire a animalelor. La gospodării le
·mai vechi, aparţinînd populaţiei mai înstărite a satului, celarul s-a construit ca o
clădire independentă de casă , amplasat în
faţă sau lateral de locuinţă şi servind ca
bucătărie de iarnă, locuinţă , depozit.
·Gospodării le sînt de spă rţite între ele
prin garduri de scînduri (mai nou ciment
şi fier for.jat) sau garduri sc unde, de
piatră. Gardurile de piatră dau o notă
aparte satelor, fiind de un pitoresc deosebit; sînt mai num ~roase la Băltăgeşti şi
Topalu . Pentru construirea lor se folo seşte piatra de mal sau de carieră, legată
cu lut simplu sa u lut amestecat cu var.
O altă construcţie demnă de menţio 
nat este cuptorul pentru co pt pîinea
(foto 2 şi 3). Acesta este construit din
piatră, Ii pit cu Iut, avînd forme variate
şi proporţii armonioase. Numărul cuptoarelor de pîine este în continuă scădere,
aprovizionarea făcîndu-se în prezent prin
intermediul brutăriilor săteşti .
ap lecătoare).

Materiale

şi

tehnici de

construcţie

Materi alele folosite pentru construirea
locuintei si anexelor sînt cele caracteristice s'udu,lui Dobrogei, zonă din care

Fi g. 1. Perdeaua pentru
oi, anexă frecventă la
sfîrşitul
secolului al
X IX-iea. Sat Capidava .
(Fotografii realizate de
Ioan Andron)
coteţele

pentru păsări şi coc inele pentru
porci. Pentru animale s-au folosit şi adă
posturi de tipul şoproanelor şi aplecăto
rilor, cauza fiind clima caldă şi iernatul
vitelor în ba lt ă. Au existat şi grajduri
pentru cai, îndeosebi la Băltăgeşti, în
prezent fiind total dispărute. La cercetarea pe teren s-a găsit un sing ur grajd
aparţinînd unui ţăran înstărit (gospodă
ria Mihai Dobric, sat Topalu); clădirea
era multifuncţională, adăpostind atît animalele cît şi uneltele.
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pădurile lipsesc dar care oferă cu generozi tate Iut de bun ă cal itate, piatră de carieră
şi resturi vegeta le care se amestecă cu
lutul. Materialele uşor de procurat din
mediul geografic sînt adaptate nivelului
tehnic de dezvo ltare al zo nei : oamenii
folosesc materialul de care au nevoie cu
uneltele şi tehnicile pe care ei le cunosc
ş i care sînt cele mai eficiente în privinţa
prelucrării materialului de construcţie
folosit. În general după 1950 întîlnim şi
în Dobrogea fenomenul folosirii simultane

...i Fig. 3. Diverse tipurf de cuptoare din comuno Topolu. ....

Fig. 2.

a materiale lor de construcţie tradiţionale
(lut, piatră, olane, paie, trestie sau stuf)
cu materiale moderne (tab l ă, ţig l ă, cără
midă, ciment, azbociment etc).
Materiale folosite la temelia caselor
Piatro, fo l osită sub forma plăci lor subţiri de şisturi verzi, piatră de mal gă l buie,
piatră de carieră tăiată în bloc uri paralei ipipedice (mai rar, în trec ut, dar fo losită din ce în ce mai mu lt în ultimii ani);
pentru temelie, piatra se leagă cu lut sau
mai nou cu mortar de ciment şi var.
Piatra se mai fo l oseşte pentru căptuşirea
pereţilor pivniţelor, constr uite fie sub
casă, fie separat, sub for ma beciuri lor
~ăpate în pămînt şi acoperite în două ape.
ln satul Băltăgeşti, folosirea pietrei a fost
mai intensă, din informaţiile de teren
reieşind că au existat şi case din piatră.
Pe teren am mai găsit un singur exemplar
de casă monocelu l ară, cu pereţii de piatră,
fo l osită ca bucătărie. Piatra este prezentă
şi la împrejmuiri: în toate cele trei sate
se găsesc încă , garduri de piatră.
Materiale pentru construirea
pereţi Ior <:asei
Lutul este materia primă de bază pentru
construi rea pereţi lor casei; se foloseşte
sub formă de chirpici: blocuri para le lipipedice de pămînt amestecat cu paie,
lăsate să se usuce la soare; chirpicii au
dimensiuni medii de 10/20/30 cm. Zidirea
pereţi lor din chirpici este generalizată în
zonă, folosindu-se şi la case le recent
construite. Preferinţa pentru chirpici se
poate exp lica, pe de o parte, prin faptul
că o casă constr u ită d in acest mater ial
este perfect adaptată ci imei cu diferenţe
mari de temperatură între vară şi iarnă
şi pe de altă parte, datorită ieftinătăţii
materialului: chirpicii pot fi rea l izaţi chiar
de proprietar ii casei, materialul (l utul,
paiele) fiind aproape gratu it. Tradiţia
locală păstrează amintirea existenţei, la

Bucătărie

de

vară

cu cuptor. Sat

sfîrşit u l

secolului al XIX-iea şi începutul
secolului al XX- iea, a unor meşteri de
case, veniţi din alte zone ale- României,
care confecţionau şi chirpicii necesari
co nstruirii pereţ il or. n
Pentru construirea pereţilor, lutul poate
fi folosit şi sub forma de «ceamur»
- pastă omogenă de pămînt amestecat
cu pleavă şi paie tocate mărunt, frămîn
tată cu picioare le sau, at unc i cînd este
vorba de obţinerea unei ca n tităţi mai mari
de material, se folosea u caii. Tehnica rid icării pereţi l or casei din ceamur este asemănătoare cu cea folosită si în alte zone
ale ţăr ii numai că, aici lipseşte cofrajul
de scî n d u ră, caracteristic Cîmpiei Dună
rii. Pereţii se înalţă în 4-5 straturi succesive; fiecare strat, înalt de cca 50 cm,
este lăsat să se usuce, apoi se clădeşte
deasupra stratul următor continuînd astfel
pînă la obţinerea înălţimii dorite; straturi le se întind odată pe tot plan ul casei,
pereţii ridicîn,clu-se în acelaşi t imp. Pereţii
sînt groşi de 40 - 50 cm fiind foarte bun i
izo latori termici.
În ce le trei sate, case le cu pereţi de
ceamur ocupă loc ul doi ca frecvenţă,
fiind mai numeroase în satu I Băltăgeşti .
Piatra, folosită foarte rar pentru construirea pereţi l or case i; a fost întîlnit în
satu,! Bă l tăgeşti.
Lemnul, greu de găsit într-o zonă lipsită
de păduri, a fost folosit pentru constru irea
pereţilor casei numai sub formă de furci
şi de
nuiele împletite, mai uşor de
procurat din Ba lta Ialomiţei. Nuiele le
împ letite erau susţinute de sistem ul de
furci, îngropate în pămînt. Acest schelet
de lemn este lipit cu straturi groase de
ceamur atît la interior cît şi la exterior.
Case construite în tehnica nuie lelor
împ letite (pa i antă) nu. mai există în
zo n ă; ele au avut o frecvenţă mai mare
11 Informator Neagu Vulpe, 92 de ani, sat
Topalu; aminteşte de constructori de case ardelen i care făceau şi chirpici.

la sfîrşitu l seco lului al XIX-iea fiind caracteristice păturii sărace a satului . Privitor
la perioada 1884-1900, informaţii despre
existenta acestor case, ne furnizează
I. V. M~ţoi care în Memorii spune, referind u-se la coloniştii cojani proaspăt sosiţi
în satul Băltăgeşti:
«Ca orice colonişti, unii s-au aşezat
în bordeie, alţii au adus din bălţi nuiele,
le-au împletit şi au făcut pereţi de case
Ii pite cu pămînt ». i2
Casa din paiantă a avut un rol pasager
în istoria locală a locuinţei, fiind l egată
de perioada de colonizare a cojanilor din
Ialomiţa şi Brăila. Treptat, pe măsura
îmbunătăţirii condiţii lor de trai, aceştia
au trecut la locuinţa mai evoluată, cu
planul dezvoltat, d in chirpici sau ceamur.
Jn satele Capidava şi Topal u se mai găsesc
anexe gospodăreşti din paiantă (adăpos
tur i pentru oi, coteţe şi uneori hambare).
Pereţii de paian.tă sînt mai puţin rezistenţi
decît cei din chirpici şi mai puţin adaptaţi
condiţii lor de ci imă specifice zonei, fapt
care explică părăs i rea timpurie a acestei
tehnici constructive.
Pereţii caselor, indiferent de tehnica în
care sînt construiţi, se tencuiesc şi se
văruiesc, de preferinţă cu alb. Partea
inferioară a acestora este marcată cu un
brîu negru sau ocru (la casele mai vechi);
aceeaşi cu loare acoperă uneori şi stîlpii
prispei retrase sau sub Ii niază traseu I arcuri lor foişorului sau prispei.
Materiale folosite pentru
construirea şarpantei
Lemnul - folosit la construirea

armă

acoperişului: căpriori,
ţuri, cosoroabe şi pentru

turii

contrafise, Jetavanul casei:
grinzi şi scînduri. Se folosesc esenţe mai
uşor d~ găsit în zonă: salcîm, plop, dar
şi esenţe aduse din alte părţi şi cumpărate
de la Cernavoda: brad şi mai rar, stejar.
12

I. V.

Moţoi,

op . c it„ p. 297.
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Lemn ul se folo s eşte şi pentr u confecţio
narea stî lpilor care susţ in acoperiş ul prispe i sau foişorului ca şi pentru elementele
decorati ve trafor-ate ale paziei şi pa r·apetu lu i prispe i.
Tava nul este partea loc u inţei car·e con s umă cea mai mare cantitat e de Iem n în
economi a co n s tructi vă a un ei case. La
multe din case le vechi ş i la bo rd eie tavanul lipsea, l ăsînd să se va dă str uct ura
şa rpa nte i . Tavan ul este co nstr ui t în două
si steme :
1. o grindă princ i pa l ă plasată pe axu l
longit ud in al al case i, d escărdîn du -ş i greutatea direct pe cei patru pereţi- doi interiori, doi exter iori - ai case i (la casa cu
tre i încăperi); pe această grindă se aşeza u
tran sversa l gr in zile mi ci care înai ntau
din colo de per·etele faţ a dei pr· inc ipale
pentru a se sprijini pe fr untar ul prispei,
co nstruind astfe l pre Iungi rea nece s ară adă
postirii pe grinzile mici îşi afl au punct ul
de spr ijin, căpriori i ;
2. o grindă princip a lă în fiecare î n căpere,
aşezată per·pendicular pe ax ul casei ş i
descărcîndu-ş i greutatea pe pereţii lu ngi
ai aceste ia.
Tava nu l poate fi din scînd uri bătute
peste grin zi sau înt r·e gr in zile mici; scîndur il e pot rămîne apare nte fiind adesea
vo psite cu albastr u sa u ocru . Cu ace l eaşi
cul or· i se vopsesc grinzile, în caz ul t avanului cu gri nz i aparen te. La mu lte dintre
case t ava nul este li pit cu argi l ă şi văru it.
Învelitoarea

Pent ru borde ie ş i beciur·i ca ş i pe ntru
protejarea gardurilor de piatră s-a folo sit
lutul amestecat cu bălegar· ş i apă, pus în
strat gros peste şarpanta în două ape.
Strat ul de pă rn î nt e ra lu tui t de mai multe
ori în aşa fe l încît forma o în vel itoa 1·e
impermeabilă.

Olanele, în ve li toare trad i tio n ală, car·acteristi că Do broge i şi ar iei c~ltura l e med iteraneene în care se înscr-ie Dobrogea.
În velitoarea de olane a fost c uno sc u tă si
uti Ii zată în zonă în pr-i ma jum ătate 'a
secol ului XX, fiind apo i părăs i tă în fa voa1·ea ţiglei care se procu ra cu u ş ur· i nţă
de la fabrica de ţiglă din Cern av od ă .
Olanele apar cu o frec v enţă ma i mare
în sate le ce grav i tează spre H îr-şova ş i
chi ar la casele vechi din acest or·as. O lanele determ in ă 'o înălţ i me mi că a Şarpan 
te i pentru a putea s u sţ ine gr·eutat ea mare
a învelitorii.
Ţiglo mare şi ţig lo mică , sînt mater·ialele
cel mai des în t rebuinţate începîn d cu pr·imele dece nii ale seco lul ui XX, a l ături
de tablă 13 care este preferată ţig l elor,
fiind mai u şoară şi mai rezistentă.
Au mai existat ş i în velitori de paie sau
trestie, az i complet d ispăr ute din zona
stu d i at ă. La 1864, Cam iIle Allard vorbeste
de «loc uin ţele zid ite din pămînt, acop erite cu paie, cu tr·estie sa u cu pămînt ». 14
13
Înve litoarea de tablă a const itu it, la un
rnome nt dat, e leme nt de d iferenţ ier e soc i ală şi
indice de bunăst ar e , prnp1·ie « gosp odăr iilor
s ăce l enilor aşezaţ i » ca1·e aveau
«ma i t oate
case le înve li te cu t a bl ă , cu fe restre ma1·i, cu
grajduri şi pătule bune », I. V. M oţoi, op. cit.,
p. 301.
H Cami lle Al la rd, op . cit. , p. 108 - 110 .

Anal izînd repart i ţ i a tehnici lor şi mater ialelo r de constr·uct ie în area lul HîrsovaCernavoda se po at~ co nsi dera că pr:edo min a ntă este tehni ca construirii pereţilor
din ch irpi ci. La începutul secol ului al
XX-iea proporţia de case constr uite din
chir·pici sa u din ceamur er·a se nsibil egală,
d upă 1930 generalizîndu-se tehnica chirpici lor. Paianta a fost p u ţi n ut i Iizat ă pentru
const r-u cţia de loc uinţe dar frec v entă la
constr uirea anexe lor·.
C ărămida este un material nou introdus în constr ucti a de locuinte din cele
trei sate, preferî~ d u-se în contin uare ch irpici ul. Loca ln ici i sînt un animi în a subli nia ca lit ăţi le case i de eh irp ici în corn paraţie cu orice alt fel de mater·ial de construcţie argume ntînd prin perfecta adapta bi Iitate climati că a aceste i l_ oc uin ţe şi prin
fapt ul că se co nstru iesc relativ u şor,
repede şi sînt. iefti ne . .
Situaţia j udeţ ului Constanţa în anul
1900, din pun ct ul de vedere al materialelor de const r-u ct ie folosite în mediu l
rur·a l, era urm ăt~area: dintr-un total de
15 948 l oc u inţe, 1546 era u de zi d, 2038
de lemn , 11 087 de nui ele sau pămînt,
r· est ul de 1277 fiind borde ie. 15
Din date le prezentate anterior s-a .văz ut
c ă în isto ria aşeză r ilor de pe malul d un ă
rean al Dobroge i s-au produs mutaţii
coos id.erabile începînd cu an ul 1878. Aceste
mutati i au avut co nsecinte directe în
evolutia ~r.hitectur·ii.
'
Un ~ di n infor·maţiile cele mai ve~K.i
referitoare la arhitectura a n:t~rioară anulu i
1878 aparţine că lug ărului iezuit Francisc
Go sc iecki şi este, dat ată 1712- 1714:
·
« Casa cr eşt i n ului „este m i că ş i joa să
comp u să dint r-o singură încăpere». IG
Du pă anu 11 850 se în mu lţese infor· maţi iIe
despre locuirea în bordeie a popu l aţ iei
româneşt i de pe mal ul Du nări i dobrogene:
« ... în satele româneşti se găsesc bordeie ce au înaintea lor un fel de vest ibul
înclinat în jos şi pr in care se intr ă în
locuinţa l uminată de o si ngură ferea stră
ce se află în fund ». 17
În an ul 1864 este descri s ă loc uin ţa cu
tre i înc ăper i, extr·em de ra r·ă la acea
dat ă:

« Loc u inţe l e erau zidi te din pămînt ,
acoperite cu paie, cu t restie sa u cu pă mîn t
ş i avea u un mi c cerdac înainte. Interioru l
e r·a format din trei ci espă rţeminte: sa la
sau tindiJ , servind şi ca b u cătăr i e ş i avî nd
un ho rn man", desc hi s mult în afară si
din ca re porneşte soba odăi i de loc uit
şi în fine od aia de locuit» 1 s.
Plecînd de la aceste succ inte informat ii
ca ş i de t"a cele obţin ute în teren con~i
derăm că diferitele sistem e de locuire au
coexistat în pe rioada 1878 - 1950 (cînd
dispare ul timul bordei) în propo r·ţ ii variabi le, după 1950 ge neral izîn d u-se casa la
~ uprafaţa solului, cu două sa u trei încăperi.
ln evol uţ ia loc ui n ţ ei din zona ce r·cetată ,

Apud Cpt . N. D. Iones cu, cp. cit „ p. 61.
P. P. Panaitescu , Căl ăto ri poloni fn ţările
rom6ne, Acad em ia Română , Stud ii ş i cerc e tă1· i ,
XV II, Buc., 1930
17 Camill e Al la1
·d , op. cit., p. 108 - 110.
1 8 Ibi de m
10
10

di stingem ma i multe etape, făr·ă a absolutiza gr·aniţele dintre ele:
1. perioada pînă la 1878; locuirea se
făcea preponder·ent în bordeie ş i case
monoce lula re construite din paiantă şi
în velite cu paie sa u tresti e;
2. per·ioada 1878 - 1950; cea mai im po rt a ntă din punctu l de vede re al programu lui constructiv. Ac um se generalizează locuinţa cu t rei încăperi care foloseşte modele urba ne pre Iuate de me şte rii
local i a ngaj aţ i ·1a oraş , de regulă , ca m î nă
de luuu n es pe cia li zat ă . La începutul acestei per ioade, locui tor ii înstăriţi ai celor
tr·ei sate studi ate, au av ut pos ib ilitatea
să an gajeze pentru c onstrucţia case lo r,
meşteri ita lieni ad u ş i în zo n ă pentru
rnnstruirea podu lui de la Cernavoda, fapt
cu co nse c inţe clare în plastica faţadei
unde găsim elemente rusticizate ale unor
st iluri la mod ă în Europa acelor timpuri .
O altă caract er i st i că a acestei perioade
de timp este disp ariţ i a completă a borde iului .
3. 1950 - pînă în prezent; ini ţial se poate
vo rbi de o perioadă de tra n ziţ i e cînd se
accentuează contactel e cu mediul urban
ceea ce determin ă : introdu cerea de materiale de constr uctie no i, tendi nta de mărire
a spaţiului locu {bi I prin adă~garea un or
încăperi noi, ap a ri ţ i a unor elemente decorati ve in spi rate de arhitect ura u r ban ă si
exec utat e cu mate ri ale moderne (st ucaturi) .
În general, pînă la 1950 se poate vor·bi
de un progra m constructiv ca racterizat
pri n stab ilitate ş i per petu area modelelor
locale dej a constituite p'înă la 1927 iar
dup ă 1950, t ra n sformă r i l e ca1·e se produc
sînflente ş i co nstau mai ales în introducerea unor materia le moderne şi în speciali zarea funcţională a î n căperi lor, pînă
at unci, multifun cţ ionale.
Tipologia

locuinţei

Aşezările

de pe malul dobrogean al
i au cunoscut pî n ă la 1950 un
tip de lo cuinţă ' comun cu zona din stînga
Dunăr·ii, Cîmpi a Ro m ână , cu care Do brogea a a l căt uit dintotdeauna o unitate
c ulturală distinctă: bordeiul cu va ri anta sa
de bordei cu intrarea pe lat ura îng u stă.
Descr ier·ea acestui t ip de lo c uin ţă o găsim
la Grigo r·e Toc ilescu, în 1895:
« Oamenii mai sărac i tr·ă ie sc în bordei e
să pate pe jum ăta t e în pămînt, cu aco per i.ş ui oblic tot din pămînt şi coş u r i de
nuiel e împletite ». 19
Bo rde iul este tipul cel mai vec hi de
lo c uintă cunoscut în zonă, fiin d sust inut
de nu;,,eroase dovez i arheologice, Începî nd din neo liti c. Cele mai concludente
dovezi se găsesc la Cap id ava, în ul tim ul
st rat de 1<,_x ui re , aparţ inînd feud ali sm ului
timpuriu. ln aşezarea feudală tim pur ie bordeiel e sînt, în marea majo ritat e, monocel ul are, adîncite în pămînt cca 100-150
cm; el e au fo st săpate pe loc ul vechii
aşeză ri romano-biza ntine care mai păstra
urm ele l oc u inţelor din piatră şi că r·ămidă,
Dun ăr· i

1
~ Gr. G. Tocilesc u, Monumentu/ de la Âdomclisl,
Vien a, 1895, p. 56.
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ale .căror materiale au fost refolosite. În
interi<?r. per eţ ii erau căptuşiţi cu piatră
legată cu lut, sau piatră în alternanţă cu
cărămidă, iar sistemul constructiv al acop,erişului pare" să fi fo st a s emănător celui
caracteristic bordeielor din ·seco lul al
XIX-iea.:
BordeiuJ cu intr.area pe latura îngu stă,
cel mai frecve nt tip de locuinţă aparţi
nînd Dobrogei· seco lului al XIX-iea şi
începutu Iu i de secol XX, este co nstruit
prin săpare în părriînt , avînd dimensiunile:
cca 1 m adîncim'e ş i cca 4 m lungime;
planul bordeiului recon stituit după informaţia din teren, rnrprindea: o cameră
(numită loca l «groapă») îngustă, îndeplinind rolul tindei ş i o a doua cameră de
dimen siuni mai mar i, numită « casă>> avînd
fu neţii. le camerei de locuit. În faţa intră
ri i er.a con stru i 1'ă aplecătoarea (local
« m ăgă reaţă ») ca re proteja scăr ile săpate
îli pămînt . 20 ln interior', pere ·ţi i căptuşiţi
cu _împletituri de . nuiel e se lipeau cu
pămînt amestecat cu pl eavă ş i balegă de
cal şi se vă ruiau; podea·ua era de lut.
Sistemul constructiv .care s usţinea înveli toa·r ea era akătuit din ·furci îngropate în
pămînt, cosoroabe pe care se sprijinea o
i:rindă dispu să longitudin al ş i că priorii
care se sprijineau pe maluri le gropii;
aco peri ş ul era în dou ă ape iar învelitoarea
din lut impermeabilizat prin lutuiri periodi ce.
Pentru alcătuirea tipol og iei locuinţei la
supra.faţa so lulu·i s~a u coroborat datele
despre planimetrie· cu .cele privind elevaţ-ia şi plastica faţadei principale.
1. Casa mdnoce lulară - in ex i stentă prac.:
tic în zonă ca locuintă, la data cercetării,
dar răm asă în desc rie.rea· lui· Grigore Tocilescu21' ca fiind «de lut, cu st uf-acoperită,
intr~n~a spre . ,S Ud şi în faţă prid vor de
lemn simplu, fără. ni ci o podoabă». Cele
cîteva case ca re coresp und desc rierii Iu i
Tocilesc u din punctul de vedere al pl ani metriei, aflate încă în zona analizată, nu
mai . sîn.t del)lult folo site c:a locuinţă ci
numai ca buGătărie de i arră sa u/ş i loc
d ~ depozita re a alimentelor. Aceste case
au formă para lelipipedi c ă, cu fere stre mi ci
şi . in-t rarea protejată d·~ o ap le cătoare,
numită · «marchi ză ». (foto 4) .
(asă monoc e lulară ,
adă ugate u fţerior. Topalu.

Fi g. 4 .

cu

marchi ză ş i

camere ,

Casă
fără

acoperiş

fn

Fi g. 5.

cu două
pri s pă , cu
două
ape.

Sat Ca pidava.

Fig. 6. Casă cu «i ntrîn d » fa care intrare a
este" m a rcată printr-un
arc avînd ma i ales rol
decora ti v. Topafu.

2. Casa cu două camere - tind a sa u sa la
ş i camera de locuit.
2.1. Casa fără prispă, avînd intrarea în
dreptul tin9ei, flan cată de dou ă fere stre
Iungi ş i îngu ste, aproape Ii pite de u şă
(foto 5).
2.2. Casa cu « intrînd ». caracteri st ica
acest ui tip este dată de « intrîndul »formînd o pri s pă retra să, de dimen siuni
mi ci, _ plasată num ai în dreptul intrării în
sală, în general în partea dreaptă a faţa·
dei principale, excentric faţă de ax ul
casei. « lntrîndul)) se formează prin retrager~a peretelui tindei iar lăţimea lui
nu depăşeşte, de regul ă, 0,50 m. Rolul
său este în primul rînd unul funcţional,
de protejare a intrării şi apoi unul decorativ. La unele case rezol varea acestei
părţi a faţadei casei este preponderent
decorati vă, « intrîndul » fiind marcat pe
faţ adă printr-un arc ce încadrează intrarea, şi avînd o lăţime fo arte mică: 0,15 0,20 m (foto 6 ).
Funcţie de sistemul constructiv al pri spei deosebim la casa cu două ca mere, cu
pri spă retrasă următoarele
subtipuri:
Fi g. 7.

cela·

~ 0 În satul Se im e ni, în vara anului 1990 se
mai afla înc ă un bo rd e i în funcţi e.
21 Gr. G. Tocilescu, op. cit ,
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8.

R ezo l văr i

ale

intrării

la casa cu prispa

retra s ă .

Sat Capidava.

2.2.1. casa cu « intrînd », fără stîlpi ; cu
pe grindă: pe zidurile de faţad ă
ale celor două camere se sprijină o grindă
care preia greutatea acoperişului ti,ndei,
com un cu cel al casei (foto 7, 8);
2.2.2. casa cu « intrÎnd ». fără stÎipi,cu
arc: în locul grinzii, acoperişul îşi descarcă
greutatea pe un arc în plin cintru care
marchează uşa de la intrare.
2.2.3. casa cu « intrÎnd », cu stîlpi, cu
arc: retragerea peretelu i t in dei este asemănătoare cu cea de la subt ipul nr. 2 dar
capetele inferioare ale arc ului în plin
cintru se sprijină pe doi stî lpi de zidărie,
adosaţi sau liberi; cînd sînt liberi, stîlpii
formează împreună cu peretele camerei
de locuit şi respectiv peretele exterior
al tindei cîte o deschidere dreptunghiulară ce pare a f1 o tranziţie spre arcada
triplă sau pur şi simplu arcada triplă
interpretată rusticizant de un meşter cu
ma i puţină pricepere în con struirea ei
(foto 9, 10, 11, 12).
2.2.4. casa cu « intrînd ». cu arcadă
triplă: pe Iinia pereţilor camerei, prispa
este marcată cu doi stîlpi de zidărie, rar
din lemn, pe care se de s carcă greutatea
acoper i şului tindei prin intermediul unei
arcade cu trei arce în plin cintru, care
formează în faţa intrării o falsă loggia,
cu rol de protecţie a int1· ării şi de decorare a case i; rol ul decorativ este accentuat prin sublinierea cu cul oare a traseu lui arce lor (foto 13).
3. Casa cu trei camere, este tipu l cu cea
mai mare frecvenţă în area lul stu diat ca
şi în aproape toată Dobrogea, cu extensie
în Cîmpia Dunării. Ace's t tip se generalizeazădupă 1927. Este compusă din camera
c u rată (casa), tinda (sala) şi camera de
loc uit (soba). Intrarea este în mod obiş
nuit p l asată în ax , fiind subliniată de o
serie de rezolvări al căror rol decorativ
este mult mai pregna nt decît la alte tip ur i;
această parte a faţade i locui n ţei este cea
care evită mo noton ia acest ui tip atît de
răspîndit şi creează var ietate.
Fo losind drept cr iterii taxonomice secun dare faţada şi e leme nte de plastică a
faţadei, obţinem următoare l e subtipu ri :
3.1. casa cu trei camere, fără prispă:
număr mic de exemplare; se prezintă ca
un bloc paralelipipedic, remarcabil prin
masivitate, avînd practicate în peretele
faţadei ferestre mici; în t imp, la această
casă s-a simţit nevoia adău găr i i unui adă
post în faţa i ntrării pe ntru a proteja de
vînturi le putern ice care antrenează praf
şi nisip; aceasta a generat aşa nu mita
casă cu marc h iză , ti p nesemnificativ în
zo n ă, unde se preferă prispa desch i să şi
arcada (foto 14).
3.2. casa cu trei camere, cu prispă retrasă:
(foto 15-19): prispa este amplasată nu ma i
în faţa tindei, ocupînd loc ul central în faţada
principală; în acest caz prispa este mai
mul t un intrînd, repetînd subtip urile de
la casa cu două came re ş i intrînd ; deosebirea constă în grija mai mare pent ru
decorat iv, în acurateţea cu care sînt lucraţ i stî lpii de s u sţinere care se transformă
un'eori în co lonete; arcu l în plin cintru
devine în une le cazuri mai evoluat~. arc
tri lobat sau chi ar arc t r ilo bat cu acol adă
susţinere

Fi g. 9, 10, 11 . Intrarea la casa cu
stîlpi ş i arc în plin centru. Comuna
Topalu.

Fig. 12. Ca s ă cu două camere, cu
intrînd. Sat Topalu, cartieru/ «La
Cunara ».

Fig. 13 . Ca să cu două camere la
care prispa retrasă este ş ubliniat â de
arcada triplă . Sat Capi dava

.·.:.~ -.
'I

' ',

~

•

"„" :.:·.~i·~~~

47

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 1'1 . Cosă cu tl'ci
came re ş1 111orchiLtl. Sal
To polu.

vădind o certă infl uenţă orientală preluată prin intermediul arhitectu 1·ii u1·bane

din Cernavoda.

3.3. casa cu trei camere , cu
două laturi: faţada principală
îngustă dinspre curte;

după

prispă

pe

şi latura
inform aţia

obţinută în teren acesta pare a fi tipu l

cel mai vechi în seria caselor cu trei
camere; este un tip comun zonelor de
cîmpie din sudul ţării şi se caracteri-

foişoru I este înălţat deasupra gîrl ici u I u i
pivniţei sau pe un peron de piatră egal
î n înălţime cu soclul casei; int ra 1·ea se
face fie lateral, fie frontal; acoperiş ul,
separat de ce l al case i, este în două ape ,
cu fronton triunghiular, susţ inut de
2-4 stîlpi de zidăr ie, de lemn sau de
zidărie şi lemn. Balconul este ce l mai
im po1·tant element al faţadei ş i principalul loc de desfăşura1· e al decorati v ului;

15
16

zează prin prispa de piatră lipită cu lut,
mult înălţată de la pămînt (0,60 m), lată

de cca 1-1,10 m; prispa are 6-8 stîlpi
de lemn, cu sau fără parapet de scînduri,
în general traforate; accesul pe prispă_ se
face fie pe lateral, fie central şi este marcat
de o scară de piatră cu 3-4 sau mai
multe trepte (foto 20, 21, 22)

3.4. casa cu trei camere, cu balcon:
are cea mai mare frecventă în cele trei
sate; balconul este denu~irea local ă a
foişorului, de obicei de formă patrată,
amplasat în axul faţadei şi destinat să
protejeze intrarea; în cele mai m uite cazuri ,

Fig . 15. 16 , 17, 18, 19 .
Re zolvă ri
dive rse ole
prispei retra se Io coso

cu trei

înc ă peri.

http://patrimoniu.gov.ro

el este şi element de distincţie socială
con ccnl i-înd at î l al cn\ia meş ern\ui cîL ş i
a comanditar ului. Fiind o manifestare de
gu st dar şi un indice de prosperitate, balconul cunoaşte o multitudine de soluţii
decorati ve care e v ită şablonizarea . Casa cu
balcon are cele mai multe co1·espondente cu arhitectui-a urbană di n Cernavod~ . unde coexistă aprnape toate tip uri le
de casă cu balcon pe care apoi le regăsim
reluate, î n ce le trei sate , în forme modi ficate, rust icizate, adaptate posib i I i tăţi
lor materiale dar şi priceperii meşterilor
local i (foto 23 , 24, 25).
În evoluţia casei cu balcon se pot stabili
mai multe etape ca1·e nu se succed cronologic ci sînt numai rezultatul unei probi eme de gust, de dorinţă de reprezentare socială şi de speciali zare a meşterul ui
constructor:

1. casa cu balconu'\ zidit, în cai-e acesta
nu este decît o ma1·care a intrări i prin
co loane sau doi stîlpi adosaţi care
susţin un arc în plin cintru, creînd o
ieşire din plan cu o lăţime de pînă la
0,50 cm; partea inferioară a arcului în plin
cintru se deseară uneori pe o imp ostă
al cărei decor imită modele urbane; unedouă

Fig. 20. Cosă cu pr.ispă pe două laturi, cu stîlpi
de lemn, cel mai vechi exem plar din satul Capidava
în seria casei cu tre i încăperi . Casa Maria N eştianu ,
Capidavo.
Fig . 21, 22. Cosa Maria

N eşt ianu.

Detalii de

prispă.

Fig. 23. Casă cu tre i camere şi balcon, la care
pivni(a este amp l asată. în mod excepţiona l, sub
camera rnrată. Sat Topalu. Casa Mihai Dot,ric.
Fi g. 24. · Casă cu balconul
Sa t Topalu nr . 272.

supraînălţat

pe

p iv niţă .

Ca să cu balcon z idit, cu fronton
raţie urbană şi arcada triplă s ublini ată

Fig. 25.

loare. Satul

Băllăgeşti.

de in spiprin cuCasa Andrei Bubuioc .

.,/ Fig. 26. Rezolvăr i fn stil neoclas ic la balconul
casei cu trei încăper i . Sat To palu .

cu trei încăper i, transformată în
Firma a distru s partea super i oa ră a
balconului, unde se puteau desc ifra influenţele
neoclasice ale arhitecturii urbane luate ca model
de ţăranii înstăriţi.

Fig. 28.

Casă

băcănie .

Fig. 27. Casă cu balcon zidit, imitaţie rusticizantă
a modelelor urbane. Casa Costică Bulgaru. Sat
Băltăgeşti.
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5. Tipuri nespecifice zonei, dar im portante
din punct de vedere constr uct iv, martore ale unui tip de casă dispărut în
area lul cercetat dar frec ve nte în alte zone
ale Dobrogei (nord).

30. Po sibile modele wbane.

5.1. Casa de influenţă balcanică, sup1·ape pi v niţ ă , cu prispă pe două
laturi; în dreptul să l ii pr·ispa este co mbi nat ă cu un int1·înd realizat prin retrage1-ea ob li că a pereţilor; acoperiş ul pr ispei
este s u sţ inu t de stîlpi de lemn ciopliţi
iar la partea inferioară are parapet de
scînduri trafo1·ate; acope1· işul este din
olane. Acest tip este rep1·ezentat print r-- un
singur exemplar- de l oc uin ţă (casa D ă năil ă
Petre din Topalu). 22 Con si derăm important ş i repreze ntati v acest tip de lo cuinţă,
chi ar dacă la data cercetării nu mai exista
decît un singu r exemplar, pentru e l evaţie
ş i reali zarea artistică a vo lumetriei ş i a
elementelor ce alcătuiesc d ive1·se le regist1·e
co nstr ucti ve, pentru rezol va rea plast icodecorati vă a stîlpilor şi parapet ului de
lemn. Pri spa s u spe ndat ă în consolă pe
grinzile planşeului pi v niţei, rezolvar·ea ancadramente lo r uşilor şi ferestr·elor, streaş ina l ă 1·gită prin pre lungirea că priorilor
peste grinzile tava nului, înve litoarea de
olane, formînd în dreptul intrării în beci
un ie ş ind se micircular· cu rol de protejare a scărilor de piatră ce coboară spre
uşa beciu lui sînt tot atîtea elemente
care confe1·ă valoare acestu i uni c exemplar
de arhitectur ă de influenţă balcani că ,
aflat în zo n ă.
De ş i s upraînălţat ă pe pivn i ţă (tinzînd
spre locuinţa cu două ni vel uri) casa are
proporţiile astfel calculate încît impresia
generală este cea de ori zonta litate, făr ă
a avea masivitatea c aracteristi că ar hitecturii din zonă.
î nălţ ată

ori co loanel e ca 1·e flan c hea ză int rarea sî nt
înlocuite cu pilaşt1·i ca nelaţi (foto 26,
27, 28).
2. balcon ul este co mpus dintr-o platform ă ma s i vă de piatră care avansează faţă
de plan ul l oc uinţei 1, 50 m, fiind înălţat
de la păm î nt pîn ă la nive lul soclului casei;
în elevaţi e apar două co loane sau doi
stîlpi care pre iau greutatea acoperişului
în două ape; co loanele pot avea capite le
paralelipipedi ce deco1·ate cu ur\ romb sa u
un hexago n în s tucatu1·ă (foto 31) ; balconul poate avea o ba lu stradă de z idărie
sau lemn.
3. balconul, ridicat pe pivniţă, are patru
stîlpi de lemn sau zidărie de secţ iu ne
c ircul ară sau p ătrată, sa u patru coloane
masive şi mult mai bine str ucturate din
pun ctul de vedere al citirii articulaţ iilor

dovedind priceperea unui meşter cu o
pregătire care î i permite o mai bună
cunoaştere a ordinelor (foto 32, 33).
4. Tipu ri mixte
4.1. Casa cu prisp ă pe dou ă latu ri şi
balcon: prispă pe două lat uri cu stîlpi de
lemn, cu sa u fără parap et de scînduri,
este întrernptă de balco nul amplasat în
faţa intrării, în ax u I faţade i principale;
acoperişu l prispei este format din prelungirea acoper i ş ului casei în timp ce acoperişul balconului (în două ape ş i fronton)
este diferit de cel al prispei, fiind spr iji nit de 2- 4 stîlpi de lemn sa u z idărie
(foto 34);
4.2. Ca sa cu balcon şi intrînd (prispă
retra să ), co mbină tipul de casă cu ba lcon cu tipul de casă cu prispă retrasă,
cu arcadă triplă (foto 35).
Fig . 31 Casa Preda Gheor"ghe. Sa tu l Topalu nr. 419.
Balconul.

5.2. Casa cu două niveluri, cu mi că fre cîn aria cercetată, dar avînd un
număr mai mare de exemplare în satul
Seimeni, învecinat Capidave i şi mai apropiat de oraşul Cernavodă; cele mai multe
case de acest fel se găsesc în sat ul Topalu
şi sînt mai degrab ă rezolvări impuse de
terenul în pantă. Atît parte1·ul cît şi
etajul se desfăşoară, planimetric, ca o
casă cu trei camere şi tindă; originalitatea
tipului este dată de rezol va rea balconului,
str ucturat astfel: la parter este tratat ca
o încăpere cu pereţii zid iţi, fără fere stre,
extrem de masi v iar la etaj este tratat
ca un foişor deschis, cu un arc în plin
cintru ce se de scarcă pe două co loane
de z idărie (foto 36 ).
Pîeci ză m că în zona studiată, casa cu
ch il er, relati v frecventă, nu este un tip
distinct, de sine stătător, întrucît chilerul
reprezintă un spaţiu adăugat ul terior.
Acest tip de l ocuinţă a existat probab il,
la un moment dat, ca tip cu o frec v enţă
mai mare deoarece pe teren am mai găsit
cîteva exemplare de case cu chilerul
amplasat în spate le lo c uinţei, urmărind
venţă

Casa de influenţ ă balcanică este reprezen printr- un număr mai mare de exemplare,
în satul Seimeni, încadrat geografic zonei H îrşo
22

tată

va-Cernavodă.
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planul acesteia (de obicei trei camere):
tind a chil er ului are corespo ndenţ ă cu
tinda locuinţei pro priu-zise printr-o u şă
plasată panda nt cu u şa de intrarea acesteia.

(aţadă

Plan/Structuri

Fig. 32. Caso loona Rodu. Sot Topa/u nr. 320.
Balcon su 1Jroînălţat pe pivniţă şi coloane, Io care
se IJot citi clar articulaţiile dovedind priceperea
unui meşter speciolizot .

I\
I

Casa monocc-

Casa cu două
camere

lu/ară

Casa cu trei
camere

I

1.

triplă.

I

făr·ă pr-ispă

2. cu i ntr-î nd

-

(prispă parţial ă)

4

1

făr·ă stîlpi
cu gr ind ă

tripl ă

-

3
2
2

4
1

cu ar·c
- cu stîlpi
cu gr· i ndă
cu ar-c
cu arcadă

I

1
3

2
5

2

9

3. cu pr·is pa pc
două latu r i

5

-4. cu ba lcon

18
-

5. cu pri spă pe dou ă
latu r i şi ba lcon

6

6. cu pri s pă
ba lco n în

2

Total

parţial ă ş i
faţa pri spe i

eşa nti o n:

70 case

În tab el se poate constata frecventa
tip uri lo r de casă în raza comune i Topal~.
Dintr- un tota l de 400 de case st udiate a
fost ales un eşantion de 70 de case reprezentat ive pentr u tipuri le propuse. Conform tabe lului casa cu trei ca mere preom i nă, ce le mai multe fiind case cu

I

balcon; casa cu intrînd (prispă parţială)
-are cea mai mare frecvenţă în forma e i
de cas ă cu intrînd , cu stîlpi, cu arcadă

1

I

15

I

54

Fig. 33. Casă cu trei încăperi, pri spă pc două
laturi şi balcon cu acoperişul sus inut de patru
coloane masive. Casa Ioana Radu. Topolu.

Fig. 31. Coso Radu Ioana. Detalii balccn.

http://patrimoniu.gov.ro

Cele trei tipu ri de planuri au coex istat
cu· borde iu l şi au fost stabile pe toată
perioada 1900- 1950, transformări le ş i
înno irile con stînd în rezolvări ale fatadei
ş i în decor. Casa cu tre i încăperi continuă
şi astăz i să deţină locul cel mai im portant,
tendinta de a construi case mai mari
fiind d'estu/ de slabă. Se poate constata
ş i la casele noi prezenţa balcoanelor la
int rare , transformate deseor i în pridvoare
mas ive, cu arcade susţ inute de stî lpi
puternic i, de z id ăr ie. Stî/pul, coloana,
a1·cada rămîn elementele constructive si
deco1·ati ve preferate de localnici ş i î n
prezent, păstrînd u-se astfel Ii nia a ceea
ce am putea numi, o trad i ţ i e a aceste i
părţi dobrogene .
Concluzionînd, putem sp une că arh itectura zo nei analizate, deşi s u p u să şablo
nizării şi tipizării im puse indirect locu inţe i de ritmul rapid al constt"Ucţiei, de
numărul mare de case construite într-un
interval de timp scu 1·t, folosind ca mînă
de lucru aproape aceeaşi me şteri care îşi
desfăşurau activitatea atît în med iul urba n
cît ş i în cel rural , nu este totuş i l ips it ă
de var ietate. Aceasta 1·ez ultă din adaptarea la teren, la mate ri al ul folosit , din
in terpretarea diferită a mod ele lor ofer ite
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GOSPODARIE SĂTEASCA
Radu Ioana -sat To palu 320

P lan şa

3. Planul gospodăriei loan'a Radu. Sat Tapatu .

Fig. 35 a ,b.

Casă

cu trei camere,

pri s pă

retro să w

arcadă triplă şi

balcon, Casa Puiu

Fi g. 36.

Neacşu.

Casă

pe
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două

Sat Topa/u nr. 287

niveluri. Sa t Topalu nr. 428. Cartier « La Canara».

Fi g. 37. Detalii de decor traforat.

Fig. 38 o, b. Cosa Petre
stllpi de lemn.
Fig. 39.
nr. 333.
40

Casă

de

Dănăilă .

Prispo cu parmolfc trafora t

Influenţă balcanică.

Fig. 40. Casa Petre
Fig. 41. Caso Petre
1-ig. 42. Coso Petre

Dănăi/ă.
D ănă i/ă.
Dănăilă.

Petre

Detaliu de

Sat Topalu

acoper iş.

Detaliu de
Intrarea Io

Dănăilă.

şi

prispă

în

conso lă.

pivniţă.

38a

41

39

42
38b

4. Casă cu trei
camere şi priSIJă pe două
laturi. Plan şi eleva(ie.
Proprietar:
Damnica
Mărgărit . Sat Topalu.
(pag. 54)
Planşa
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de oraş ş i mai ales din combina1·ea diversă
a elementelor decorative si constructive
ale faţadei. Între tipurile de locuinţe stabilite există multe asemănări atît în ceea
ce pri v eşte fizionom ia cît şi dimensiunile,
tot u ş i lo cuinţa caracter i stică început ului
de secol XX este o rezultantă echilibrată
a preocupări lor pentru confo rt dar şi
pentr u frumosul semnifkînd reprezentarea soc i a l ă - lucru ce o salvează de uni formizare, în condiţiile în care forme ş1
structur i arh itecturale noi pătrundeau în
mediul rural într-u n ritm impetuos. Oraşu l ca 1
·e era furnizorul acestor modele,
beneficia de meşteri fami li arizaţi cu modul
de a consti-ui al Europei, la acea dată.
Fenomenele de acu ltu i-aţie care se petreceau în spaţ iul dobrogean, favorizate de
aşeza1·ea Dobrogei la răscruce de drumuri, au facilitat receptarea uno r elemente aparţinînd mai puţin tradiţiei populare cît sfere i de influenţă a oraşului, ca
purtător al unei culturi majore. Oraşul
a oferit modelele şi a generat o anume
modă, la care sătenii din ce în ce mai
obligaţi la sch imburi culturale cu mediul
urban, nu rămîneau insensibili. Elemente
noi, caracteristice arhitecturii europene
ale începutului de secol păti-und în oraşele
Dobrngei şi de ai ci mai departe sp1·e satele

Fig. 44. Casa
Sat Capidava .

Neşli a nu

Maria . Comuna Topalu.

aflate în raza de influenţă a acestora,
sate care se reconstruiau si se constituiau
aproape în acelaşi timp c'u oraşul.
Pătrunderea casei cu balcon în mediul
rural, venind dinspre Cernavodă, se poate
s usţine prin existenţa în partea veche a
oraş.ului a aproape tuturor tipurilor de
Geta Stoica sublin ia faptul că arhitectura
nu este anonimă decît în măsura în
care numele meşterului nu s-a păstrat; din
analiza făcută di ver·se lor zone ale ţării rezultă
că« meşteri cunoscuţi în cadrul unor comunităţi
rest rînse sa u pe arii foarte largi ş i -au adus contribuţia la realizarea caselor ş i a constl"Ucţiilor
anexe, adăugînd tradiţiei o parte din talentul,
ingeniozitatea şi exper i enţa propri e. Ei au conceput ş i perfecţionat continuu şi forme construct ive pe care le-au decorat potri vit gustului
ş i cerinţelor epocii», Geor·geta Stoica, Arhitectura populară româneasc ă , Editura Meridiane,
Cuc., 1989, p. SO.
23

populară

case pe care le regas1m apo i la Topalu .
O cale de pătrunde1·e a modelelor urbane
la sat erau meşterii 23 angajaţi de către
localnici. Dou ă sînt categorii le de meşteri
care au adus în zona studiată modele de
inspiraţie urbană:

Fig. 43. Casa Titlcscu Ion. Comuna To/)a/u. Sat
Capidava nr. 9

Fig. ·15. Prăvălii din satul Topalu.
secolului XX.

lncepuw,

1. meşterii loca li folosiţi ca mîn ă de Iucru
la oraş, care p1·eiau modelele adaptîndu-le
la gustul beneficiarului şi păstrînd materialu I tradiţional, mai convenabi I prin

ieftinătate,

planimetria şi tehnica de
lucru;
2. meşteri specializaţi, cu precădere ita1 ien i veniţi la lucrările de modernizare
ale zonei sau bulgari, temporar stabiliţi
în unele sate, care erau familiarizaţi cu
modelele constructive din ariile culturale din care ve neau. Pornind de la aceste
premise se explică existenţa unor soluţii
neoclasice adoptate la balcoanele multor
case din Topalu ca şi elemente de arhitectură sud-dunăreană existente în zonă.
Cercetarea din 1989 a readus la lumină
nume de meşteri păstrate în memoria
colectivităţii: Rusen Eftimie din Capidava,
familia Solomon (Petrică şi Costică) din
Topalu, ambii copiii lui Cristu Solomon,
poreclit Bulgaru, prezumtivu I constructor
al casei Petre Dănăilă din Topalu, meşterii
Paul şi Pepin din Cernavo dă, ita li eni care
au construit casa Vasile Petcu din Capidava
şi care sînt regăsiţi şi la Topalu.
Aceştia din urmă sînt meşteri angajaţi
de pătura înstărită a sătenilor care voiau
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case apropiate de confortul celo1· de
lu o 1·aş , ş i că ror·a t1·ad i ţia l o c u l ă nu le
ma i sat i sfăcea exigenţele generate de starea m aterială prns pe 1·ă . Decoi-ul acesto 1·
case , de evidentă sorg inte urban ă, a1·e
ca elemente principale arcade spri ji nite
pe coloane sa u stîlpi , pil aş tr i cane laţi,
arcuri în pi in cintru ş i cu acoladă sau
arc u1·i trilobate, coloane cu baze masive
ş i cap iteluri pa rale li pipedi ce, împo dobite
c u st ucat uri abo 1·dînd moti ve geometri ce
sa u florale, frontoane circ ul are şi pazi i
deco rate cu traforu i-i; t raforuri le se folosesc şi pentru împodob irea capete lor stîlpi lor de lemn care primesc , în locul con sole lor, două aripi trafo1·ate cu mot ive
fitomorfe, 1·eluate deseor i la pazi i, la parmalîcul prispei sa u balconului (foto 37).
Deta Iii le de de coraţie a faţadelor consta u
în chen are simple, u şor profilate, ce înca d 1· ează gol uri le uşi lor' şi fere strelo1·, coloane
simple cu capite le 1-eduse la forme masi ve ,
şi nu bogat decorate cu mot ive f101·ale
cum sînt cele de la Cern av od ă care au
servit proba bi I ca model , stîlpi mas ivi
sprijinind a1·cade în plin cin tru .
Pornind de la cercetarea a1·hitecturi i din
zona eşantion Topa l u-Capi d ava-Băltăgeşti,
l u ată ca pun ct de plecare pe ntru eve ntuale
ce1· cetăr i extinse pe întreaga ar ie dună
reană a Dobrogei, conc l uzionăm că această
arhitectu1·ă este i mportantă atît din punct

de vedere documentai· cît şi art ist ic,
nefiind li ps i tă de exernpla1·c repr zen t t ive ca1·e să ilustreze o pe1·ioa d ă an um e
leg ată de istoria modernă a poporului
no stru. Această lucrare s usţinută de realitatea existentă în teren (ş i extrapolînd ,
am putea sp une în întreaga Dobrnge) ar
putea deven i un arg ument pentru protecţia unui patrimoniu i-u1·al , va loros dar
ame ninţat cu d i sp ariţi a pe zi ce t1·ece .
Un alt argument în favoa 1·ea păstr·ă r· i i ş i
conser văr ii , pe cît posibil, a aceste i a1
·hitecturi, pînă acum ma1·ginali za tă încercetările etnog rafilor noştri, este integrarea
ei într-un ansambl u de c ultură ext rem
de originală , cum este cea dobrogeană,
pe care î I îmbogăţeşte, înt regind u-1.
P articula1· i tăţ i le cadrul ui natural, va riet atea obiect ive/or de inte 1·es turi sti c (vestigii ar heologi ce impOl'tante, Muzeul de
Artă din Topalu) la care s-a1· adă uga şi
aceste va loroase construcţii de 'a1·hitectură populară , ar ri dica interesul turisti c
(deja ex iste nt) pentru zon ă şi ar ajuta
la dezvoltai-ea ei prin di versifica1·ea fu ncţi,
i lor econom ice ale sate lor ş i pr in o po si bil ă
în sc r iere a 101· în tur ismul dobrogea n şi
e l în cu 1·s de restaurare.
Di n numărul de case in vestigate, ar pu tea
fi înscr ise pe o vii toare listă a monumentelo 1· de a1·h i te c tură popu la1·ă şi prop use
pentru conservare « in si tu» următoarele
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5. Cosă cu tr ei încă p eri, pris pă pe trei
loturi şi fo'işor. În spatele casei este construit
celarul care are aceeaşi împărţire ca şi casa .
Tip rar. Sat Topalu nr . 32.
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Date privind
ampla sarea :
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I
I

I

I

I
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TINDA

CAMERA
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o
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Dat e privind
construcţia

Propuneri privind
punerea în valoare
a monumentului

Fişa

Date privind
amplasarea:
r- - - - - - - - - - - - - -

'

I

•

monumentului de

arhitectură populară

Denumirea monumentului: L ocuinţă (Casa nr. 333 - D ănăilă Petre)
Sat Topalu:
Comuna: Topalu
· Judeţ: Constanţa
Căi de acces de la D.N.;
-lin i aferatăConstanţa-Cernavodă;
Starea drumurilor :
- D.N. Constanţa - C e rn avodă ;
- D. N. Constanţa - Hîr şova ;
- ambele drumuri naţ i onale intersec tează drumu l ju deţea n modernizat
Cern avodă - comun a Horia (di sta nţe: in tersecţ i e Ti c hileşti - Topal u = 10 Km ; Cernavodă - To palu = 25 Km);
- drumurile sî ntasfaltate şi modernizate:
- cetatea Capidava cu Ant icvariul
Vecinătăţi cu obiective aflate
sau posibil a fi integrate. în
cetăţii;
circuitul turistic
- cetatea Stînca - Topalu ;
- Muzeu l de A1·tă -Topa lu;
- Rezerva·ţia de amoniţ i pi et1·iflcaţi
- Topalu;
- Osti-ovu I Balabanu
- Izvoarele su lfuroase - Topalu;
Calităţi a le peisa jului ;
- v eci n ătatea fluviulu i D unărea ;
a lţi factori naturali de interes : - Osfrovu l Balaban u;
- Reze r vaţia de a moni ţi pietrificaţi Topa lu;
- Izvoare le sulfur oase ale satulu i Topalu ;
- flora ş i fauna prezentînd forme
endemice
- vegetaţ i e bogată şi variată
- lipsa de mo noto ni e a peisajulu i ce
alte rn ează forme de rel ief relativ
îna lte (50- 100 m) cu vă i adînc i
şi terase de abraziune aflate spre
partea Dun ării ;
Sistem constructiv:
- Fundatie: piatr ă ;
- Soclul; - piatră legată c u lut ;
- Pereţi: -ch irpi c i, te n c uiţi ; văru i ţi;
- Planşee: - lemn de brad ; Sarp a ni:a, lemn ;
- lnvelitoare: - o lane ;
Anul construcţiei:
Proprietate:
În funcţiune s a u NU :
-1/4 sec. XX
- trecută în
- nu ;
proprietat ea
Consiliului Popula r;
Repar aţi i sau r e staurări necesare
Stare de conservare
- bună;
- degajarea l ocui nţ ei de a nexa adăugată ultedoi-;
- reface1·e tencuială şi rezug răvi re;
- cons ervare « in situ»:
- inte rare în cir·cuitul turistic al j udeţu l ui C ons tanţa;
- integrare în circu itul de vizitare a comune i;
- valori ficare cultu ral ă : micro-muzeu etnografic cu obiecte aflate încă in
sate le zonei;

monumentului de arhitectură populară
Denumirea monumentului: L ocu inţă (Casa N eşt i a nu A lexandrn)
Sat : Capidava
Comuna: Topalu
Judeţ: Constanţa
Căi

de acces de la D.N.;
starea drumurilor:

·-------

I
I

I
I

CAM Hl A

I
I
I

-

CA MERA

r I '!OA

-

I

I
Vecinătăţi cu obiective
aflate sau posibil a fi
introduse în circuitul turistic :

i ~-- . --

L _ _ ___ _

PRiSPA.

•

- - -•-

CASA NEŞTÎANU

I!

__„_

•
\

I

-

Calităţi ale peisajului ;
alţi factori naturali de interes: -

o

Im

Dat e privind
construcţia

Sistem c onstructiv :

lini a ferată Con stanţa - Cernav odă
D.N. · Constanta - Cernavodă;
D. N. Constanta - H î rşo va ;
ambe le di-umu r i naţionale inte1·sectează drumul j udeţean modernizat
Cernavodă - comuna Horia , t recînd prin Topalu , Capidava;
drnmurile sînt asfaltate şi modc1·nizate
cetatea Capidava;
Anticvariu l cetăţii Cap id ava ;
cetatea Stînca -Topa lu ;
Re zervaţia de amoniţi pi etr ificaţi
Topa lu;
izvoarele de ape sulruroase-Topalu;
Muzeul de A1· tă - To palu ;
vecinătatea fluv iu lui Dun ărea ;
p laj a făcută de Dunăre în d re ptlr I
l ocalităţ ii Capidava ;
Rezervaţia de amo ni ţi pietrincaţ i
de la Topa lu;
izvoai-ele sul ru1·o ase de la Topalu;
0

- Fundaţie : - piatră ;
- Temelie: - piat1- ă le gată cu lut ;
- Pereţi: - chi rpici ; ten cuiţ i; văruiţi ;

Anul construcţie i:

- 1916;

- Planseu : - lemn de brad :
- Sarp~nta: -lemn de brad ş i salc im;
- Învelitoare: - ţig l ă dreaptă ; coa·
mă de o la ne
Proprietate:
În func ţ iune s a u NU
- da ;
- da ;
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Propuneri privind
punerea în valoare
a monumentului

- propri etar Ne şt l anu Maria
Stare de conservare
Reparaţii sau restaurbi necesare :
- foa rte b un ă ;
- refacerea în velitorii iniţiale care era
- a fo st mod i ficată în velitoarea
din olane;
de olane , înlocuită cu ţiglă
- refacerea fere stre i laterale
dreaptă ;
din camera de locuit;
- fereastr-a din camera de locuit
a fost astupată
- conservare « i n situ »
- integrare în circ uitu l tur ist ic al j udeţului:
- integrare în cir·cuitu l de vizitare a reze rvaţiei arheol ogi ce - Cap idava;

Fi'a monumentului de
Date privind
a mplasarea

Date pr ivind
construcţia:

Propuneri privind
punerea în valoare
a monumentului

Fi'a monumentului de
Date privind
amplasarea:

arhitectură populară

Denumirea monumentului: L ocuinţă (Casa Tîrlesc u Ion)
Sat: Capitava
Comuna: Topalu
Judeţ: Constanţa
Căi de acces de la D.N . ;
- lin i aferatăConstanţa - C e rnavodă ;
Starea drumurilor:
- D.N. C o n sta n ţa - C e rnavodă ;
- D. N. Cons tanţa - Hî rşova;
- am bele d ru mur· i naţionale intersectează d rumu l jude ţe an modernizat
Cernav odă - co muna Horia ;
-drumurile sînt asfaltate şi moderni zate ;
Vecinătăţi cu obiective aflate
- cetatea Capidava ;
sau posibil a fi introduse în
- Ant icvar·iul c etăţi i Capidava;
circuitul turistic:
- Muzeul de Ar t ă-Topalu ;
- Cetatea Stînca - To palu;
- Re zervaţi a de amoniţ i pietr- i fic a ţ i
Topalu;
- Izvoarele de ap e sulfuroase de la
Topal u ;
Calităţi ale peisajului; alţi
- vec in ăt atea fluviului Dun ărea (posi factori naturali de interes :
b i l i t ă ţ i de pescuit);
- plaja făcut ă de Dun ă r· e în dre ptu l
loca li tăţii Capidava;
- Rezer· vaţia de am o niţi p i et rific a ţ i
de la Stînca - Topalu;
- izvoarel e de ape sulfu roase de la
Topalu;
Sistem constructiv:
- Fundaţie : piatră ;
- Temel ie: piatr ă l e g ată cu lut ;
- Pereţi : ch irpi ci; te n cu i ţ i ; văruiţi
- Pl a nşeu: lemn de brad ;
- Sarpanta : lemn de br·ad şi salcîm ;
- 1nvelitoare : ţigl ă d r·eapt ă ; coarnă
de ola ne:
Anul construcţiei
Proprietate:
În funcţiune sau NU:
- nu;
cca 1920
- da ;
Stare de conservare - foarte
Reparaţii sau rest a urări
bună ;
necesare:
- dega jar·ea case i de chi Ieru I latera l
- adăugire ulter i o a ră ş i ne ad ecvat ă
- co nser vare « i n situ » ;
- intr-oduce re în circuitul tur·istic al j udeţul ui ;
- in tegr-are în circui tul de vizitare al rezerv aţiei arheo logice (ş i etr.ogr·afi ce)
Capidava ;

acces de la D . N .;
drumurilor:

Vecinătăţi

cu obiective aflate
sau podbil a fi Introduse în
circuitul turistic:

Calităţi ale
alţi factori

peisajulu i;
naturali

de interes:

Date priv ind
construc ţ ia:

Sistem constructiv:

o

Constanţa

lin ia ferată Constanţa- Ce rnavod ă ;
D. N. C on stanţa - Cerna vo dă;
D.N. Consta n ţa - Hîrşo v a;
ambele drumu r i naţionale inter·secte a ză drumul n aţ ional modernizat C ernavodă - co mun a Horia
(d i s tanţe in tersecţie d.n. Constanţa
- Hîrş ova în dr eptu I corn unei Tighi Ieşt i - To palu = 1 O km ; d.n.
Constanţa - Cern av odă - Cernavo d ă -Topalu = 25 km) ;
- cetatea Capidava ş i Anticvariu l

-

ce t ăţ i:

- cet atea Stln ca - Topalu;
- Muzeul de Artă- Topalu;
- Rezervaţia de amoniţi pi etrificaţi
de la To palu;
- izvoar·ele sulfuroase - Topal u;
- vec in ătatea fluviului Dunărea;
- Re z ervaţia de amoniţi -Topa lu :
- izvoarele sulfuroase - Topalu;
- Ostrov u I Balabanu;
- vegetaţia bogată şi var iat ă :
- flora ş i fauna prezen tînd rorrne
endemice:
- Fundaţie : - piatră;
- Temelie: - pi atră l eg a tă cu lut;
- Pereţi: - chir·p i ci ; tencuiţi; văr· uiţi:
- Plan,eu: - lemn de brad;
- Şarpantă: - l cm n de brad şi salcîm ;
- Învelitoare : - ţ igl ă dr· eaptă ; coamă de o lane
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arhitectură populară

Denumirea monumentului: Locuinţă (Casa nr. 351)
Sat : Topalu
Comuna: Topalu
Judeţ:
Căi de
~tarea

CASA ŢÎRLESCU

CASA MĂRGĂRIT OOMNÎCA

· - - - -- - „„--- --

Anul construcţiei:
1/4 sec. XX

Proprietate:
- da;
- prop rietar :
Mărg ărit Domnica;
Reparaţii

sau restaurări necesar•
- completa re decor pazii ;
- reracerea t enc ui e lii;
- rezug r ăv i re:

Stare de conservare:
- bună;
Propuneri privind
punerea în valoare
a monumentului

ln funcţie sau NU:
- da;

- co nservare « in s' Lu »
- integrare în cir·cuitul tur isti c al judeţului;
- integrare în circuitu I de vizitare al comu nei;

Fifa monumentului de arhitectură populară
Date privind
Amplasarea
----- ------~

CAMERA

·----

Căi de acces de la D.N.;
Starea drumurilor

~--

TINDA

Denumirea monumentului: L ocui nţă (Casa nr. 320)
Sat: Topalu
Comuna: Topalu
judeţ: Constanţa

CAMERA

Vecinătăţi

cu obiective aflate
sau posibili a fi introduse în
circuitul turistic:

CASA RADU IOANA

Date privind
construcţia

Propuneri privind
punerea ln valoare
a monumentului:

RtSUMt
La presente etude se propose d'exprirner le
resultat des recherches ·effect1,;ee s e n 1989-1990
sui· l'arcl1itectu1·e des villages rournaines di sposes sur le pa rcours du Danube - c'est a d ire
la partie danub ienne du Dobroudja , preci semen t Ie s vi Ilages B ăltăgeşt i, Capi dava , Top a Iu,
Seim eni, appartenant au distl"ict de Constanta,
L'etude fait pa rt ie d'un prog1·amrne des recherches qu i_a pour but, dans Ies an nes su ivantes,
de couvr·k I ent ie1·e zone danubienne de Dobroudja et de revele r la physionomie parti cu lie1·e
de l'a n::h itecture popul aire de cette region qu i
est moins etudiee et indument mar·g in al isee .
L' arch ite cture de Dobroudja n 'est pas interessan te uniquement comme ma1·que d' un unive1·s sp ir· ituel parti cul ier ma is auss i co mm e 1·esultat de quelques t1·a nsformatio ns hist oriqucs
et soc iaux dans lesq uelles Dobroud ja fut eng1·enee a la fin du XIX-ieme siecle,
Le mili eu ro urnain, entie1·e111ent constituie
au comme ncement du XX- ieme siec le, fut permea bl e aux influences et aux echanges cultu1·e ls facilites pai· Ies mouvements de la population roumaine d' un cote a l'aut1·e du fleuve,
ou ame nes, de !' Orient et de l'Occiden, td'une
ma ni e1·e ou d'autre, mais sa capacite de synthese
engendi-a une arch itecture qu i s' integ1·e e n son

linia rerată Con stanţa - Cern a vodă
D. N. Constan ţa - Cernavodă
D. N. Constanţa - Hîrşova;
ambele drumu1· i n aţionale in t e rsectează d1-umul judeţean niode 1
·nizat Ce rnavodă - comuna Hor ia:
1) în d1·eptul comu ne i Ti chi leşti - Topalu = 10 km ; 2) Cernavodă
- Topalu = 25 km :
- drumurile sînt asfaltate ş i mode rnizate ;
- cetatea Cap idava ş i Ant icva1·iu l ce-

-

t ăţ ii;

- cetatea Stînca - To palu i
- Reze1· vaţia de amoniţi pietr i ficaţ i
de la Topalu ;
- Muzeu I de Artă - Topalu;
- izvoare le su lfuroase - Topalu;
- Ostrovul Balabanu (cu ur me de
locuire reu dală) ;
Calităţi ale peisajului;
- vecinătatea fluviului Dun ărea ;
alţi factori naturali de interes: - izvoa1·ele sulruroase
Topalu ;
- Rezer· vaţ i a de amoniţ i - Topalu;
- Ostrov u I Ba labanu ;
- veget a ţia bogată ş i vai-iată tot
timpul ve1·i i;
- flora ş i fa uria prezent înd form e
endem ice ;
Sistem constructiv:
- Fundaţie: - piatră;
- Soclu: - p i at1· ă de car ier ă leg a tă
cu lut :
- Pereţi: -c h i rpici, ten c uiţi; vă1· uiţi ;
- Planşee: - lemn de bi-ad :
- Sarpanta: - lemn de brad şi salcîm;
- Învelitoare : - tablă;
Proprietate:
ln funcţiune sau NU:
Anul cons~rucţiei:
- 1900 ;
-d a ;
- da ;
- proprietar
Radu Ioana :
Stare de conservare:
Reparaţii sau restaurări necesare:
- foa rte bună;
- nu sînt necesa1·e;
- conservare « in situ»:
- integrare în circu itul tu r isti c al j udeţul ui ;
- integrare în circuitul de vizitare al co mun ei, cuprinzînd centrul comunei
cu Muzeul de Artă - Topalu, mo numen_tel e de arhitectură populară;

essence dans la fradition rournain , rna is elle
a aussi des trai tes qu i l'ont pal"ticularisee dans
l'e nsemb le des autre s zones etnograph iques rournaines.
Dans I'i nvest igation ethn ograph ique de I'a1·ch itectu1·e de la zone danubienne on a cons idere
Ies prem isses su ivantes:
- l'inte1·penetration ent1·e Ies differentes grnu pe111ents ethno-culturels.
- !'unite cultu1·el le avec le territoi1·e du
co t e gauche du Danube.
- la relat ion village - vi l le, plus accen t uee
ici. par·ce quc le developpement des deu x mil ie ux (urba in-rural) s'est produit p1·esque simu ltanernent dans ' la pel"iode 1878-1928.
·- le fa it que Ies villages etudies tou rnent du
po int de vue econom ique et cultur·el ve1·s des
centres u1·baines differents: B ă lt ă g esti vers Medgidia, Cap idava vers Cerna vo dă, Topalu vei-s
Cernavoda et aussi ve rs Hfr şova.
De 400 maisons pa1·courrues est cho isi un
echantion de maisons q ui comp1·end Ies ma isons Ie s plus representatives po ur Ies type s
proposees dan s la cl as iflcati o n t ypolo gi que .
A la suite de l'analyse des informations bibliog1·aphiques et de l'a1·ch ive, corroborees avec la
recherche dans le tei-rain, a resuite que l'archi tecture de la zone, dans sc n evolution da ns la
pe1·iode du temps don nee met e n eviden ce

deux g1·ands prncessus integres au developpement de Dobrnudja a la fln du X IX-eme
siecle :
1. Le passage de la feodal ite 1·etardatair·e a
I epoque moderne - c'est a dire le passage de
la fo1·me d'habitat p1·imitif - bo1·de iul (la
ma ison creuses) a la forme d'habitation moderne: la ma iso n a la surface du sol.
2. L'integratiol'l, de facto , de Dobroud ja
dans la culture nati ona le .
Dans toute la pe riode etudiee ont coexiste des
differents method es d'habitati on mais dans l'hi sto i1·e de l'habitati on de !'area l 1·echerche nous
pouvons delimiter sans imposer des ra ides limites, quelqu es periodes d'e volutio n:
- la peri od e jusqu 'au 1880 - le logerne nt se
fa it plutot dans des maisons ueusees sous le
sol et dans des maisons unicellulaires ;
- la pe 1·iode 1880-1950 - la plus importa nte en ce qui concern e le prngramme constructif qui se car-acte1·ise pa r la totale dispal"i t io n de I' hab itat io n dans Ies maiso ns
creusees sous le sol (bo rde ie) ;
- ap1·es 1950 - c'est la peri ode pendant laquel le
Ies contacts avec le mili eu u1·ba in s'acce ntuent,
Apres 1950 nous avans, gene1·ale ment, une
stabilite du prngram me const ruct if qui perpetue
Ies mode les loca les ccnstituies deja.
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SOCIETATEA ARHITECŢILOR ROMÂNI
51
, PROBLEMA MONUMENTELOR ISTORICE
GRIGORE IONESCU

Arhitectu ra, în general, ne înfăţişează în timp şi spaţ iu etapele de dezvoltare ale unui popor şi reprezintă m ărturia cea ma i
elocventă a gradul ui său de dezvoltare şi cultură.
Întocmi rea planului şi desenarea faţadelor unui ed ificiu sînt
opera unor special işti ca1·e se numesc ar hite cţi şi care îndeobşte
sînt formaţi în şcoli speciale.
Pînă către jumătatea veac ului al XIX-iea făurito1· ii monumentelor noastre vech i cu care ţara are dreptul să se mîndrească
n-au fost arhitecţi cu titlu dat sa u recun osc ut ca atare de vreo
instituţie ofi cia l ă de învăţămînt a statu lui. Ei au fost nişte pricepuţi meşteri formaţi pe şantiere , practicînd, la în ceput, toate
îndeletnicirile legate de arta construcţiei. După an i î ndelungaţi
de ucenicie, în văţăcelul care era dăruit cu talent şi sîrg uinţă ajungea calfă, apoi meşter, t erminînd cu titlul de mare meşter, el
însuşi învăţător în arta de a construi, ca acel Max im «învăţător
de zidari », cum semna el, autorul minunatului edificiu care este
biserica bolniţei Mănăstirii Coz ia sau ca« Manea Vătaful de zidari»,
mare meşter al lui Co nstantin Brîncoveanu, autorul vestitei
Mănăstiri Horezu şi al biseridi Sf. Nicolae din Bucureşti. De altfel,
în timpul Evului Mediu şi pînă către începutul veac ului al XVIII-iea
situaţia, din acest pu nct de vedere, nu era diferită în nici una din
celelalte ţări ale Europei. Prima şcoală de pregătit în mod ştiinţifi c
şi sistematic arhitecţii a fost înfiinţată în Franţa. Este vorba de
aşa numita «Academie Royale D'Architect ure » creată de Colbert, minist rul lui Ludovic al XIV-iea. Metoda formăr ii arhitec-

ţi lor

în şco li speciale a fo st treptat adoptată din veac ul al XVIII -iea
în alte ţări.
Pri mu l specialist rom ân, arhitect, format la această şcoală
fran ceză, la Pari s, a fo st Dimitrie Berinde i (1832-1884), care s-a
remarcat mai ales ca autor de studii teoretice privind arhitectura.
Pînă în anul 1891, cînd, la 26 februarie al acelu i an, lua fiinţă Societatea Arh itecţilor Români , num ăru l a1·hitecţilor noştri cu studii
urmate în străinătate se ridica abia la 24, decanul lo r fiind Alexandru Or ăsc u (1817-1894).
Date fiind, pe de o parte, nevoile ş i posibilităţile materiale
ale ţării de a construi edificii Ie necesare adăpost irii num eroaselor
instituţii publi ce create şi, pe de alt ă parte, num ă rul mic de arhitecţi români capabili să satisfacă aceste nevo i, fapt care înlesnea
ve nirea în ţară a unui număr din ce în ce mai mare de arhitecţi
st ră ini, prima problemă pe care Societatea Arhitecţilor Români
şi-a propu s s-o rezol ve a fost înfiinţarea unei şco li româneşti
de arhitectură.
A doua problemă care a frămîntat minţile a1·h it ecţilor şi ale
oa menilor de cultură rom âni, chiar cu mult înainte de ex i stenţa
noii societăţi a arhitecţilo1-, a fost sa lvgardarea moştenirii pe care
ne-au l ăsat-o înaintaşii în materi~ de monumente istori ce.
Primel e prevederi oficiale pentru întreţ inerea unor monumente publice erau stipulate în Regulamentul Organi c (18321858). L ăsîn d însă de o parte aceste prevederi, ap licate sporadi c
şi pentru care, dacă monumentele erau importante, trebuia cerut
şi

Biserica Sf. Dumitru din Craiova: planul
în negru este cel al bisericii originare ; cel alb este al bisericii proiectate şi
executate de Lecomte du Nouy pe focul
celei vechi.

poşat
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pentru restaurarea lor avizul pr in cipelui domnitor prin intermediul Ministerului de Interne, lu c rări le cele mai importante
exec utate pentr u un ele din aceste monume nte pînă în 1860 au
const ituit în realitate nu o resta urare ci mai degrabă o negaţie
a noţi un ii de resta urare. M ă n ăsti r ile Bistriţa şi Tismana din Oltenia refăc ute în st i I roma ntic, clopotniţele măn ăstir i lor Antim,
Văcăreşt i şi Plumbu ita d in Bu c ureşti, opere ale unor meşter i
stră ini, dint1·e care cel mai cun osc ut a fost Schlater, sau Bi serica
Sf. Gh eo rghe Nou di n Bucureşti, a căr ei parte superioară de la
nivelul plan ului de naştere a bo lţil or în sus, refăcută în sti I clasic
ş i co mpletat ă cu un pNtic sup raînă lţ at de un turn, o peră a arhi tect ului Xavier Villac ros, sînt exemple elocvente în acest se ns.
Prima interv enţ i e în vederea unei restaură ri în spiritul ideilo r
avan sate aplicate în special în Franţa, după Revoluţia din 1789,
s-a făcu t în timpul domniei lui Alexa ndru Ioan Cu za . Deci zia
Consiliului de M i ni ştri adoptată în acest sens poartă data de 10
ma i 1863 şi pi· i veşte resta ura rea bisericii M ănăstir ii Argeş. Proiectu l de restau rare a fost întocmit de arhitectul Gaietano Bure lli
şi dat în a ntrepri ză spre executare arhitectului Feli x Montau.
reanu , în 1874, însă , pe baza observaţ iilor pertinente ale unei
co mi si i din care fă cea u parte între alţii arhitecţii Alexa ndru O ră~
cu, Dim itr ie Berindei ş i ar heologu/ Alexandru Odobescu - cum
că lu crăr i le exec utate nu erau mulţumitoa 1·e şi era nevoie de un
nou proiect-, Mini sterul Cu lt elor şi I nstrucţi unii Publice a
denunţat co ntractul a1·h. Montaureanu şi, luînd în considerare
prob lema s a l vg ardă r ii patrimoni ului arhitectural al ţ ăr ii într-un
cad1·u mai la rg , a cerut concursul vest itului ar hitect francez
Viollet le Du c. Nep utîndu-se deplasa în Ro mânia, acesta a t1·imi ; ,
în sc himb, la Curtea de Arge ş pe colegul şi colaboratorul să u,
ai- hi tectu l A de Baudot, ca re a st udi at cu atenţie monum entul
a faţa locu Iu i cu Iegînd toată docu m entaţi a ne cesară elaborării
unui proiect de resta urare. Reî ntors la Pari s, de Baudot a supus
docume ntaţia sa lui Vio ll et le Duc şi , împreună , au întocmit un
raport-proiect pe care l-a u trimi s ministeru lui la Bucu reşti . Se parat, Viollet le Duc a trimis Mini ste 1·ului o scr isoare în care recomanda , pentru executarea şi conducerea lucrărilor, pe fostul său
elev şi ami c, arhitectul Andre Lecomte, «adept al metodei noastre
de restaurare » preciza Viollet le Duc. Este vorba de metoda
bazată pe doctrina unităţi i de stil, potrivit căre i a a restau ra un
edificiu nu însemnează numai a-l repara şi înt ă ri să reziste t impului,
ci a-l restitui în formele adevărate în care a fost proiectat ş i realizat (sau ar fi trebuit s ă fie reali zat şi terminat de pr imul să u
arhitect) .
Angajat de Guver nul rom ân , arhitectul Andre ~ecomte - care ,
odată venit în România nu avea să o mai părăs eas c ă (a murit în
1914 în vî rstă de 68 ani şi este înmormîntat în biserica Sf. Voievozi , z i să Fl ă mîn zeşti, de la marg inea oraşului Curtea de Arge ş,
al ăt uri de M ănăsti rea de care şi-a legat pentru totdeauna numel e)
- şi-a încep ut activitatea în an ul 1875. Lu cră rile pentru restaurarea biseri cii au durat 5 ani, în timpul cărora opera arhitectului
francez a fo st de mai multe o ri ana li zată - supe rfi cial este cazul
s ă pre c i ză m - şi criticată . Într-o scrisoare adre sată Ministrului
Cu ltelor ca răs puns la un raport pri vind l ucrări l e de restaurare
care fu s e s eră executate pînă în februa rie 1878, rapo rt redactat
cu rea credi nţ ă şi li psă de ob iect ivitate, de către pictorii Theodor
Aman , Th. Ştefăne sc u, sc ulptorul Karl Storck şi arhitectul Alex.
S ăv ule sc u - Andre Leco mte declara textual: «a m conştiinţa de
a fi îndepli nit cu loialitate mi siunea cu care am av ut onoarea de

Biserica Sf. Dum itru din Craiova,
Lecomte du Nouy.

cl ădită

a fi în să rcinat de Guve rnul rom ân. Acea st ă lu crare de restaurare
spe r că îmi va crea un titlu onorabil în faţa criticii serioase».
Înt r-adevă r, doi ani mai tîrziu, în 1880, comi sia de rec epţie a luc ră rilor ter minate, comp u să din Ion Ghica , Dim itrie Berindei,
Alexa ndru Orăs cu ş i M. Capuţin ean u, preciza că «în ceea ce
pr i veşt e stilul primitiv al monumentului nu se observă nici o
sc him ba1·e ca re ar putea să-l altereze». De altfel, din punct
de vedere al doct rine i lui Violl et le Du c, uni tatea de stil ni ci nu
putea fi co nte s ta t ă unui monume nt pe rfect unitar care fu sese
concep ut şi exec utat între 1512 şi 1517 de a ceea ş i e c hi pă de meş
t eri. Incontestab il a incompetenţă ca arhitect ş i restaurator a
lui And re Lecomte, re ieşită cu pr il eju l exec utării, în condiţii
t ehni ce i reproşab il e , a lu c rărilor de la Curtea de Argeş , s-a dovedit, din păcate, ş i cu alte ocazi i. Mini sterul Cultelor şi Instrucţiunii Pu blice i-a so li citat aj utor ul arhitectu lui francez şi pentru
restaurarea bise ri cii ş i a comp lex ului mănăs tiresc Trei Ierarhi din
l aş i, apoi în continuare a bi se ri cii Sf. Nic ul ae a lui Ştefa n ce l Mare
din acel a şi oraş , a Mitropoliei din Tîrgov işte şi a bi se ri cii Sf. Dumitru din Cra iova. Primul dintre noile monum ente în credinţate
sp re resta ura re a fost Bi seri ca Trei Ierarhi a Voievod ului Vasile
Lupu, co n strui tă între ani i 1637- 1639, unitară din punct de
vedere st ilisti c ca ş i biseri ca lui Neagoe Basarab de la Curtea de
Argeş; Iucrăr i le au început în 1882. Cin ci ani mai tîrzi u, după
ce executase o bună parte din lu cră ri, unel e cu multe abateri
de la principiil e sănătoase de restaurare, Andre Lecomte - care
din 1884 adă ug ase la numele său şi apelativ ul du Nouy, - comunica
Min ister ului că biserica suferise, în dec ursul veac ului mari trans-
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(ceea ce era inexact) ş i multe degradări (acestea incontestabile) de aceea adăuga că a fost obligat «încetu l cu încetul» să
refacă aproape complet monumentul .
Dram a monumentelor încred inţate spre restaurare lui Andre
Lecomte du Nouy începe de aici. Pentru ceea ce a urmat, lucrurile devin cu totul de neînţeles. În timp ce în toate ţările Europe i
principiile de restaurare bazate pe doctrina unităţii de sti l erau
înlocuite cu o nouă metodă mult mai sănătoasă ş i logi că , aceea
a conservării şi restaurării istorice, adică respectînd şi păstrînd toate
părţile valoroase care ar fi fost adăugate monumentului în decursul
veacurilor, Lecomte du Nouy a aplicat celorla lte monumente ca re
i-au fost în c redinţate spre restaurare o concepţie încă mai arbitrară: dărîmarea intregrală ş i construirea în !ocut lor, pe acelaşi
loc, a unor edificii nou concepute în spiritu I arhitect urii celor în Iocu ite, în dimensiuni ş i înfăţişări cu totul sch imbate .
În urma protestelor vehe mente - de data aceasta perfect
îndreptăţite - al e arhitecţilor, pictorilor, scu lptorilor şi altor
oameni de · c ul t ură, Ministerul a numit, în 1890, o comisie onor ifică a monumentelor publice formată din Mitrnpolitul primat,
Ministrul Th. Roseti, Mihail Kogălniceanu, D. Sturdza, Tit u Maiorescu, V. A. Urechia, Gh. Lahovari şi Grigo re Toc il escu. ln vremea
aceasta, Biserica Sf. Ni culae de la l aşi şi Biserica Sf. Dumitru de
la Craiova erau dărîmate, iar Mitropoli a din Tîrgov işte în curs de
dărîmare. Între timp fuseseră dă dmate şi toate anexele fostei
Măn ăstiri a Argeşului şi clădit, pe ar ipa dinspre răsă rit a curţii,
după planurile lui Lecome du Nouy, într-un curat stil românesc,
Palatul regal. Mai rămăseseră în picioare, neatinse, turnul clopotni ţă de la intrarea în curtea Mănăstirii Trei Ie rarhi din l aşi şi clă
direa cunoscută sub num ele de Sala Goti că din comp lexul ace l eeaşi

Întrunită

formări

m ănăstiri .

Biserica Sf. Du mitru din Craiova .
Lecomte du Nouy .

Fa ţa da p rincipa l ă.

Releveu din arhiva lui

de urg enţă în zil ele de 9 şi 12 mai 1890, noua comi-

hotă1·ăşte, în ceea ce pri v eşte complex ul Măn ăstirii Trei Ierarhi,
păstrarea întocmai , resta urarea turnului c lopotniţă precum şi
a Săi ii Goti ce , precizînd u-se că aceasta din urm ă trebuia să fie
de stinat ă in stalării unui mu zeu eclesiastic, menit să adăpostească,
în primul rînd, obiecte vechi ale Bisericii Trei Ierarhi. Hotărî

sie

rea aceasta a fost însă răsturnată de o subcomisie ţinută la l aş i,
la 29 iunie 1890, compusă numai din trei membri - Gh. Lahovari,
D. Sturdza ş i Grigore Toci /ese u, la care au a~istat, cai nvitaţi , Lecomte
du Nouy ş i arhitectul francez H. Revoii. lnainte de a a răta ce s-a
hot ărît în cadrul aceste i comisii este necesar să facem o paranteză.
Exced aţi de faptul că autorităţile oficiale nu dau ni ci o urm are
protestelor lor, arh ite cţi i rom âni in vocase ră în spr·ijinul criticii
lor autoritatea ad1itectului francez H. Revo ii, specia li st în domeniul re staurărilor care se executau în acea vreme în Franta.
În urm a ultimului protest al arhitecţilor rom âni, Mi ni strul
Th. Rosett i a cerut Com isiei Monumentelor Publice să- i recomande un arhitect străi n care, cu compete nţă ş i im parţia li tate ,
să-şi dea av izul asupra lu c răr ilor executate şi as upra modalităţi i
de a le continua. Astfel, la propunerea lui M. K ogălnicean u şi a
lui Titu Maiorescu s-a decis să fie invitat ca expert H. Revoii.
Decizia a fost lu ată în sed inta comi siei din 12 mai 1890 tinîndu-se
seama de faptul, subl in°i at d~ Titu Maioresc u, că arhitectii români
invoca s eră în spiritu I crit ici lor lor auto ritatea acestui a r·hitect.
Într-adevă r, arhitectul G. Ster·ia n ceruse .printr-o scrisoare arhitectului fran cez unele lămurir· i as upra felului cum trebuie înţe
l ea să o ad e vărată lu crare de re staurare; H. Revoii răspunsese
colegu Iu i său rom ân printr-o scrisoare amabilă datată Ni mes,
23 ianuarie 1890. Desprindem din acea scr-isoar·e cîteva pasaje:
«îmi cereţi să vă dau unele lămuri ri despre regulile pe ca re noi
le aplicăm în Franţa în restaurarea monumentelor istori ce. Este
pentru mine o plăcere şi o dator:ie să vă satisfac dorinţa. Respectul
trecutului şi al amintirilor istoriei artei trebuie să fie nota dominantăa lucrărilor de această natură»; şi în legătură cu părţile ce fu seseră între t im p adăugate Bise ri cii Sf. Niculae de la laşi, deja dă rî
mată, şi cu monumentul exona rtex al Bisericii Mitropoliei de la
Tîrgov işte, în curs de dărî mare, pe care Sterian le menţionase
în scrisoarea sa către Revo ii şi-i ceruse părerea , arhitectul francez
răsp und e astfe l: «Ar fi foar-te s upărător cînd un edific iu se compune din părţi de di verse epoci de a face să di spară astfel de părţi
pentru a restabili stilul primitiv. Fiecare epocă are stilul ei; este
o pagină de istorie scr i să cu pietre. Ce drept am avea să o di strugem? »
Cum reiese foarte clar din text ul citat şi cum ştim şi ceea ce
se realiza în acea epo că în Fra nţa şi în alte ţări în materie de restaurăr·i de monumente, H. Revoii era un adept co nvins al noului
mod de abordare a problemei restaurărilor, în conformitate cu
doctrina istorică cu totul opu s ă doctrinei unităţii de stil a lui
Viollet le Duc, părăs it ă şi combăt u tă .
Ţinînd seama că, la acea dată (primăvara anului 1890), Biseri ca
Sf. Niculae de la laşi era deja dărîmată, cea a Mitropoliei de la
Tîrgov işte mai păstra o parte foarte mică din zid uril e vech i iar
Biserica Sf. Dumitru de la Crai ova fusese deja înlocuită cu cea
nouă, operă a lui Lecomte du Nouy care nu mai avea nici o leg ă
tură cu ctitoria lui Matei Basa rab, ne dăm seama în ce sit u aţie
imposibilă se găsea expertul francez, care nu mai avea de sa lvat
decît prestigiul colegului să u mai vîrstnic, Lecomte du Nouy.
Din păcate, cum reiese din raporatele sale de expertiză, influenţat de Leco mte du Nouy şi' probabil încurajat şi de unii membri
ai guve rnului, a trecut total de partea confratelui său francez
şi iată ce putem citi într-unul din aceste rapoarte: «Dacă dau
dreptate er udi ţiei, iscusinţei ş i probităţii arhitectu lui ale cărui
l ucrări şi proiecte am fost chemat să le ap1·eciez, este că operele
sale merită cu prisosinţă aceasta şi este într-adevăr echitabil ca
după ce a suferit critici nemer·itate şi perfide să primească dovada
cea mai sinceră că merită înalta încredere pe care i-a acordat-o
guvernu I român ».
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Într-un al doilea proces verbal legat de aceeaş i şed in ţă se
opina ca turnul c l opotniţă de la intrarea în mănăstire să fie dărî
mat, dat fiind că nu prezintă nici o importanţă i storică sau arhite ct ura l ă, iar c lopotniţa, executată în dimen siuni convenabi le,
să fie construită în cadrul Să lii Goti ce. Într-unul din rapoartele
sa le de expertiză , H. Revoii, arătînd cu un iz de ironie: «cît de
fl atat a fo st că membr ii Comisiei Monumente lor Istori ce au binevo it să- l acompan ieze la laşi ş i să- l lumineze cu erudiţia ş i cunoş
tinţ e l e lor atît de perfecte de arheologie românească». preciza
că, în ceea ce pr i veşte c lopotniţa, el o consideră « fără ni ci un i,nteres arheologic, pe de o parte, şi , pe de alta, l asă mul t de dorit
sub raport ul so lidităţi i ». Cît despre Sala Goti că credea că «ar fi
convenab il să fie restaurată cu ajutorul relevee lor exacte, în ce
priveşte ansa mblu/ şi detaliile precise ale decoraţiei arhitecturale». El vorbeşte de restaurare, nu de dărîm are ş i reclădire.
Ceea ce a făc ut după aceea Lecomte du Nouy din această Sală
G o ti că nu are nimic de-a fa ce ni ci cu edificiul initial nici cu vreo
metod ă îndreptăţită de restaurare. A ridicat în l~cul ei o clădire
nou ă ca re, analizată separat, ca operă de ar hi tectură, nu este de
loc lips it ă de interes. Ca arh itect, Lecomte d u Nouy a fost un
mare artist.
În intervalul de timp de la venirea sa în ţară ş i pîn ă către 1886,
d ată cînd a în cep ut lu crările de la laşi, Tîrgo v işte şi Craiova
Leco mte du No uy a întreprins o se rie de călătorii de studiu în
cursul că rora a cercetat cu atenţie ş i dragoste cele mai valoroase
monumente vechi, relig ioase şi civile din Ţa ra Rom â nească şi
Moldova. Atracţia faţă de arhitect ura veche românească pe care
a cercetat-o şi î n s uşirea esenţei ei se întrevăd, pe de o parte, din
marele num ăr de sc hiţe ş i note de că l ătorie, în parte păst rate,
ş i, pe de a ltă parte, din c l ădirile noi, concep ute de el în spiritul
arhitecturii româneşti medieva le ale căre i edificii sînt ridicate
pe locul vec hii mitropolii din Tîrgovi şte ş i al Bi se ri cii Sf. Dumitru
di n Craiova, la care mai putem adăuga Palat ul Regal de la Arge ş ,
c l ădiri care pot sta cu mîndrie, întrecîndu-le prin perfecţiunea
exec utiei si sti I, alături de edificii le reali zate de arhitecti i români
prom~tori' ai curentului de afirm are în arhitectură a specific ului
naţion a l.

Păstrînd într-o oarecare m ăs u ră proporţi il e, Lecomte du Nouy
a făcut la Tîrgo v işte ş i Craiova ceea ce a făc ut Bramante la Roma
cu patru sute de an i în urmă, cînd acest mare arhitect, supranumit de contemporanii să i « el maestro ruinante », a dărîmat
marea si celebra biserică Sf. Petru, conservată încă în bună stare,
ca să ridi ce în locu l ei o nou ă biserică, la definiti va rea ş i înfrumuseta rea căre ia aveau să contribuie, în continu are, cîtiva din cei mai
~ari arhitect i si art isti ai Renasterii si Baroc ului.'
Cu excepti a' biseri ci i Iu i Neagoe Ba~a rab de la Curtea de Argeş ,
resta urat ă în condiţii ire proşab il e ca sti l şi tehnică, şi, în parte,
a Bi ser icii Trei Ie rarhi a lu i Vasile Lupu de la l aş i, totuşi restaurată, dar cu multe ILce nţe condamnabile, restu I Iucrări lor executate
la la ş i, Craiova ş i Tî rgo v i şte umbreşte, în mod grav , opera de
resta urator a lui Lecomte du Nouy.
Da că edificiile noi, foarte va loroase ca opere or'iginale de arhite ct ură , datorate lui Lecomte du Nouy n-a u stimulat zel ul arhitecţilor români în materie de arhitectură de expresie naţională, în
sc him b opera lui zisă de restaurator rămîne un exe mplu de neurmat în materi e de conservare ş i restaurare a monumentelor
istorice.
0

După aceast ă paranteză necesară, revenim la oi le noastre să
vedem ce s-a hotărît în şedinţa din 29 iunie de la l aş i.
Citez din proces ul verbal al şedinţei: « Noi s ub se mnaţii

(adică Gh. Lahova ri, D. Sturdza ş i Grigore Tocilesc u) examinînd
la faţa locului, alături de domnii arhitecti Revoii si Lecomte du
Nouy, vechea Sală Goti că ş i co nstatînd că starea în ~are se găseşte
nu îngăduie păstrarea ei ş i că dimensiunile ei nu co respund desti naţiei ulterioare de a servi ca loca l de muzeu istori c, opinăm ca
ea să fie reconstruită după stilul său şi dispoziţia ei de altă da tă ,
dar în dimensiuni mai mari şi În legătură cu noua clopotniţă de
0

bise r ică».
M ă nă s tireo

Trei Ierarhi din l aşi:
sus-arlginolu/ înainte de restaurare;
jos - restructurarea efectu ată de
către Lecomte du Nouy.

c:· •

•

•• •
Mitropoli a din
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RESTAURAREA CASEI «NIFON» DIN CADRUL
...
MANASTIRll STELEA-TIRGOVISTE
,
arh . CORNELIU IONESCU

Contextul arhitectural istoric. Mănăstirea Stelea din oraşul
Tîrgovişte a fost constituită în anii 1570- 1580 1 prin comasarea
unor donaţii, în acest scop, de bunuri imobile civile existente,
curţi cu clădiri. Cu ele s-a organizat o incintă comună în mijlocul
căreia

Stelea negustorul a ridicat prima biserică a noii mănăstiri 2.
Cuno scută atunci şi ca «mănăstirea negustorilor» 3 (tîrgovişteni,
evident), gestu I acestora, prin care dădeau o uti Iizare nobilă
unei părţi a averii personale, era o urmare a înfloririi economi ce
şi culturale pe care o cunoştea oraşul Tîrgo v işte, începînd cu
prima jumătate a veac ulu i al XIV-iea 4 .
Noua mănăstire distona cu ideea complexului mănăst ire sc :
biserica şi corpul mănăs tirii ridicate într-un un ic gest constructi v,
pe un teren gol, ca in v estiţie a instituţiei Bisericii. Ea era fructul
societăţii civile, produsul oraşului Tîrgovişte, clădirile laice preexistente fiind introduse în circuitul religios. Se năştea astfel
într-o zonă urbană constituită şi construită cu mult înainte, modificîndu -i funcţiunea, caracter ul şi profi lul arhitectural-urbanistic,
şi care era chia r o parte a zonei centrale a oraşului acelei vremi 6 .
Este semn ificativ că mănăstirea se n ăştea în această retortă
a vietii urbane clocotind , unde, în fiecare moment, se zămisleau
germ~nii timpurilor care urmau, unde «locuitorii erau mai şle
fuiţi, deoarece oraşul este cercetat de multă lume» 6 •

tehnică

de zidărie: casete mi ci din piatră ş i cără mid ă , de 25 x 13 x
3,5 - 4 cm, tehnică identi că la primul zid de in c intă (cel interior)
de la Curtea Domnească din Tîrgov işte, datat cu precizie în prima
jum ătate a veacului al XV-l ea, 7 care face oportună reluarea problemei vechimii edificiului.
Casa Nifon. Ni velul de constr·ucţie al fazei ei vec hi (în continuare
faza Nifon 1) urmeaz ă direct stratului arheologic din epoca lu i
Mircea ce l Bătrîn 7A. Perioada culturală c unoscută ca : «epoca lui
Mircea ce l Bătrân» durea ză pînă către anii 1430- 1435 s. Data
construirii monumentului poate fi în aceşti ani, sau în ce i imedi at
următori, oricum, a nterioară mijlocului veacului al XV-iea, perioadă diferită cultural. Starea de conse rva re: ruină .
Din faza Nifon 1 se păstrează pi v niţa cu bolţile, gîrlici ul
şi infrastructura scării ce ducea la etaj, sit u ată în partea
de sud. La nordul pi v ni ţ ei este o a sc u nzătoare, accesibilă prin
7
Ion Chi cideanu, Raport asupra săpă turi/or arheologice efectuate la
Curtea Domn e ască din Tlrgo vişte fn anu l 1986, mss. la Inst itutul d e Arheologie
din Bucureşti. Niv e lul d e co n st rucţ ie al zidulLri stă di rect peste stratu l
epocii lui Mircea cel Bă trân; să p ătură Petre Diacon esc u, 1988 ş i 1989 .
8
Nicolae Con sta nti nescu , Coconi, Un sa t din Cîmpio Rom~nă în epoco
lui Mirc ea cel Bătrîn , Buc., 1972, p. 109 - 144.

Patrimoniul existent trecut la noua mănăstire
D atată
lungă de

în a doua jumătate a secol ului al XV-iea, construcţia
la vest (Scuo/a Graeca et Latina? ) prezintă următoarea

Prima menţiune documentară păstrat ă asupra mănăst i r ii se află în
hrisovul lui Mihnea Turcitul, din 7 marti e 1582, Documente privind Istoria
Rom6niei, B, Ţara Românească, veacu I XV I, voi. V, p. 50-51: pentru datarea bisericii: Gh . I. C antacuzino, Vechea biserică Stelea din Tîrgovişte,
«Revi sta Muzeelor şi Monumentelor» - Monumente Istorice şi de Artă
(în continuare: RMM-MIA), 1, 1974, p. 40; Nicolae Stoicescu, C ristian
Tîrgovişte şi monumentele sale, Buc„ 1976, p. 233: C ristian
Moisescu,
Moisescu, Tîrgovişte - Monum ente Istorice şi de artă , Buc„ 1979, p. 144146; Situaţia arheologică din zona t urn ului de intrare şi a casei adosate ,
avariate în secolul a l XVI-iea, conduce către perioada 1565-1580 (cercetări Petre Diaconescu): Corneliu Ion escu, Complexu/ istoric şi de orhitec·
tu ră Ste/ea din zono centrală o municipiului Tîrgovişte. « RMM-MIA », 1,
1985, p. 45; Gh. I. Cantacuzino, P. Diacones cu, G . Mihăescu. Dote arheologice asupra un or vestigii medievale din zono c e ntrală o oraşului Tîrgovişte,
« RMM-MIA », 2, 1984.
z P. P. Panaitescu, Biserico Ste/eo din Tîrgovişte, Note istorice, «Revista
I s torică Română», V-VI, 1935, p. 389-390; Gh.I. Cantacuzino, op. cit. p. 40
8 La Paul de Alep, 1654,: Bogdan Petriceicu Hasdeu, « Archiva I storică
a României», tom I. partea 2, Bucureşti aprilie-mai 1865, p . 101, trad .
G. T. C ă li man; Emilia Cioran, Călătoriile Patriarhului Mocorie de Antiochia
fn Tări/e Rom6ne, Buc., 1900, p. 108; Călători străin i în Ţă rile Rom6ne,
VI, Buc., 1976, p.132;
4 Corneliu Ionescu, Con sideraţii asupra arhitecturii şi urbanismului fn
oraşu l Tîrgovişte, în o doua jum ătate a veacului ol XIV-iea, « RMM-MIA »,
2, 1983, p. 65-67 ; Nicolae Constantin escu, Cornel iu Ionescu, Asupra habitatului urban de la Tîrgovişte ante 1394, Repere din vatro Curţii Domneşti,
«Stud ii şi Cercetă ri de istorie veche ş i arheologie » , 31, I, 1980
Corneliu Ion es cu , Complexu/ istoric ş i de arhitectură Ste/eo, « RMM - MIA »
1, 1985, p. 30-39, referiri se fac şi în: Gh. I. Cantacuzino, Petru Diaconescu , Gabriel Mih ăes cu, Date arheologice asupra unor vestigii medievale din
zona centrală a oraşului Tlrgovişte, « RMM- MIA », 2, 1984, p. 42, unde
sînt utilizate, fără indicaţii bibliografice, unele infor maţii publicate anter ior;
C r·istian Moisescu, op. cit., p. 9-27; Corn eli u Ionescu , Un aspect necunoscut
al re laţii/or moldo-muntene. Ctitorii din timpul lui Stefon cel More Io Tîrgovişte,
« Va lachica », 1977, 9, p. 345-351: idem, Consideraţii asupra arhitecturii
1

şi

urbanismului fn

oraşu l Tîrgo v işte

în o doua

jumătate

Fig. 1. Pl anu l genera/ al fostei M:ln:îst iri Stelea din oraşu l Tîrgovişte .
1. Coso Nifon; 2. Clădireo pres upusă o fi avut destinaţie com erc i a l ă în secolu,
al X V-iea şi « Scuolo Graeca et latino» în secolul ol X VII -iea ; 3. Bi'seriico
Ste/eo 1; 4. Biserico Stetea 2 - 1645; 5 . Turnul de intrare din secolul al XVI -iea ;
6. Ziduri de incintă, secolul al XV-iea; 7. Zidur i de i nc i ntă , secolul al XVII -iea ;
8. Corp po artă , secolu l al XVII-iea; 9. Pivniţ e ale unor case de secolul ol XV-iea;
10 . Corp chilii , secol11/o / XVll-lea 11. Terenwutilizci ri gospodăreşti ; 12. Coso
Veseli (exterioa ră mcinăstirii) , secolu/ al X V-ie a; 13. Calea Domnească ; 14. Biserico Sf. Nicolae (Ge artoglu), secolul ol XIV-i ea .

o veacului ol XIV-iea,

«RMM-MIA»' 2, 1983, p. 65 - 67.
·
ti Corn el iu
Ionescu, Compl exu / istoric ş) de arhitectură Ste/ea. , „
« RMM-MIA », 1985, 1, p. 30-39. Planul gen eral al mănăstirii este al
unui ansamblu civil, devenit religios. Deşi biserica se află în centrul incintei, ea închide, de fapt, o l atură a grupului construcţiilor, distribuite într-o
jumătate a incintei, cealaltă rămînînd lib eră, ceea ce dă ş i impres ia unei
oarecare lipse ,de e chilibru al planului; dar, aceasta rezul tă, desigur, din
o rgani'zarea folosinţelor teren ului.
• Petru Bogdan Baks i~. în anul 1640, Călători străini în Ţările Rom6ne,
V, Buc ., 1973, p. 213.
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Fig . 2. Plan de s i tu a ~ 1 e şi ipo teză a lo t iz ări i în zon ă , ln veacu/ al XV-ie a (anterior în fi inţă rii
mănăs ti r ii Stelea).
1. Casa Nifon; 2. C lădi r e come1·c i a lă ; 3. Biserica cu ele mente di n arh ite ctura epocii lui
Ş tefa n ce l Mare; 4. Turnul c l o p otniţă a l bise ricii de la punctul 3; 5. Bi serica Stelea 2 (1645)
(s e ind ică o r ie nt ativ); 6. Ziduri de incintă; 7 . Strada Stelea; 8. Limite lo turi (ipo.teză); .
9. Limi ta ip o t e tică între casa Nifon ş i c l ădirea com er·cia.lă de la punctu l 2; 10. Locul vrr t oarer
biser ic i a mănăstir ii lui Ste lea Cupeţ u l ; 11 . Ter-en cu ut i l izări gospodăreşti; 12. Casa. Veseli;
13. Cal ea Do mn easc ă ; 14. Biserica Sf. Nicol ae Geartoglu (sec. X IV); 15. Case de zid, sec. XV.

spa rge rea zidului. Num ai în zona gîr li ciului şi a laturii de sud mai
poate fi s u rprinsă s itu aţ ia arheologică iniţială 9 .
În faza a doua, corespunzînd refacer ii din 1645 a m ănăst ir· ii,
cînd se r· idic ă bi seri ca Stelea 2, si atac ului t ătă răsc din 1658
(ultim a fază prod u ctivă a r· h i tect u r~I a mănăstirii), cl ădirea a fo st
lăţită spre vest cu 2,35 m, ce le două fe restre ale pi v niţei au fost
astupate, un nou foişor a fo st executat la vest, care ad ă poste a
noua in trare în pivniţă (ridicarea cu 65 cm a ni velului curţii făcuse
impr·act i cabilă int ra r·ea prin gîr li ciul vec hi). Nici o scară nu se
leagă de noul foi şo r, folosind u-se„ probabil , în contin uare, scai-a
u În an ii 1988 şi 1989 au fo st executate, pent ru ne c es it ăţile re s taur·ăr·ii,
în gî rl iciul vechi, o secţiune axială şi o casetă , o se cţ i une la exteriorul perete lui sud al gîr-lic iu lui şi una într-e aces ta ş i biser·ica Stelea 2, în tre secţ i uni l e
51 ş i S15, anter ioar·e (autoru I să p ătur-ilor, Petre Diaconescu). Date obţi 
nut e : în gîd iciul vec hi, nivelul de constr-ucţ i e al acestu ia, re prezen tat printr-o
dung ă de mor·tar· groasă de cca 7 mm, stă direct pe ste stratu l arheologic
caract er ist ic epoci i lu i Mi r·cea cel Băt rî n. Dife r· en ţa pe înăl ţ i me într-c'! acest
nive l ş i cel ap a rţ in înd ext inderii casei în veac ul a l XV II -iea , cu intr·area în
nou l gî1·\ic i, este de 65 cm. Aceeaşi este situaţ i a în secţiunile exterioare.
În plus, în acestea se înreg istrea ză unnătoar·e a or·d ine a succes iunii nivele lor
de co n strucţie ale celor tr·e i ed ificii apro piate între ele: casa Nifon ş i ce le
două biser ici, pornind de jos în sus : casa Nifon 1 - biser-ica lui Ste lea
Cupeţu l - biserica Ste lea 2 (Vas ile Lupu, 1645 ). Ace stea pot fi verificate
în teren. Aceeaşi situaţie stratigrafică trebuie să se găsească şi în secţ i unile
51 ş i S15 executate în perioada 1969-1973 ( Gh . I. Cantac uzi no, G. Mih ă
escu, Cr. Moisescu, Date preliminare asupra c erc e tări/or efectuate Io ansamblul mă năstire s c Ste/eo, «St udi a Va lach ica », Tîr-g ov i şte, 1970 , p. 173- 178
5 pi; Gh. I. Cantacu zin o, op. cit„ p. 39 şi fig. 1; Gh . I. Cantac uz ino,
Petru Diaconesc u, Gabriel Mi hăesc u, op. cit„ p. 35, ş i fig. 1 ) de oa rece
aceasta este singur·a st rat igr·afie în zonă. În «St ud ia Valach ica »se arată că,
în ciuda di fic ultăţ il or stratigrafice , monu rnentul poate fi datat la mijlocul
secol ului a l XV II- iea. În « RMM - MI A », nr. 2, 1974, se spu ne simplu că
au fost constru ite casele egumeneşt i (casa Ni fon), în etap a 1645, partea
s uper· ioară a lor fiind refăcută radica l dup ă atacul t urco -t ătărăsc din 1658
(ca e lement de datare a acestei ultime faze util izîn du-se un fragment de
piat1· ă de mormînt zidit în pivniţ ă la um ple rea unui gol de u ş ă, de ş i nu se
e x p li c ă l e g ătu ra d int re folo sirea un e i pi eti-c în pi v ni ·ţ ă şi extind e rea etajulu i). În « RMM-MIA », 1984, p. 41, se ar·at ă că , «dat o r i t ă t ra n s fo rmă-

+

vec he de la sud . Ipoteza se s u sţine cu înă lţime a de cca 1 ma vestigiilor originare ale scăr ii vechi, păstrate pînă azi deas upr·a ni velului
de călcare al întregii perioade de la construirea bisericii Ste lea2
ş i pînă la de s fiinţar ea mănăstirii. Gîrli ciu l nou _di st r-ugea o po rţ iune
din peretele com un cu cel vechi. O mi că încăpere la vest ş i o umbl ă
toare în par·tea de răsăr it sînt adosate în veacu l al XVII -iea .
Ziduri de incintă. Într·eaga l at u ră de vest şi cel puţin parţial
lat urile de sud si nord al e in cintei sînt oco lite încă din
fa za Nifon 1 cu zid gros de 95 - 100 cm, lu crat din casete mi ci de
piatră ş i că rămidă de 25 x 13 x3 ,5 - 4 cm, întocma i ca zidul men 0

rilo r aduse cl ăd i rii nu a putut fr ma i precis d atată pe cal e a r· h e ol o gică »,
sugerîndu-se că faza mi jl ocu lui secolulu i al XV II -iea s-ar· at rib ui s(îr ş itul u i
seco lul ui al XV II-i ea sa u început ului seco lulu i al XV III- iea. N otăm că la casa
adosată turnului de intrare (fig. 2) , cele d o u ă niveluri : 1645 ş i începutul
seco lului al XV III -iea nu num ai că sînt di stincte , dar· se află ş i la o diferenţă
de ni vel de cca 22 cm într·e e le (cercetare Pet r u Diaconescu , 1982). Se
naş t e impresia unui par·cur·s invers, de just ificare pe cale a r· h eolog i că a
unei ipoteze st ili st ice sugerat e la pr·i rna vedere de strnctura pivn i ţe i : dou ă
nav e , despărţite pr in stî lp i ş i ar·ce dubl eur i, sistem utilizat de pr e fer inţ ă
în e poca lui Mate i Basarab. În fapt , ne a fl ăm în faţa unu i fa pt arh itect ura\
pe care îl ev i denţiază arheologia: acest tip de plan ş i s t ruct ur· ă a e x istat
în Tara R o m ânească mai de mu lt (ca . şi în Moldova, la rnonumente din timpul
lui Şte fan cel Mare). Nu s-au ex plicat nici poziţ ii l e ciu date , dînd naştere
unor ungh iu r i ascuţite ş i tr-iunghiuri strînse , ale ce lor· d ouă con stnrcţii,
între care distanţa cea ma i m i că este de aproape 3 rn . Aceasta răm î n e
făr· ă explicaţ i e în schema ce ne-a fost p re z entată : biser ica Stelea 1 - biser ica
Stelea 2 - casa Nifon, în con diţi il e în care o jum ăt a te din inc inta măn ăs 
tir ii r ămînea goa l ă . Totul e cla r în schema rea l ă : casa Nifon - biserica
s telea 1 - biser ica Ste lea 2. În eventualitatea unei mici b i sericuţe de
cu rte, din le mn, di s p ăr ut ă fără u r mă prin demantelare, la rid ica r· ea bisericii
lui Ste \ea C u pe ţ ul pe acelaşi loc, potrivit regulii , sau , fără să fi ex istat
acea stă bisericuţă, pentru pr·eze r·varea t e renulu i în vederea folo s i nţe l o r·
gospodă1·eşt i , biserica de la 1570 s-a amplasat pe acest loc, de un de , potrivit
regulii ridicării pe ace l aş i loc, biserica lui Vas il e Lupu , mult ma i mar·e ,
sch imba aspectul orga n i zăr ii vo lu met rice.
În alte l ucrăr.i se ar·ată că a fost ridic ată împr·eună cu bise r·ica lui Vas ile
Lupu , 1645 (Ni colae Sto icescu , C r-i st ian Mo isescu , op . cit„ p. 233) sa u că
a fo st co n s truită în seco lul al XVI-iea ş i r e amen a jată la mijl ocul seco lulu i
la XVII -iea (Cr·isti an Mo isescu , op . ·cit„ p. 79).
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ţionat mai sus, de la Curtea Domnească din Tîrgo v işte. N,ivelul
său de construcţie se află direct peste cel tipic Mircea cel Bătrîn io,
Lipsa oricărei urme de împrejmuire între cele două clădiri de
mai sus - dacă ar fl existat ar fl trebuit să fle din acelaşi · matţri.al
şi în aceeaşi tehnică în care este şi restul -, precum şi faptul că
ele sînt cu faţa una la cealaltă îngăduie ipoteza că ele au existat
în aceeaşi incint ă, de la început, comercială după cum sugerează
lipsa zidurilor tran sversale la prima clădire, lungă de 29 m.

Casa Nifon. Tehnici şi sisteme constructive
Faza veche: pi v niţa - pereţi din zidărie de bolov a~i de rîu
cu mortar de var, înclinaţi spre interior de sus în jos. lmpărţită
în două nave, acoperită cu bolţi semicilindrice de cărămidă. Umplutura de sub bolţi, de asemenea din cărămidă. Nu cunoaştem zidăria etajului.
' · ·
Faza sec. XVII. Zidărie de cărămidă de 27-28x14x4 cm
(faţă de 25 x 13 x3,5-4 cm la faza veche).
Starea de conservare a ruinei
Acţiunea negati vă a agenţi lor naturali, accentuată după decopertarea ruinii ş i restaurarea ei ca atare, în anii 1969-1973,
a ridicat problema soluţiei de stopare a acestui proces şi de asigurare a conse rv ării.11
La restaurarea amintită12 au fost executate următoarele lucrări:
refacerea cu cărămidă nouă a paramentului, golirea de moloz,
io Cercetare Petru Diaconescu, 1988.
11 Problem ă sem n a lată din 1985 (C. Ion escu ,
p. 50-51 ).
13
Şef proi ect: arh. jRodica Mănciu/escu

o

1 2
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7

Fig. 3 . Casa Nifon 1 (sec. XV). Pi onul nivelului inferior. « S »= infrostruC
tura scării. Cu linie între ruptă se pr ez intă extinderile din veacul al XVII-iea·
Releveu după restaurarea DMIA. Comparativ se prezintă şi planul pivniţei de
la primo cosă domnească de Jo Tirgovişte (..... «CD »: cca 1350) .
Fif. 4. Coso Nifon. Planul etajulu i. Releveu
că tre DM/A .

restaurarea monumentului de

Fig . 5. Coso Nifon. Pionul nivelului inferior . Restaurare.
Fig. 6. Casa Nifon . Pionul nivelului superior (se rep rezin tă şi b::J!tirea). Restaurare
Fig. 7. Cosa Nifon .
originare).

Secţiune .

« RMM-MIA», 1, 1985,

Restaurarea
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Fig . 8. Coso Nifon.

Faţado

Fig. 9. Coso Ni(on .

vest. Restaurare.

Fa ţa do

sud. Restaurare .

' 9-i 13 -- -

5m

evacuarea tuturor straturilor de p1na la bolţile pivniţei, pardoseli de cărămidă şi umplutură de cărbune, repararea bolţilor
pivniţei, şapă de beton, hidroizolaţie din carton asfaltat şi bitum,
racordarea acesteia cu pereţii, prin spargerea lor pe o înălţime
de cca 30 cm şi adîncime de 17-20cm, refacerea zidăr iei sparte,
urmare a introducerii în acest locaş a hidroizolaţiei, pante la toate
pardoselile, sc urgeri prin ziduri ş i garguie de calcar, copertină
de r.rotecţie din bolovani. Nu s-au refăcut sobele.
ln 1985 situaţia era urm ătoarea: paramente! e ci ivate în tot interiorul şi pe suprafeţe însemnate în exterior, mai ales acolo unde,
după spargerea garguielor, se prelinsese apa precum şi în zona
copertinelor de protecţie. Cărămida pardoseli lor ci ivată, parţial
spartă, copertina de protecţ ie - distrusă în proporţie de 70%.
Procesul de distrugere era continuu şi ataca zone noi. Pivniţa,
nefiind în contact direct cu exteriorul, se menţinea.
Cauze ale degradărilor

a) Expunerea monumentului decopertat în atmosfera exterioară
Sub stratul de moloz creat prin prăbuşirea edificiului şi sub
covorul de verdeaţă de deasupra, ruina s-a conservat relativ bine,
cu excepţia suprafeţei perimetrale. Acest mediu asigură un regim
termic şi unul hidrologic relativ omogene, nepericuloase. Prin
scoaterea la lumină, vestigiile sînt ar uncate într-o luptă dezavantajoasă cu mediul, deoarece le lipsesc elementele normale de apărare
contra ostilităţii fizice şi biologice a atmosferei, în care, prin
natura lui, îşi duce existenţa obiectul de arhitectură. Astfel, un
principiu teoretic corect poate duce la rezultate discutabile, prin
neglijarea relaţiei fundamentale: mediu-monument concret, situat
într-un anume loc pe planetă. Vestigiile sînt cond use spre distrugerea a ceea ce pămîntul a păstrat bine vreme îndelungată.
b) Ciclurile îngheţ-dezgheţ sînt distrugătoare, în primul rînd
Apa, din orice sursă şi sub orice formă, pătrunde în 01·iftciil e
şi în po1·ii invizibili ai materialelor, care prin mărirea volumului

sub temperatura de +4°C provoacă o suită de distrugeri, dil1' ce
în ce mai mari, deoarece, cu fiecare cle iu, pătrunde mai adînc
şi în cantităţi mai mari, produce fisurarea şi apoi pu lverizarea
materialului în care a intrat.
c) Efecte termice
Variaţiile de temperatură: zi - noapte şi vară - iarnă dau
naştere, prin dilatări şi contractări repetate, un or tensiuni în
interiorul elementelor şi materialelor de construcţii, ce anulează
starea de echilibru din masa acestora. Numai forţe egale şi de
sens contrar, cu care se opun elementele din interior, anihilează
tensiunile parazitare. Aceasta este posibil în cazul materialelor
elastice şi avînd coeficienţi de dilatare şi contracţie apropiaţi
între ele.
Meşterii trecutului fabrica u şi foloseau materiale de acest fel:
cărămida , mortarul, lemnul, piatra. Reţetele lor tehnice şi tehnologi ce erau în acest sens. Degradări le construcţii lor, altele decît
cele prnduse de cut remur şi de acţiunea omului, se produceau
de regulă prin eroziunea treptată a elementului, începînd cu zona
' cea mai expusă, şi durau mult pînă la atingerea fazei de colaps.
Nu este cazul materialelor de astăzi - cărămida şi mortarele,
care sînt rigide, se rup casant la solicitări termice depăşind slabele
lor rezistenţe elastice, în ciuda unor capacităţi mecanice mulţumi
toare în caz ul mediilor termice normale.
Ruperea elementelor de construcţii survine şi din tensiunile
datorate diferenţei de rigiditate 13 a elementelor care se îmb ină,
cum ar fi garguiele de calcar, cu zidul. Ruperea garguiului, curentă
pe această cale, creează condiţii optime pentru stocarea apei în
interiorul monumentului şi pentr u prelingerea ei pe faţadă, cu
toate conseci n ţele ce decurg de aici.
13

măr ii

Rigidi tate= capaci tatea unu i co rp linear elasti c de a se opu ne defo r
(Lexicon de co n s trucţii ş i a rhite ctur ă , vo i. III, Buc . p. 251) .
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Fig . 10. Casa Ni(on. Fotado es t. Restaura re.
fig. 11. Caso Ni[on. Fo( ada nord. Restaurare .
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d) Calitatea materiale/or de construcţii
Cărămida de azi este casantă, s u prafaţa e i st icloasă redu ce
adere nţa mortarului. Ru perea - şi spargerea pentru îmbinări se prod uce pe fi suri le create în pasta crudă în timpu I t1·eceri i ei
prin fi li eră . cînd, pot1·iv it legi i lui Bernoulli, zonele margin ale
au v i teză diferită de a celor med iane.
Cimentu l. Rigid ş i cu cont racţii mari, în sc urtă vreme produce
avar ierea element ulu i und e a fost folosit (la exterior). Porozitatea
redu să a mortarului şi beto nu lu i de ciment cond uce la ac umul ă ri
de apă în masa construcţie i, cu ur mări le respect ive .
Varul. Si ste me le moderne de ardere, la temperaturi 1·idicate,
distrug str uct ura intimă a piet re i de var. Ca atare, el se compo1·tă
slab în mo1·tare. Nu se poate produce var negru, ia1· m01·taru/
ca ld iese tot aşa de slab. Morta re le vec hi din va r· ş i nisip au ş i
astăz i reziste nţ e şi densităţ i deosebite 14 .
e) Alcătuirea detaliilor
La un monument în stare de r ui nă sînt şase detalii exterioa 1·e :
copert in a de protecţ ie, pa1·dose /ile, evac uarea apelor, hidroi zolaţia, reparaţia zid urilor, fi ni sa jul paramentului.
Copertina de protecţie. Din bolovani de l"Î u (ca aici) sa u din
plăc i de piatră (la Potlogi, de pildă), exec u tată cu mortar de cim ent
de marcă rid i cată, cu sau fă ră adaos de var. Elementu/ este neelastic pe o zi dărie mai elastică, are co ntracţ ii ş i dilatări mari, diferite
mult de ale z id ăr i e i. Rezu ltat u/: desprinderea copert inei de
pe zid.
Pardoselile. Rosturile ş i şape l e din mortar de ciment fisurează,
deschizînd drumul apei. Pantel e pe ntru scurgerea ape i nu sc utesc
element u/ de contactu l cu apa şi de efecte le termi ce. Sîn t şi
un fals istoric, monumentu/ originar avînd pardoseli or izontale.
1-1 lng . Nicolae Noi ca şi colab. , ln slit ulul Politehnic Bucu reşti IC PILA,
Filiala Braşov, Comun icăr·i la sesiunea I NCERC, Tî r·govi şte, 18 mai 1989.

Evacuarea apelor. St uţu ri înguste în zid uri ş i garg uie fine de
calcar s-au dovedit insuficiente. Urmă1· i1 e au fost prezentate mai sus.
Hidroizo laţia. Str-atul termo ş i hidroizolant de moloz acoperit
de împîs /itura de rădăcin i, strat viu şi protector, înlocuit cu carton
asfaltat ş i bitum, care îmbătrîneşte. Racorda1·ea cu pereţ ii, descr i să
deja, mutilează pereţii.
Reparaţia zidurilor. Pe s uprafeţele st ricate din spate le paramentului, ştrepii sînt greu de reali zat. Di n ' repa1·aţ ie r·ezultăde reg ul ă ,
două ziduri lipite - unul vech i şi unul nou - , sa u, un zi d ş i un
placaj. Ele l u crează independent la lunecare şi încovo iere, se coşco
vesc şi pa rţial se prăbuşesc.
Finisajul paramentului. (rost ui rea z idă1· i e i aparente). Mortarul
are contracţii mari din cauza c ime~tu/ui, împ inge asupra cără
mizii din patru părţ i ş i aceasta se sparge după f1s u1·ile ueate la
fabr ica 1·e. Mortarul, rigid , se sparge ş i el.
Probl ema restaurării ruinei casei Nifon

Au fost delimitate patr u pos i bi lităţi pentru restaUl·area şi
conservarea rninei .
·
1. Restaurarea prin repararea res taurării anterioare, fără alee
interven ţii . Dezavantaje: 1·epeta1·ea · cicl ului anterior însoţ it de
proces ul de distrugere a un or zone noi din monumentu/ 01·iginar
(pentru realizarea îmbinăr ii cu noile lu crări , precum ş i la factor ii
naturali). Meto d ă mai convenab il ă la monumente integral din
piati"ă ş i afl ate în zo ne cu contraste termice mici , aproape deloc
ciclu1·i îng heţ-d ezg he ţ . Dacă cic lul stricăc iunilor se reia la fiecare
1·estaurare, orig inal u/ se împuţinea ză treptat, înlocuit de o const rn ct ie nouă. Se r idi că înt1·ebarea dacă intervent ia resta uratorului,
în ac~st caz, a fost minimă, sa u mi că, dacă a fost ~sig u rată protecţ i a
monu me nt ului la factor i naturali, dacă ne-am făcut datoria.
2. Decopertarea , cercetarea , relevarea, {otogra (terca, (I/marca
monumentului şi consolidarea . Dup ă aceea, reconst itui r a în xte-
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12-15. Di{eritc as pecte ole cosei Ni(on în curs de restaurare , din codrul
complexului m ănăstir esc Steleo din Tfrgovişte .

3. O construcţie de protecţie, excl usiv cu acest rol, sau , parte
dintr-o construcţie mai a mpl ă, cu dest in aţie comercială, cult urală, c i rculaţie etc. Astăz i în lume, o ser ie de asemene;i exemple,
demne de atenţie, se di sting p1·in felul în care monumentu l este
protejat, cum i se asig ur ă cond iţiile de conservare, cum este concilat
cu el mediul înconjurător amenajat, cu m este introdus în circuit ul
v ieţii diurne. 10
4. Reconstituirea şi reconstrucţia . Poate fi mo1·al ă? În ce co nd i ţ i i , în ce măsură , cum şi în ce caz uri poate fi u tilizată?
Reconst ituirea ş i reconstrucţia sînt imagini. Con sidei-ente ale
co n ştiinţei de neam ş i de act ivare a patriotismului pot dota această
imagisti că cu valoare educativă, cu o va loare soc i ală pozitivă. Se
poate apela, probab i l, uneo1· i, la reconst it uire si reconstructie.
Înainte de a se lua o h otărîre, vom intra însă sub i~ pe1· iul îndoi~lii.
Îndoiala este şt iinţi fică. Ea in v i tă la 1·eflecţia asupra că ilor, metodelo1·
posibile ş i pune probleme de co n şt iin ţă.
Dar reconstrucţia ş i reconst ituirea ma i sînt şi un mijloc de
protecţie a originalul ui, exec utat într-o arhitectu ră de interpretare
istoric ă, armonizat cu cadrul monumenta l înconju rător .
ln al treilea rînd, reco nstituirea amb iante i arhi tectura l-urbaistice a unui monument prin cipal poate ' fi în sl ujba acestuia
desigur, în p1·ezenţa unor martori co respun zător i păstraţi).

Da te pentru

s oluţia

de r estaurare
1. Date do cumentare. Desenul din 1851 al lui Carol lsler,10 ară
t înd casa dinspre sud-est, chiar sub benefici u de inventar, conţine
cîteva info rmaţ ii: scara de la sud ş i piesa de peste gîrli ciul vec hi distru se; uşi dau în exter ior deasupra acestui loc; arce în segment de cerc la goluri ami ntesc faza din 181 3 de la casa a l ăturată;
an umi te indi cii privind poz i ţia şi dimensiunile golurilor, afect ate,

rior a stratu1·i lor protectoare anterioare : molozul şi stratul vegetal.
Ope raţ iunil e ob i ş nuite de re sta urn re se ~x~cută în părţ!I~ ferite
de intemperii ale monumentului, amenajabile pentru v121tare ş1
uti I izare .
Decorati vismu I topografic al situri lor monumentale cu vestigii le în stare de ruină avansată , r~s~aurate ca. ~tar~, _ex? u ~e în
aer liber, va fi înlocuit de decorat1 v1sm ul vest1g1ulu1 1nvalu1t de
vraja şi misterul lu cruril or numai parţial dezvă lui te.

10 Dr. Bachman Zoltan, A pecs 6kereszteny mauz6 1eum he lyreâllftâsa
vede lme, « Magyar e pfti:imUveszet », 1987, 6, p. 12- 13 şi fig . 1-3; (mormînt pal eocreşt in la Pecs) ; Gyalogos alu ljar6rendszer, Budapest, (Florian
Ter); idem , 1986, 1, p. 26 (constru cţ i a de p rotecţie este un pasaj subteran
ş i elementele afere nte unei intersecţii, denivelate de străz i la Budapesta ,
piaţa Flo ri an) ; Mikl6s Horler, tpiteszet es otokseg hegyed szazaddal eze lott,
idem, 1988, 3, p. 37-38 ş i flg. 1 (un exemplu la Veszprem); Vestigiile
Luvrului vechi descoperite cu ocazia lu crărilor pentru execuţ i a holul ui nou
de intrare în muzeu, cu celebra piramidă de sticlă (autor: arh . I. M. Pei)
au fost protejate în interiorul no ii co nstru cţ i i , «L'Architecture d'aujourd' hui »,
1989; în Finlanda, un asemenea vest igi u este integrat ş i protejat în s p aţ iil e
unei construcţii culturale, ale cărei for me ca ş i materialele utilizate - le mn
şi sticlă - pun în valoare foarte bine monumentul, «Revista sue d e ză de
a rhitectură», Stockholm, 1986; A se vedea , de asemenea , revista «Do mus»
1990. în România un exe mplu pozitiv este cel de la ed ificiul roman
cu mozaic din Constanţ a .
io Biblioteca Academ iei Române, Cab inetu l de Stampe, cota D.A.I. 10,
Cai et ul de s chiţe al lui Caro l lsle r: «Odaia unde au loc uit Patriarh u Nifon
la Măn ăst i rea Ste lea din Tîrgo v i şte , an 1500 ».
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se pare, de faza 1813; un brîu exterior, la cota pardoselii etajului,
iar la foişorul din secolul al XV II -iea, unde golurile dintre stî lpi
sînt astupate, se vede un brîu la partea superioară a parapetului;
o cornişă, a căre i alcătuire de detaliu nu se distinge, sub st reaşina
deteriorată şi acoperiş prăbuş i t în inter ior.
2. Date « in situ»: planul etajului, complet, minus ferestrele,
uşa în foişorul nou, suprastructura scării vec hi şi a piesei în care
debuşează. Nivelul inferior: complet.
S oluţi i d e res tau ra re

Eliminînd varianta simp lei reparări a ruinei, pentru dezavantajele arătate, varianta reconstituirii s i tuaţiei anterioare nu a conve nit datorită poziţiei monumentului în mijlocul oraşului. S-a
socot it oportună o reconstrucţ i e, care , în acelaşi timp, îndepl ineşte şi rolul de protecţie a originalului, armonizată cu cadr-u l monumental existent. Pent1·u etaj, aparţinînd secolulu i al XV II-iea,
s-a urm ă1· it această ar hi tectură ca şi cea a seco lului XV pentru
refacerea scării şi a încăperii în care debu şează aceasta la eta j .
Sistemu l de acoperire : bolţi , din considerentul largii utili ză ri
a acest ui sistem de acoperire în veacul al XV II -iea; de ş i se cunosc
exemple unde s-a utili zat planşeul drept, chi ar în Tî1·gov işte, la
casa din ac eeaşi curte, sistem foarte posibil.
•
Sisteme de boltire: bolţi mănăs tireşti, cu muchii intrate . ln
sa la mare de la vest, datorită dimen siunilor ei, ca re sugerau o
funcţ iune deo s ebită, precum şi raporturilor laturilor planului,
3 :4, s-au executat ş i bolţişoare de penetraţie cu lunete. Pe cari-

doare şi în să lile mult al ungite s-a u pre văz ut bo l ţi se mi cilind1·ice
(inc lu siv în galeria în care debu şează scara la etaj).
Bolţile au pornit de la al treilea rînd de cărămidă peste extradosu l arcelor ferestrelor, la înălţimea de 2,30 m de la parn s eală.
Din studiul săgeţ ii la exemple contemporane şi mai vechi (f= 2/S L;
« IL »= de sc hiderea.bolţii) înălţimea bolţilor a fost s tabilită în
jurul acestei va lori. /nălţimea ma x imă la cheie: 4,10 m.
Umbl ătoa rea, unde s-a amenaj at un cab inet de toaletă, a fo st
acoperită cu un sistem de trei 1·înduri de bolţişoare conice suprapuse, avînd un turnu l eţ deasupra, octogonal, cu patru ferestruici 17 .
La uşi ş i ferestre s-au folosit ana logii de la casa alăturată is pentru
formă, dimensiuni, parapet. Arcele ferestrelor sînt în mîner de
coş, cele ale uşi l or, foarte aplatisate, au cin ci raze.
S/iţul de 17- 20 cm adîncime practicat în toate zidurile etajului
pentr-u racordarea hidroi zolaţiei, anulînd stabi litatea zidurilor,
re sturile acestora au fost demantel ate pînă la partea inferioară a
ciopl itur·i i şi ele au fost r efăc ute . În fie care încăpere s-a prevăz ut
cîte o firidă pentru sfe ş ni c . Pentru di s poziţia ş i numărul ferestrelor: cîte dou ă grupate, la fieca1·e cameră , trei, la cea mar·e, şi,
în amb ii pereţi ex teriori, la cele de co lţ, s-au folo sit exemplele
pătrate la case vechi, inclusiv la Cu1·tea Domnea scă din Tîrgovişte .
Deasupra gîrliciului vech i, care avansa mult în faţă , raportat
la zidul a l ăturat 19, s-a socotit că a fost un foişor ca re ocupa toată

11

Soluţ i e utilizată la aer isirea bucătăr iil or mar- i. Nu cunoaştem exem-

pl e mai timpur·ii ale

soluţ i e i

de la Potlogi: segme nt de

b oltă

umbre la ră

octogonală.
1 8 C. Ione scu,

Fi g. 16. Con s trl/cţie ac pratecţie a mall zoleuflli paleocreş ~in (a dolia jumătate
a secolulu i al IV-iea) . Pecs. Un garia (după « Magya r Epitomll vestcz » 7977 ,
6. p. 13, fi g . 1). Stîn ga : planllf , dreapt a: s cţillne.
1. Zid ul mauzol eu !ui subte ran. 2 . Spaţiu climatizat ş i st e r·ilizat. 3. Zidul
bi se ricii suprat erane (pa r·tea s upraterană a mauzoleului). 4. Fund aţ i a bi sericii 5upraterane. 5. Contrafo rt. 6. C o n strucţ ie de protecţie din beto n
armat . 7. lnc ăperr tehni ce subt e rane executate dup ă sist e me şi cu tehni ci
ş i tehnologii din domeniu l minier . pe ntru a nu der:rn ia ziduril e monum entului su prate ran. 8. Culoar t ehnic pentru ech ipamen1 u I de ci imat izare.
9. Subzidiri de s i g uran ţă. 10. Sa la aparatură climatizare. 11. Camera de
coma nd ă climatizare. 12 . Camera echipament e lectr-on ic. 13 . Vest ibul nou
şi expoziţie. 14. S p ă l ător·. 15 . WC. 16 . Depozit. 17. Ni vel de călcare rom2n. 18. Pardoseala bi se ricii supraterane.

« RMM - MIA », p. 47-48. La casa doa mnei Bă l aşa din
incinta Curţii Domn eşti de la Tî rgo vi şte, fer est re le sînt acoperite cu arce
semicil indri ce u şo r aplatizate.
Jo Gîrliciul, avansînd mult dincolo de zidul clădir· ii, se întîlne şt e în a
doua jumătate a veacului al X IV-iea la prima casă Domn ească de zid
din cadru l Curţii Domneşti de la Tîrgovi şte, de s coperită în anul 1986
(Nicolae Constant in escu, Raport asupra cercetărilo r arheologice efectuate la
Curtea Domn ească din Tîrgovişte în anul 1986, mss . la In stitutu I de Arheologie din Bucureşti, releveu arh. C. Ionescu). Aceast a reproducea so lu ţia
mai veche a case i de lemn care a precedat-o, pe ace la ş i lcc, arsă , căreia îi
aparţine caldarîmu l de bolovani de rîu pe car·e a fost g ăs it ă , în 1986, moneda emisă de cătr-e Carol Robert de Anjou post 1338 (identificare Octavian
Iliescu, căruia îi mulţumim). Prezenţa casei de lemn ante ri oare este semnal ată de stratul de ar s ură c ăzută pe panta gîrliciului, bătută deja, peste care
a căzut mortarul zidurilor casei de zid, formînd stratu l de construcţ ie al
acesteia. (Corneliu Ion escu , Raport asupra cercetări/ o r de arhitectură intreprin se la Curtea Domnească din Tlrgovişte in campania de să pături arheologice
din anul 1986, mss. ).
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desfăşurarea gîr liciulu i dispu s în capăt u l c l ădirii . Ca atare , a1 c1
execut ată o galerie desc.bis ă , un foi şor, cu stî lpi patraţi din
zidărie, legaţi cu arce din zidărie (săgeata: f= 2/5L), la naşterea
arcelor punîndu-se tiranţi de stejar. La fel s-a procedat la foişorul
ce acoperă gîrliciul din secolul al XVII-iea. Gîrli ciul nou şi cel
vechi, avînd o zonă comună, presupuneau o zonă comună şi la
foişoare . Di fic ultăţi de corelare a celor două colonade au făcut
să se renunte la zona comună, lăs ată sub formă de ruină.

a fost

Scaro: Con cluzi a de mai sus cu privi re Ia uti Iiza rea pînă la
0

sfîrşit

la foişorul nou putea fi o scară de lemn
dimen siunile casei, făcînd s uficientă o
s ingură scară , au condus la refacerea scăr ii vec hi, a bolţişoarelor
infrastructu1·ii păstrate, parapetului, treptelor.
Cornişa : din trei rînduri de că rămidă în zimţi; este aceeaşi,
dar cu 70 cm mai jos, marcînd fazele, şi la gale ria de intrare,
bazîndu-ne ş i pe ideea con strucţiilor mai joase din veacul al
XV-iea 20 .
Acoperişu I, cu o pantă puţin sub 1 :1, frînt ă Ia st reaşină deoarece
că priorii au fost opriţi pe cosoroabe pentru asigurarea îm b inării
- fiind vo rba de un acope ri ş greu, şi streşinile au fo st executate
cu mici căpriori: pui, la o pantă astfel ca să permită lega1·ea de
căpriorii propriu-zi ş i, în spate le acestora. Streaşina este cu
căpriori apa renţi, aceştia sîn t profil aţi simplu, au în capăt o
pazi~ de secţiune compusă.
lnvelitoarea: şiţă pe cinci rînduri, lucarne ochi de bou, elemente de protecţie din c erami că smălţuită la îmbinarea coamelor 21.
Scara se acoperă în polată pe stîlpi de lemn .
Tîmplărie. Ferestrei e s-au confecţionat după model u I contempo ra n desco perit in sit u la casa vecină 22 . U şi le s-au făcut du pă
modele tr adiţ i o n ale întîl nite în ar hitect ura vec he păstrată în
ac e astă zo n ă a Mu nten iei , dintr- un pa no u la exterior, a c ărni
de cOt"aţie rez ult ă din modul de di spunere a scîndut·i lor, montate
pe un panou simplu de scî ndur ă , d isp us spre in terior ul î n căper ii
deservite.
La u şile pi v n.i ţe l or se prevăd tocuri d in doi stîlpi î nca s traţi la
partea superioară înt1·-o grindă fixată cu capetele în pereţ ii transversali, şi două contravîntuiri, ciop lite astfel încît reprod uc forma
arcului; foile sînt din c uş aci pe două direcţii, cu goluri patrate
între ei, în 1·a m ă dreptunghiulară. Această so luţie se întîlne şte
la exemple vechi, cum este casa «A ngel a Georgesc u», din epoca
brâncovenească, s itu ată pe strata Poet Grigore Alexandresc u din
a

scării

vechi

(deşi

di s părută fă r ă urm ă) şi

oraşul Tîrgov i şte .
Materiale de con s truc ţii ş i tehnici. Zidăria pereţ i lor, arce lor şi
bolţilor (cu mortar de var gras, o parte var ş i două părţ i nisip,
dar, cu adaos de ciment, d a torită varului slab ) se exec utf. cu cără
mid ă de epocă de format 26 x 13 x 4 cm , p rod u să de o fabrică
în comuna Crîngu1·i, judeţul Dîmbov i ţa. Debitată la o filieră, nu
e lipsită de fisurile de care am vorb it mai sus, dar, u scată natural,
arsă

în cuptoar e tr ad i ţ i o n a le şi degr e s ată sufi cien t, este mai elasnu a1·e str uctura st iclo asă 23 .
Ma1·torii păstraţi indicînd că gîrlici ul nou a fost acoperit cu
planşeu drept (bolţi nu mai î n căpea u în înălţimea di s ponibil ă,
mi cşorat ă prin înălţarea terenului în curte cu ce i 65 cm menţio 
n aţ i mai sus), s-a executat un pl anşe u de beton a1·mat , căptuşit
dede subt cu lemn. Peste gfrliciul vechi s-a turn at tot pl a nşeu din
beton arm at ca re per·mite viz ion area întregii st ructuri originare
a regi str ului inferior, und e spaţiu l a fost lăsat liber·.
S-a u t urnat cent~ri din beton a·rmat la naşte rea bolţilor şi la
te1· min aţ ia cornişei. ln bolta galeriei s-a amenajat un mi c gol bolti t
pentru accesu l la etaj.

ti că şi

20 Un exem plu: Mă.llăst ir ea Nucet" jud Dîmbo v i ţa , ridicată de căt r e
Gh erg hina P â rcă labul.
•
21 Obice i mai vechi, p rezenţa lo r pînă de cur-înd înfăţ i şîn d imagini
antropomorfe, la case b ătrî ne şt i din satu l Drăg ăeşt i, comuna Măneşti, ş i
la casa Gabriel Popescu , r i dicată în anul 1902, în satul Gura Vulcănii,

jud eţ ul D îmb oviţa .
2
~
Comple xu/
tra/ ă o municipiului Tîrgovişte , «
23
că
referă

C. Ionescu,

istoric şi de a rhite ctură Ste /ea din zon a cen·
RMM - MIA », 1985, 1, p. 48- 50.
Pare
acestea se
mai deg rabă la un mo nument ideal, aflat
lntr-un mediu fizico-biologic ideal , inexistent în cazul patr·imon iului im ob il .
Obiectul de arhitectură este expus implacabi l agres iunii mediului, căruia
îi face faţă numai prevăzîndu - i-se elem entele de pr o t ecţ ie adecvate , specifice,
şi o exploatare în con se cin ţă , trebuie, adică, me nţinut în complexul medi ului uman. Altfel, el intr ă în circuitul naturii, care îl încorporea ză aplicîndu-i legil e ei şi prelucrîndu-1 în sensul ei, şi, mai devreme sau mai tîrziu,
conducîndu-1 sp re dispar iţ ie.

S-au p 1·evăzu t ten cuieli de var· gras, glet de var şi spo ieli de
var la pereţi. şi bolţi şi sobe de ca hle după modele contempora ne
descoperite în săpături.
Concluzii

Procedînd astfel cu o ruină a fl a tă într- un proces de degradare
continuu, în perspectivă de a fi înnoită treptat ş i periodic, am socotit că este de adoptat întregirea, slujindu-ne, cu măs ura, parcimonia ş i cumpănirea core sp un zăto a re, de datele existente şi de
analogiile posibile. D acă am procedat bine, d a c ă am făc ut un servici u monumentului originar, precum ş i celorlalte din zonă , precum şi urbanisticii vechi a C ă ii Domne şti, dacă am greşit faţă de
principiile zilelor no.astre, ne vor judeca oamenii ş i, mai ales,
·
t impul .
Restaurarea este un fap t moral. Ea provin e dint1·-un eta j mai
înalt al conştiinţei : co n şt ii nţa de sine, reprezenta1·ea şi co nfi1·marea
acesteia.
Preocupîndu-1 momentul, omul se a fl ă în relaţii indiferente
faţă de Timp, ca ş i cum ar fi scos din Timp . În pragul demersu lui
spre păstrarea celor făcute de înainta ş i, spre resta urare , devine
conştient de Timp, cu care intră în comuni care. Conştienti z area
Timpului continuu, indefinit şi a totcuprin zăto1· , î l pla s e ază pe o
treaptă superioară . De la Timp ca durată a e x i st en ţ ei pe1
·soanei,
păşeşte spre Timpul ca du rat ă a speciei um ane , ca re îl condu ce
spre conşt iinţ a Timpului transcendental, fix ş i implaca bil , în ca1·e
el este trecător.

SUMMARY

The "Stelea" Monaste r·y in Tîrgovi şte was ra ised between 1570-1 580
as a resuit of some donations of real estate made by town merchants
and which were reunited in a single pr·ecincts (wh ere the church of the
monastery was built) and whi ch functi oned as elements of the monaste ry
sin ce that date. The monastery W<fS thus 'the res uit of the econ omic for·ce
ofa civil society.
Among the oJ dest buildings that becanie component parts of the new
mo naster·y, t here is one calJ ed "The Nifo n 1-fou se" built in the fo rmer
half of th e 15-th century 'as proved by th e !atest research ln the 17-th
ce ntury the f!rst fl oor was ri:built and some anne xes we r·e add ed.
Ruined (from the he ig ht of 1 n1etre above the floor of the first levei
nothing rernained) and retored· as it îs betwee.n 1972- 1973, the house
kept on dete riorating because of the bad weather con ditions. The probl em
of restorati on was di scussed with a view to stopping the pro cess of degradation .
As a resuit of the anaJysis of four vari ants: the mending of th e ruin
restored eighteen yea rs before, the restoration of t he ruin and t he remaking of the protective coai ing of mortar an d gr-ass, the bui lding of a protective co nstru cti on and the rebuih„ing (the reb.uilt eJements also having .
the role of a protective construction of the or igina l vesti ges), the last
was adopted .
·
The existin g witnesses , the image of the house preser·ved in a drawing
made by Carol lsl er in 1851 and t he anal ogies wit h contempo ra ry monu ments were used in order to establish the so luti on of a par·tial constr-uct ions
Severa! systems of vau [ts and wind 0-ws imitating neighbouring mode l.
were used . The 15-th centur·y staircase, two belfry towe rs and the latri ne
were restored. The grouping 2nd the distr-ibution of the windows, t he
corni ce, the pillars, the vaults, the tie-beams at the base of the vaults
of the belfry t owers were solved by contempora ry analog ies. Reinforced
concrete be lts were performed.
Taking into acco unt the fact that in theregions with cold and relative
lo ng winters, as it was the case, the ruin ed mon uments wer·e thought
necessary to benef1t by such resto ring solutions as to en sur·e th em the
prntection again st the destructi ve effects of the cold season.
Among the destructive factors, the most ·dangerous ones were considered: the water at temperatures under +4C, the freezi ng-thawing cic les
and the rigidity of some modern t:iuiTding materials.
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UN MONUMENT MEDIEVAL DIN SIB,U , ASTAZI DISPARUT

arh . HERMANN FABINI

În t impul D i 1·e cţ iei Monumentelor Istori ce (ce a fi i nţat pî n ă în 1977), legea pr ivind monu mentele de cul t u 1·ă (H.C.M.
661 /1955) a fost apl ic at ă corect , s paţiul
int erio1· zidu rilor de apăra re medi ev ală
co nsi de1·în du-se ca fii nd . rezervaţ ie de
ar hit ectură , ceea ce a du s la inter v enţii
destul de puţine în aceste zone. Lu crurile
s-au schimb at în s ă după de s fiinţ a rea DMI.
La Sib iu s-a trecut, înce pînd de la mijl ocul
deceniului trecut, la demol area unor sup rafeţe în semnate din partea de est a oraşu l u i
istori c, argume ntîndu-se că su b stanţa construit ă în a c ea s t ă zonă este fă r ă va loare
econ o mi că, funcţiona l ă şi istorică . În cadrul
acestor acţiuni a fost demol ată o capelă
a mpl as ată la intersecţia străzi l or Elisabeta
(9 Mai) şi Nasturelui (Amper).
Prezentu l articol îşi prnpune rememorarea a ceea ce a existat pe teren pînă în
ma i 1987, s ă a du c ă refe rir i la documente
legate de acest monument şi să încerce
o încad rare tipologi că a biseri cii m ă năsti 
re şti pe baza elementelor surprin se de
arheolog în restul capelei amintite, care
era de fa pt corul acelei biserici .
Se impune în primul rînd să se fi xeze
în memoria p u blică e x i s tenţ a acest ui monument, deo.arece este suficient să amint im
· a pa riţia cu un an şi cîteva Juni după
demolare a unui art icol de zi ar1 în care
a fost pu să sub semn uI î ntrebă r ii însăşi
funcţiunea de edifi1=iu de cult a capelei.
Arti colu l vrea s ă fie şi un «memento »
pentrn cei care cu multă uşurinţă au declarat în trec ut zone întregi din cen trele ·
istorice urbane ale ţă1· ii noastre ca fiind
lips ite _de va loare . l ată deci unul din

Artico I de Manfred Vi ttstock ap ăl"U t · în
zia rul <<' Ne ue r Weg » din 13 Augu st 1988 sub
titlul Einst vor den .Tciren der Stadt .
1

o
«apert urile» uno ra dintre co legii noştri
arhi tecţi la conceptu l de sistematizare
ap li cat în t impul dictat urii ş i impli citl a
pierde1·ea masivă de substanţă i storică
medievală din ţ ara noastră. Detaliul de
sistemat izare a fo st întocmit de către
Institutul J udeţean de Proiectare al căr ui

http://patrimoniu.gov.ro

Fi g. 1. Colţul de nord-es t a) ora şului istoric Sib iu.
Plan din 1875 completat dejohann Bobe/ cu zidurile
oraşului şi monumente di spărute ln sec. al X IX-iea.
1. Biserica Sf. Elisabeta,

2. Corul bisericii
cane .

dem ol a tă

ln 1868.

M ănăsti r ii că lugă r iţ e l o r

3 . Poart a El isabeta,

dem o l a tă

francis -

1855 - 1865.

Fi g. L. Releveul co 1ufu1 b1sc11rn Mănăs li11i că fu
or franciscane. Situa( ia moi 1987 . A. - Pion.
Io nivelul porteru lui cu indicarea elemente/or origina re go cice , h oşu 1 ote Io 45° ; B - Sec(iune transversală spre est, C - Faţado nord cu indicarea
pil aştrilor şi o golului de ferea s tr ă gotică spre vest .
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arhitect şef la vremea aceea era Consta ntin Voiculesc u.
În primele lu ni ale an ului 1987, fiind
atunci an gajat a I Întreprinderii Ju deţene
de Gospodărie Comunală şi Lo cat i vă Sibiu,
am aflat, din do cumentaţii le de expropr ie re
şi demolare, că dărîm a rea capele i este
iminentă. Văzînd că se demolea ză constru cţ ii le din jur, la începutul lunii mai,
împreună cu tehni cianul Eugen Lang stein,
am făcut un releveu al cape lei, com pletat
de fotografii (fig. 2, 4 ş i 5). Ducînd tratati ve cu muncitorii im p lic aţi în demolare
am putut obţine o demol are în etape,
astfel că a fost pos i b il ă înregi strarea un or
goluri zidite şi îndepărtarea unor strat uri
mai tîrzii 'de ten c uială.
Con strucţi a se prezenta pînă în mai
1987 ca o casă cu demi sol, parter, etaj
şi mansardă, situată în curtea imobilului
de la nr. 75 din str. Eli sabet a (9 Mai).
Int rarea în casă se făce a sub un arc de
cărămidă pe un paliei· de scară. Pe faţada
de sud se putea citi data 1688 gravat ă
în tencui a lă. Transformarea acope ri ş ului
în m ansardă , luînd în con s ideraţie detaliile teh nice, a fost fă c ută în per ioada
interb el ică , aspectu l anterior acestei transform ă ri fiind păstrat pe o fotog1·afie din
secolul trecut care arată un acoper i ş cu
pantă pronunţ ată ş i înve litoare de olane
(fig. 3).
Zidăria pereţ ilo r exte1·iori a fost din
piatră de rîu şi p i at ră de carie t·ă, grosimea lor var iind între 1,16 ş i 1,26m·
În chide rea spre est era form ată din cinci
laturi ale decagonului. În cele cinci segmente de zi d, s u sţ inute din exterior de
contraforturi în două t1·epte, au fost
ferestre cu închide1·e s u perioară în arc
ogival.
La ni ve lul parter ului s-au păstrat consolele de piatră de forma unui trunc hi
de piramidă răsturnat pe care se rezema u
nervur ile bolţii. Din acestea nu am găsit
urme. La întoc mirea re leveului s-a 1·emar-

cat li psa unor contra.fort uri pe faţada de
nord. Pe această faţad ă se putea u desluş i
trei pilaştri alip i ţi zidului ş i urmele unei
fer-estre gotice în extremitatea de vest
a faţadei. P rezenţa aceste i ferest1·e a condus la ipoteza că edificiul iniţial a co ntinu at
înspre vest ş i, implicit, la necesitatea de a
st udi a arheologic terenu l în restul co nstrucţiei goti ce păst rate pînă în 1987.
Lipsa contrafo1·tur il or pe faţad a de no1-d
indică, d up ă părerea noastră , faptu l că
pe această latură se afl au co nstrncţiile
m ănăstiri i.

O altă sursă de info1· maţii o co nstituie
documentele. Din ce le care ne-a u fost
accesibile rezultă că în pe 1·ioada premergătoare reforme i luterane, care a av ut
loc la Sib iu în 1544, au existat în restu1
oraş u Iu i, în capătu l străz ii Eli sabeta (9 Mai),
t1·ei mănăs tiri ş i anume: Măn ăst irea Dominica nilor, a minti tă ca fiind di~trusă în
t im pul in vaz iei tătare din 1241. Această
m ă năstire s-a aflat în faţa porţii Elisabeta ,
în apropierea actua lei gă1· i de călători .
O a dou a mănăst ire a fost cea a franciscanilo r, a min t i tă prima dată în 1300, cînd
vădu va unui g1·eav din Vin ţ u de Jos
d ă rni eşte cinc i mărci de argi nt pentru
« fratribus minoribus » ad opus ecc!esiae
sancte Efysabeth 2. Cea de-a treia m ănăs
t ire, tot în strada Elisabeta , a fost aceea
a că i ug ă riţelor franciscane (fig . 1) sa u a
căl ug ă 1·iţelo1· cenuşi i, cum au mai fost
numite. În privinţa ampl asamente lor prime lor d ouă m ănăst i1· i nu sînt du bii , dominicanii fi ind, cum s-a mai ami nt it, în faţa
2

Elisabeta, de la această mănăstire
numai un monumental cr ucifix de piat ră , astăz i în capela din faţa gări i.
exec utat de Petrus Landregen din Austria
în 1417.
Mănăst irea Fra ncisca nilo r s-a aflat la
colţ ul st răzilor Elisabeta (9 Mai) ş i S ări i
(Con stit u ţ i e i ) pe locul unde astăzi este
o şco a l ă construită în st i I neogotic . M ănăs
tirea a av ut de suferit în urma incen d iu Iu i di n 1556, nefiind reconstruită dup ă
incend iu. Bi ser ica mănăstir ii, sa u o parte
din ea , s-a păstrat pînă în 1868 ca bi ser ica
Eli sabeta (fig. 1 ), cîn d s-a demolat 3,
Din documentele care se referă la a
trei a mănăstire ş i la călugăr i ţele franc iscane
(cenuşii) m enţionăm cîteva in formaţii :
- În 1497, pri marul Sibiului donează
pentru că lugări ţele cenuş ii - monia /i bus
griseis - 10 guldeni 4;
- În 1507, căi ugăriţele franciscane p1· imesc din vistieria oraşului un cado u de
păstrînd u -se

3 E. M. Thalgott , Hermannstadt. Die bougeschicht/ich e Entwickung einer siebenbOrgischcn

Stadt, Sib iu, 1934, p. 76.
4

Que//en zur Geschichte Siebenburgens ous
Archiven. Rechnungen aus dem Archiv
der Stodt Hermonnstodt, Sibiu , 1880. p. 241
săchsischen

(î n continuare Q elle n).

Fig. 3. Corul M ănăst i ri i cum a r ăta Io începutu/
secolului nostru. Fotografie din cole cţia Secţie i
de istorie o Mu zeulu i Brukenthol.

Urkund~nbuch zur Geschichte der Deutschen

in.S ie~ e.nbOrge1.1 ,

vo i. I, nr. 287 (î n continua re Ub).
B1se ric1l e ord in elo r de cerşe t o r· i au fost ridicate
ma i ales din a doua j umătate a secolului a l X I11 -lea
pînă la mijl oc ul seco lului următor de c ătre
ordin~le de călugări ale Dominicanilor (predicatorrl or) şi Francisca nil o r (Minor-iţ i sau desculţi).
Ele formează o gr·up ă de monumente aparte ,
care nu au transe pt, turnur i - cel mul t un
turnuleţ pentru clopot pe acoperişu l co rul u i
- ş i n ici trifori u. Plastica sculptur·ală este redusă
la m in im (kolpf: Bild worte rbuch dcr Architektur , Stuttgar-t , 1968, p . 63).
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5 guldeni. Sanctinomialibus sancti Francisci
Cibini 5;

Fig. 4. Vedere dinspre sud-est în timpul
(mo i 1987 ).

- În anul 1536 mai existau la Sibiu
călugăriţe franciscane 6;

Fi g. 5.

- Cu ocazia incendiului din 31 martie

1556 mănăstirea este distrusă. O parte
din mănăstirea de călugăriţe «din spaţ iu/
porţii» este vîndută pentru

95 guldeni

(circa portam ad qucdam fors in monasterio
monalium) 7;
-

În 1560, în Mănăstirea că i ugăriţelor

cenuşii sînt depozitate grîne s;

- În 1567 mănăstirea este folosită pentru scop uri gospodă1·eşti ( « in dem grauen
Nonnenkloster in der Elisabet hgasse ist
ein Kochhaus»)9;
- În anul 1578 este amintită din nou
depozitarea cereale lor în mănăstire ( «grn
Non nen kloster i n der El isabethgassen » )10.
După Sigerus, la sfîrşitul secolului al
XVIII -iea, în această clădire a funcţionat
o manufactură de mătas e a italianului
Gallerattin.
La mijlocul seco lului al X IX-iea, imobi lu/ era în proprietatea brutarului Sam mue/ Schneider.
Din releveul edifici lui demolat în 1987,
din săpăturile arheologice din 1987- 1989
(fig. 6) ca şi din interpretarea documentelor se pot trage impo rta nte conc luzii.
Analiza părţi lor păstrate pînă în 1987
poate oferi informaţii în două direcţii:

Faţada

demolării

dotare, tot atît de relativă, ne este oferită
de formatul cărămizilor găsit în timpul
săpături lor la pardo sea /a inferioară a bisericii. Formatul 240x 120 x35 mm, comparat cu altele găsite la case cu pinion în
t.repte şi la constr u cţi i de la în~ep utul
secolului al XIV-iea, analizate de Kimakowicz, conduce, de asemenea, la datarea
propusă mai sus.
Comparaţia planimetrică cu unele monumente ale ordinului franci sca n minorit
din Austria şi Transil va nia. şi cu un exemplar al 01-dinului dominican din Sighişoara (fig. 7) arată că monumentul sibian
se în sc rie în acest context, prin relaţia
dintre cor şi n avă precum şi în ceea

de nord. Situaria din moi 1987.

1. Forma de închidere a corului spre
est prin cinci laturi ale decagonului nu
este frec ventă la construcţii monasti ce.
Poate este vorba de o formă de tranziţie
de la absid a sem i circ ul ară romanică la
închide1·ea obişn uit ă de cinci laturi ale
octogonului;
2. Structura şi grosimea zidurilor de
piatră amintesc de constr ucţii romanice
din zonă. Faţă de edificii de cult construite
din cărămidă în Sibiu, în secolele XIV şi
XV (biserica Sf. Maria, mănăstirile dominicană şi franciscană, biserica A zilului),
zidăria de piatră ar putea fi datată la
sfîrşitul seco lului al XIII -iea sa u începutu/
ce lui următo1·. O a lt ă posibilitate de
Fig. 6. Părri
fÎ săpături.

ce pri v eşte di mensi uni le. Pentru turnu I
amp lasat în sud ul edificiului se găsesc analogii la Mediaş, dar ş i la Stein, Au stria
De asemenea, se remarcă frecventa amplasa re a claustru lui mănăstirii în nordul

originare gotice idcnli {;co te prin releveu
Pion .
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Q e ll en, p. 483.
e Heinr ich Herberth . Oie Re(ormation in Hermannstadt, Sibiu, 1883, p . 16.
1
Her man n Fabini, Gotik in Hermannstadt, ·
B ucu reşti, 1989 p. 253.
8
Ludwig Rei ssenberger, Ober die ehemaligen
Be(estigungen von Hermannstadt, im Archiv des
Verei ns (iir siebenbiirgische Landeskunde , vo I. 29,
Sibiu, 1900, p. 363.
9
Ibidem.
10
He rberth , Re(ormation (vezi nota 6), p. 45.
1l Emil Sigerus, Vo m a/ten Hermannstadt, vol.1
Sibiu, 1922, p. 9.
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corului spre est şi cele cinc i latu ri ale de_
cagonului singularizează exemplul sibian1 2 •
Desigur, condiţiil e întru totul nefavorabile în care au fo st făc ute cercetări le
atît de arhitectură cît şi cele arheologi ce
au. dus la un 1Ţ1aterial primar .cl! multe
lac une. Totu ş i, consid.~ ră m că d acă se va
scrie odată o lu crare de specialitate
despr"e a·rhitectura mo'n ast i că din· Tran sflvcinia, mănă.sti rţa că i ug ăriţe lo r fra ~c is cane '
d(n Sibiu îş i va 'găs i locul ce' i se c uv i ~ e .
în. acest studiu, cu toate c ă s ub stanţa o i- ·
ginară păs:trat ă astăz i este nul ă. Ce le 'două 1'
articole publi cate' în ace st num ă r se consi- "'
deră un studiu . p relir:i. i ~a. r în a_c e.a_s~Ji :

'1

0

I

•

.,.

-

j

'

•

'

di_recţie.

.,
He rm ann Fab ini , Sibiu l gotic, Bucureşt i,
1983, p. 77. ş i M. vo n Kim akow icz, A/t Hermannstadt, Eine entwichlun gsgeschicht/iche Studie
în Archi v des Ve re in s fi.i r si ebenburgi sc he Landesk und e, vo i 37 2, Si biu, 1912, p. 242 ş i u1·m.
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Fig. 7. Încadrarea bisericii M ă n ăs tir ii c ăl u gă riţe/or franciscane din Sibiu în con textu/ altor
exemple de m ă n ăsti ri ale unor ordine de că lu g ări c e rş etori din Transilvan ia ş i Austria.
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Bi serica
Biserica
Bi serica
Biserica
Biserica
Bi serica

Man ăstiri

i minorite • d in Stein, Aust r ia.
franci scane din Langenloi s, Aust ri a.
minor i tă din Bi s triţa .
fran c i s cană din Mediaş.
d o minicană din Sighişoara .
că lugă r i ţelor franciscane din Sibiu.
Manăs tir i i

SUMMARY

The auth o r describe s the in ter io r of t he chapel de mo lished in 1987
unde 1-lining the origi na l arc hitectu ra l e lements th at have bee n preserved.
The characteristics of the design of the basilica raised in th e last decades ofthe 13-t h ce nt ury are poi nt ed o ut . ln the a1-ti cle th ere are re feren ces
t o the hi st orica l docume nts th at speak about the nuns' order be lo nging
t o Sa int Fran cisc. Th e re are a Iso stylisti c an alogi es with chu rc hes of the
Francisca n mo naste ri es known in Transy lvan ia or in th e ce nt re of Eu rn pe.
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ISTORIA UNEI BISERICI DE MANASTIRE DIN SIB·I U
PETRE

Aplicarea planului de sistematizare a
oraşului Sibiu a dus în mai 1987 la demolarea clădirii de pe Str. 9 Mai (Elisabethgasse) nr. 75. Clădirea cuprindea un
corp central, mai înalt (fostul cor al
unei biserici modificate), înconjurat de
camere mai joase, adosate 1 •
Istoricul

cercetării

arheologice

După dărîmarea

zidurilor s-a iniţiat un
prim sondaj în interiorul clădirii. Cercetarea a fost limitată la două secţiuni, în
condiţiile în care s-a bazat, în principal,

pe voluntariat şi ajutor bisericesc 2• Interesul stîrnit în presa locală de primele
rezultate ale cercetării, necesitatea de a
cla1·ifica problemele tipologiei, apartenenţei şi d ată rii monumentului ne-au îndem2

îmi exprim recunoştinţa faţă de Parohia

Romano-Catolică din Sibiu pentru sprijinul moral
şi contribuţia materială. Gînduri de recunoş
tinţă pentru profesorii K. Schmidt ş i A. Georgescu de la liceele Brukentha l şi Indu strial 6
din Sibiu , prin amabilitatea c ăro ra am obţinut
forţa de munc ă .

nat să întreprindem deme rs uri supl imentare pentru continuarea săpătur ii arheologice 3 •
În iulie - august 1988 s-a reluat săpă
tura printr-o secţiune lungă de 23 m la
vest de blocul de locuinţe ridicat între
timp, aco pe rind sau distrugînd fundaţiile
bisericii. Cercetarea a ridicat noi semne
de întrebare. În iarna 1988-1989 şanţu
rile săpate mecanic la vest de zona cercetată au distrus fundatii de zid uri asemă
nătoare ce lor deja de~v elite în cercetarea

------'

În fapt, se păstra corul unei biserici ti"ansformate într-o clădire laică. Biserica a fost exc lu să
din lista monumentelor istorice iar prin hotărîrea
fostulu i C.C.E.S., nr. 86/1984 se aviza demolarea
datorită «pie rderii unor atribuţii» şi «stării de
conservare ». În perioada de 10 zile cît a durat
«ultimatumul» întreprinderii însărcinate cu demolarea, dl. arhitect H. Fabini a întocmit releveul monumentului. În acelaş i timp au fost
făcute mai multe son daj e sub tencuiala modern ă
fără a se înregistra urme de pictură sau de supo 1·t
pregătit pentru pictur ă. ( Info rmaţiile le deţin
de la domnul Andrei Ke rtesz, muzeograf la
Muzeu I Bru kentha I) . Atunci s-a epuizat şansa
salvării monumentului prin preluarea şi valorificarea lui de către Mitropolia Ortodoxă a Ardealului.
În ultima vreme clădirea, compartim entată şi
etajată, fusese tran sformată în locuinţe. În perioada interbelică, acolo exista un depozit de
băuturi alcoolice iar în ultimele decen ii ale secolului trecut casa era în proprietat ea famili ei
G. SerfOzo (Adre ssbuch der k. freien Stadt Hermannstadt, Sibiu, 1892, p. 43; idem, Sibiu, 1895,
p. 51; idem, Sibiu, 1898, p. 57).
1

Pl anşa /, Biserica minor iţ ilor di n
săpăturilo r arheologice (W. Dus ii).

Sibiu, planul
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Plan şo a // ·o. Biserica minorit:ilor din Sibiu , etapele
constru cţie ş i reface re (Plan ş ele li -XI de
Crişan).

de
E.

anter ioară . În 1989, beneficiind de cad rul

juridic legal şi fonduri puse la dispoziţie
de C.P.J. Sibiu pentru «e liberarea terenului de sarci n ă istorică» s-a finalizat
cercetarea întregii constr u cţii.
Structură,

dimensiune

tehnică

de con-

strucţie

Zidul bisericii este alcătuit, într-o primă
categorie, din piatră de rîu şi blocuri
fasonate. Apariţia cărămi zi lor Iate de
0,030 m în structura zidăriei acestei prime
categorii este extrem de rară . O a doua
categorie de zid uri conţine numai pietre
de rîu. În ambele categorii pietrele au
fo st legate cu mortar hid1·aulic. Nisipul
3 A se vedea articolele: H. Weber, Oberreste
ei nes a/ten Bauwerks, în «Die Woche », nr. 1020
din 3 iulie 1987; M. Wittstock, Erste Ma nufaktur
in der Landes ?, în « Neue1· Weg l>, n1·. 11854
din 11 iuli e 1987; H. Fabini, Und dennoch .. ,
in « Di e Woche » nr. 1087 din 14 octombrie
1988 ; T. Suciu, Repere pentru activita tea arheologi/or sibieni, în «Tri bu na Sibiul ui », nr. 9758
din 17 decemb rie 1988.
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Pava jul este alcăt ui t din cărămiz i de
forme ş i dimensiuni dif~r ite, cele mai
multe de 0,30 m x 0,15 m x 0,035 m sau
0,24 m x 0,12 m x 0,035 m. Unele sînt
pătrate, cu latura de 0,17 m ş i grosimea
de 0,030 m. Există ş i po rţi uni de pavaj
unde cărămiz i le sînt mai groase: 0,042 m 0,045 m în caseta 7, sau 0,050 m în S. I.
şi S. li . Faţa s uperi oară, exp u să că lcă r ii,
este u zată în mod diferit, în aşa m ăs ură
încît la un e le se ob servă cu greu deni vel ă ri le sa u crăpătur i le ap ăr ute în procesu I
de ardere. Este însă evi d entă, în toate
caz urile, diferenţa di ntre faţa e x pusă frecăr ii ş i cea prinsă în mo rtar. Stratul pe
care au fo st aşezate are în componenţă
nisip şi granule de va r. C ără mi z ile au fost
di spuse în formă de parchet, în unghi
a sc uţit sa u drept. Pavajele din cărămizi
cu dim ensiunile m enţ ionate au fost găsite
în nava bisericii şi în altar. Un pavaj
format din două rîndu ri de cărămidă,
apa rţinînd fazei tîrzii a clădirii, a apărut
în interiorul corului în S.I. şi S. li. În
S. I. la nord de zidul corului; în exteriorul
biseri cii s-a aflat un pavaj din cărămidă
aş ezat pe un pat din bolovani de rîu;
urme de ardere secundară (incediu ?),
înregistrate pe acest din urmă pavaj, sînt
mai pronunţate decît în restul spaţiului
cercetat.
În ceea de pri veşte pavajele din piatră,
o porţiune dintr~un ul cu lat ura de 1 m
a apărut în caseta 7, fiind rezultatul unei

folosit pentr u prad ucerea morta ru I ui avea
culoa rea galbe n-deschis în cazul primei
categorii de zid uri , cen u ş iu, la a do ua.
Piet re ciop lite de dimensiuni mari
(0.30 m x 0,50 m x 0,30 m; 0,20 m x 0,20 m
x 0,30m; 0,40 m x 0,30 m x 0.20 m) au
fost folos ite în str uctura unor st îlpi .'
L ăt i mea fund at ii lor este diferit ă : 1,60 m
ar~ fund aţ i a 'z idului de sud al nave i,
1,20- 1,30 m fund atia ziduri lor corului,
2- 3 m aceea a în~ăperi i de pe latu ra
sud i că a navei, ce pare , deci, a fi fost parterul unu i turn. Elevatia zidurilor se
îngu stează pri n ret rage ~ i succes ive. În
S I sa u în şanţ u rile făcute de excavator
au fost observate astfel de ret rageri ,
z.idul aj ungînd în e levaţie la o l ăţ ime de
0,90 m. Elevaţ i a zidului de nord al cor ului
prezintă în exterior încă o retragere, ce-l
îngu stează ş i mai mult.
Ad încimea de fundaţie di feră de la
1 m, cît are şa n ţu I pr ime i categorii de
z. id uri, la 0,50 m, la cea de-a doua categorie. În locu l unde presiunea lateral ă
a bolţilor a fo st mai ma re (cazul incintei
exteri oa1·e de la sud, a stîl pilor de reziste n ţă ) fundaţia este sp rijinită de bolovani
uria ş i.

În mod deo sebit a fost construit zidu l
de sud al navei. Stîlpii ce urmau iniţi a l
să de s p artă nava centrală de cea colaterală au deve nit stîlpi angajaţi în structura
zidul ui exte rior al unei biserici cu dou ă
nave (Planşa a IV-a). Din cei 5 stîlpi dezve liţi integral sa u parţial, doar unul are
o l atu ră rotunjit ă . În general, stîlpii au
baza dreptunghiula ră şi dimensiunile de
1,50-2 m. Între ei e xist ă o distanţă
de 2 m.
CA SE.TA.
~

®

nJ Wb 1.;n't0

z i t>

reparaţii.

Vorb ind de alte a menaj ăr i, în S. III,
sub dou ă morminte suprapuse, dar fără
a avea l egăt ură cu ele, precizăm că a fost
găs i tă o îngrămădire din pietre de rîu

între ca1·e s-a u afl at oase de an imale şi
bucăţi de lemn ars. În S.I. o boltă din
piatră s ugerează faptul că aco lo s-a ridicat, într-o fază ulterioară, un zi d de cără
mid ă. În S. li au apărut dou ă fundaţii
din că ră mid ă, de formă circulară, constr uite odat ă cu podeaua for mată din două
rînduri de cărămizi.
Planimetria
E x istenţa celor dou ă categorii de ziduri,
cea îngrijit lucrată cu piatră de rîu şi
bloc:uri de carieră şi cea cu aspect mai
puţin îngrijit, sugerează existenţa mai
multor etape de construcţie.
B. 1. Biserica
iniţi a l
proiectată şi
parţial rea lizată a fo st o bas ilică cu trei
nave avînd lugimea totală de 51 m. Elementele caracteristice planului bas iIici isînt:
a. laturile absidei corului au unghiurile
atît de deschise încît lasă impresia unei
linii curbe; b. zidul corului şi al absidei
a fost sprijinit de cinci contraforturi păs
trate în elevaţ ie sau fundaţie. Săpătura
arheologică nu a surprins contraforturi
la zidurile navei; c. uşoara deviere de
orientare a zidului de vest, care nu se
înscrie în planul dreptunghiul ar al navei.
Se observă, în general, devie ri ale direcţ iei elevaţ iei zidurilor faţă de direcţia
fundaţiilor, ceea ce face ca lăţimea soclului
să nu fie aceeaşi; d. închiderea corului.
Din colţu ri le de nord-vest şi de sud-vest
ale corului pleacă spre interior segmente
de fundaţii. Cel plecat din colţul de sudvest se terminădupă2,35m. Pandantul lui
nordic a fost rupt de o groapă modernă.
Primul zid se continuă după o întrerupere
de 0,55 m cu un nou segment. Fundamen-
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Pl anşo o IV .-o Structuro zidului de
funda ţ ie o novei , dezvelit in S X I ş i
CB (proi e cţia orizonta l ă ; desen de

C. Nicu).

Pl anşo o li l-o. Structuro
de fundaţie o turnului ş i

zidului
cele trei
morminte descope ri te ocolo (p roiecţi e orizont a lă).
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tul astfel reali zat a constituit baza une
elevaţii din cărămidă. Zidul din cărămidă
îşi reduce grosi mea prin două retrageri
succesive; e. fund aţi i le claustrului au fost
surprinse doar pe fundul unei gropi s ăpate
meca nic. Au fost observate două ziduri
paralele ce pleacă spre nord din dreptul
altarului, avînd distanţa de 6,50 m între
ele. Urmele zidurilor au putut fi urmărite
pe o lungime de 24,20 m şi respectiv
19 m. S-a putut identifica o singură încă
pere, al ăt urat ă corului, avînd dimensiunile
de 8 m x 6,50 m (vezi plan şa a V-a).
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B.2. Biserica cu două nave. Zidul sudic
al bisericii cu două nave s-a construit
pe traseul stîlpilor ce delimitau nava
centrală de colaterala initială. Latura nou
apărută avea în partea s~d-estică o încă
pere rectangulară, probabi I un turn cu
fundaţii puternice.
Cimitirul bisericii
Morţii

au fost depuşi în gropi orientate
paralel cu zidurile lungi ale navei şi corului,
în interiorul şi exteriorul bisericii. Nu
s-au găsit schelete în imediata apropiere
a fundaţiilor. Probabil, în spaţiile de lîngă
ziduri ca şi în regiunea centrală a navei
existau culoare de trecere sau locuri
pentru bănci. Între aceste spaţii, mormintele erau dispuse pe patru-cinci rînduri. Am descoperit un singur mormînt
deranjat de o suprapunere. În partea de
vest a turnului s-au înregistrat trei morminte diferenţiate prin poziţia faţă de
fundaţii: primul (cel mai vechi) a fost
tăiat de fundaţie, al doilea s-a adosat
fundaţiei, groapa fiind mărginită de pietre
de rîu, iar al treilea a fo st dispus în funcţie
de ce l precedent (Planşa a III-a). La vest
de biser·ică nu am întîlnit morminte, ia r
terenu I de la est de absidă nu a fost
cercetat.
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stratigrafice

Informaţii

utile pentru identificarea şi
deo sebi rea ~tapelor de construcţie oferă
stratigrafia. ln unele locuri săpătura arheologică a atins, laadîncime mai mare de 2 m,
un strat de nisip de rîu . La limita lui
s uperioară se află un strat de pămînt
negru avînd în componenţă bucăţi de
lemn carbonizat, fragmente ceramice şi
fragmente din lutuiala incendiată a unor
construcţii uşo a re. In secţ iuni le practicate în interio rul navei a u fo st surprinse
trei ni veluri de călcare. Două dintre ele
corespund soclului fundaţiei: cel mai vechi
este un strat subţire de nisip suprapus
de un strat superficial de pămînt ars la
rosu. Peste un strat de ni velare for·mat
di~ pămînt negru se află un pavaj alcătuit
din căr·ămizi groase de 0,05 m. Al treilea
ni vel de călcare este reprezentat de un
pavaj format din două rînduri de cără
midă, nivel corespunzător intrării de la
nord (Planşa a V-a) .
În profilul esti c al secţiunii III este
vizibil un singur ni vel de călcare, ilustrat
de pavajul din cărămidă. Urme de pavaj
sau alte indicii ale unor ni veluri de călcare
medieva le nu au fost surprinse în terenul
aflat în exteriorul zidului de sud al navei.
Ni velul de construcţie al bisericii a
fost sesizat în caseta 3. El era suprapus
de un strat de pămînt negru şi urmele
a două pavaje.
Pentru a ilustra refacerea pavajului datorită unei reparaţii prezentăm profilul nordic al casetei 9 (Planşa a VII-a).
Sectiunile IX si XI demon strează exi stenta ~antului d~ fundatie al colateralei
sudice' iniţial proiectată. În umplutur·a
gropii au apă rut cîteva pietre sfărîmate
( Planşa a VI-a) .
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Materialul arheologic
Din ceramica prei s toric ă s-au găsitcîte v a
fragmente atipice de vase lucrate cu mîna,
cu peretele gro s, arse ox idant. Între ele
se află o apucătoare ce aparţine Hallstattului (Planşa a VIII-a).
În stratul de pămînt negru în care a
fost de sco perită ceramica preistor·ică , fără
a a parţine unui ni vel de locuire deosebit,
a apăr ut ceramică din secolul al XIII-iea;
fragmente din oale şi ulcioare lucrate la
ro ată, cu peretele gros, au mi că în compoziţia pastei. Ceramica a fos't a rsă oxidant. superficial. Vasele au gît ul scurt,
buza răs frîntă spre exterior, marginea
ascuţită sa u rotund ă . Două fragmente ceramice · provin, probabil, de la cast roane
cu buza lată, puternic profilate. Tubul
ulciorului este lung de 0,030 m, cu diametru l interior de 0,017 m. Un singur
fragment este ornamentat cu adîncituri
fă cute cu unghia (Planşa a VIII-a, b-1;
IX-c).
Dacă pentru fragmentele de oală cu buza
lăţită (Kragenrand) se admite, în general, datarea în secolul al XIV-iea, pentru
datarea acestei categorii de fragmente ceramice (sec. XIV-XVI) este semnificativă
poziţia de scoperirii . Capace le de oală au
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Planşo
(a) şi

o VIII-o. Fror;mente ceramice hollstottiene
medievale (b -1) .

Planşo

o IX-o. Fra gmente cera mice medievale:
vase ulcior (o, c) suport pentru lum inare (b ),
capace de oală (d, e) , pl acă din teracotă (f) ,
oală-ca h lă (g) .

Planşa o X-o. Ciubuce de pipă (o-f), obiecte
din metol (g - j ).

Pt'onşo o X I-o . Ancadrament de fereastră cu christogramă.

apărut

pe fu n daţia turnulu i dinspre sud ,
iar fragmentu l de teracotă reprezentînd-o
pe Mar ia cu Pruncul într- un strat de dărî
măt ur i. Unei per ioade de la sfîrşitu l interval ului îi a par ţin frag mentele de suporturi
pentru lumînare (P lan şa a IX-a - a, b,
d, e, f, g).
De şi aparţin unei per ioade tîrzii ş i
legătură cu comunitatea l a i că, prez entăm cele şase ciubuce de pipă descoperite în săpătură pentru elega n ţa formelor şi orn amentelor, deosebite de la
un exemplar la altu l (Planşa a X-a-a , b).

sînt în

În ceea ce pri v eşte obiectele di n meta l,
reţine atenţia un fragment dintr-un iatagan cu lăţ im ea maximă de 0,03 m şi grosimea de 0,005 m, cu şa nţ latera l ş i incrustaţii de argint. Fragmentul de iatagan se
poate data în seco lele XVI I- XVIII, judecînd după exemplarele aţl ate în colecţiile
Muze ulu i Brukenthal (iataganul cu nr. de
in ventar 3295). Iatagan ul a fost descope1·it

într-un strat de dărîmături. Inventarul
arheo logic mai cuprinde fragmentele unei
ferecături de coşciug, o furculiţă de fier,
o Iinguriţă de argint şi o cataramă
(Planşa X-g, j).
Pe toată suprafaţa cer cetată arheologic
sau afectată de săpături mecanice au fost
descoperite ghiulele din piatră. Din cele
24 de ghiulele înregistrate, numai şase
sînt întregi . Cele mai multe au diametrul
de 0,30 m, fi ind sferice. Cîteva nu au fost
prelucrate pînă la capăt. Cele mai multe
ghiulele prezi ntă urme de ardere secundară. Prezentă m un tabel cu principalel e
ca racteristici ale ghiulelelor desco perite 4•
Di ntre ancadramentele din piatră, unul,
refo losit pentru m ărginirea unui pavaj
din cărămidă, amenajat deasupra fundaţie i
' Date le de natura geologică le datorez d omn ul u i
Viore l Ciuntu de la Muzeul Br u ke nth a l, c ă rui a
î i m u lţumesc şi cu această ocazie.

'""

turnului, are muchia teşită. Pe una din
feţe se observă un chenar iar pe alta se
distinge cu greu un însemn scris cu căr
bune, reprezentînd, se pare, o chri stogramă (Planşa a XI-a).
Apariţia, evoluţia şi apartenenţa monu-

mentului

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

·10.
11 .
12.

Diametru Greuta te
m
kg
0, 170
0,330
0,330
0,330
0,320
0,280
0,31 0
0,300
0,330
0,300
0,300
0,160

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.

24.

0,330

0,300
0,300
0,180

35
39
34,5
30,5

36

Naturo
geologică

cal car organogen
a ndezit hidrotermal izat
gresie cu ciment ca r bonatic
andez it hidrotermal izat
andezit hidrote1·malizat
'g resie cu ciment carbo natic ,
a ndezit hidrotermalizat
idem
id em
id em
idem
mic roco nglomerat
andezit hidrotermal izat
idem
gresie micacee
idem
andezit hidrotermalizat
calcar organoge n
gresie slab micacee
idem
id em
idem
calcar organogen
,
andezit hidrotermal i~aţ

Formo,
Stare de
prelucrare
sferică
sferică
sferică
sferică
sferi că
sferică
sferică

sferică
sferică
sfer ică
sferică
sferică
sferică
s ferică
sferică
sferică
s ferică
ovoidală
sem ipre lucrată

Stare -de
conservare
fragment.
între agă
într~ag ă

fra gm ent.
întreagă
întreagă

fragment.
î ntreagă
întreagă

idem

fragment.
fragment.
fragment.
fragment.
fragment.
fragm ent.
fragment.
fragment.
fragment.
frag ment .
fragment.

sferică
semi prelucrată
sferică
sferică
sferică

fragment.
fragment.
fragment.
fra grl) ent.

fragmen,t~

Cercetarea arheologică p rezentată, diflci lă prin condiţiile nefireşti de desfăşu
rare, se dovedeşte greu de finalizat datorită lipsei unor elemente de datare sigură
ş i atribuire neechi vocă. Pe de altă parte.
importanţa monumentului în istoria începuturilor oraşului Sibiu ne obligă la efortul luării în considerare a tuturor elementelor ce vor putea conduce la concluzii
juste şi limita interpretările subiective.
După opini a expr imată cu 130 de ani
în urmă de Gustav Sei vert, în zona porţii
Elisabeta ar f1 e"xistat două biserici de
mănăstire. Autorul nu se poate pro11unţa
d acă construcţia aflată atunci în picioare
şi dărîmată . nu mult timp după aceea, sau
«ruinele-unei alte bisericii aflate în casa
brutarului Samael Schneider» au aparţi
nut călugărilor minoriţi. În acea ultimă
cl ădi re ·ar fi fost o fabrică de mMase 6,
6
G. Seivert, Dle Stadt Hermannstadt, Sibiu
1859, p. 8.
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1. Deral 1u di n planu l
oraş u lui Sib iu- în
1699, (după M.

an ul '.
Vi s.:
conti, · Mappa de lia
Tr·ansi Ivan ia „ .)

Aşa cum pen tru veni rea dominicanilor
la Sibiu se admite anul 1242 - ca terminus
quem.' stabi li rea minor· ităţilor era un
fapt consemnat deja în anul 1300, cînd
vădu va comitel ul ui Herbord din Vinţu de
Jos le d ă ruieşte di n moştenirea so ţului
răpo sa t 5 măr c i i 2 .

'ante

, Analiza s ep a rată a materjalului arheologi c, a documente/or de arhivă sau caracteristici le pl anului nu pot duce la concluzii J.impezi .. Coroborate însă, aceste surse
de informaţii se pot dovedi capabi le, dacă
nu pentru o datare precisă, cel p uţin de
~ determina în timp biserica.
Propunerile de datare · a monumentului
pe baza da telor cercetării arheologice
pleacă de la următoarele fapte :

1 Harta Sibiului din anul 1699, atr ibuită
lu i -V is cont i, i n dic ă exi s tenţa ·a două biserici l î r:igă poarta Eli sabeta : bi·serica Sf. Elisabeta , demo l ată în a do ua jumătate a
seco lului al XIX-iea, nu înainte de a fi
con sem n ată de Th allgott 0 şi o altă biserică,
peste drum 7 (Foto 1).
Ap ă r·tenenţa biseri cii prezentată la o
co munitate de că lug ări cerşet0.ri se poate
lesne demo nstra p/ecînd de la ur·mătoare/e
premjse:
1. aşeza~ea biseric ii în periferia comuni tăţ ii civi le, într-o zonă strategică, pe un
drum princ ipal de acces în loca litate. Este
greu de imaginat că - o bi s erică parobială
~ r fi fos~ pozi ţion ată în zonă periferi că
aşezării . ln perioad-i r·id.i cării bi sericii, terenul era mlăştino s ş i, ca urma r·e, impropriu
a şezării lai ce;
2. si mplitatea planului bazili ca/, fără
tran sept, şi transfo r·marea ulterio ară a bazi1 ic i i în tr-o bi se ric ă cu dou ă nave. Se respectau astfe l regulile unit ăţ ii spaţi ului inte:
rior al nave i, implicit al comunităţii ş i
egali t ă ţii cred in cioşilor. Sublinierea elemente/or specifice pl anu Iu i pledează pentr-u
a l ăturarea monumentului în discutie bisericilor ridicate de călugării cerş~tori în
l egătură şi cu spr ijinul autorităţilor, al
meş teril or locali 8 ;

3. sără cia inventar ului arheologic prove nit din straturile de depunere corespunzătoare rid i că rii şi funcţionării bisericii .
Afirmaţia este valabilă pentru morminte le
lipsite, cu o singură excepţie (o cata'ramă
din fier), de in ventar;
4. cele 39 de sche lete identificate şi
studiate de domnul Alexandru Dobrescu,
biolog la Muzeul Brukenthal, au aparţi nut
unor bărbaţi cu tal ia înaltă, în general
de 1,80 m, cu exemplare depăşind 2 m.
Dacă apartenenţa bisericii prezentat ă
la un ordin de călugări cerşetori nu
ridică semne de întrebare este dificil a
preci za căruia anume îi aparţine. În acest
efort relevarea planului bisericii nu este
de un real folos, dat fiind faptul că d eosebirile dintre bisericile minorităti/ or si
ce le ale dominicani/or sînt neînse'mnat~,
evidenţiate mai ales în faza iniţială de
dezvoltare a acestui gen de ar hitectur ă 9 .
Dominicanii s-au aşezat la Sibiu înainte
de 1241, an cînd mănăstirea lor a fost
distrusă de tătari 10 . În a doua jumătate
a secolului, prezenţa lor în cadrele societăţii sibie ne este mai des ate stată documentar; dar localizarea mănăstirii devine
po s ibilă numai cercetînd documentele seco lului al XV-iea n,
referitoare la arhitectura spec ifi că
călugărilor cerşetori ne-au fo st puse la d i s poziţie,
în copii, de către doamna dr. jutta Meischner,
de la Institutul de arheologie din Berlin: R. K. Don in, Die Bettelordenskirchen in Osterreich, Baden,
1935, p. 7 şi urm . ; E. BUrgler, Die Franziskaner
Orden in der Schweiz, Laussane, p. 15 1932, şi
urm .; F. Sessevalle, Histoire Generale de l'Ordre
de Saint Fran~ois, Pari s, 1935, p. 21-40; F. R. Bennett, The Early Dominicans, New York, 1971 ,
passim; Informaţii asupra arhitecturii realizate
de călugării cerşetori în ţara noastră se pot
regăsi la V. Drăguţ, Arta gotic ă în Rom6n ia,
Bucureşti, 1976, p. 62-69.
.
8 R. K. Donin, op. cit„ p. 316. Este greu de
acceptat ipoteza · e x istenţ e i unei a t re ia biserici
de mănăstire, necunoscută din documente,
într-o aşezare ce nu are posibilit ăţile material e
necesare. În Austria, numai ma rile oraşe pot
întreţine la sfîrşitul secolului al XIII-iea mai
multe comunităţi de călugări .
lo Annales Sancti Petri Erphesfurdenses, în „Monumente Gem1aniae Historica » seria Scri ptorum,
voi. XVI, Hanovra, 1859, p. 34.
11 Vicarul case i predicatorilor întăreşte cu
sigiliul său · un privilegiu din 1264, fapt consemnat
într-un document din 1282 (Documente privind
istoria Rom6niei, C, ~eac. Xiii, voi. li, Bucureşti,
8

8 E. Tha lgott , Her'mannstadt. Die baugeschichliche Entwicklung ein der siebenbiirgischen Stadt,
Sibiu, 1934, p. 76. Pentru evo luţia arhitecturii
med ievale din Sibiu sînt utile lucră r il e de s intez ă
H. Fabini, Gotik in Hermannstadt, Bucureşti,
1989·, p. 157 - 160 şi 251 - 253, note le 54 - 56;
P. Niede rmayer, Siebenblirgische Stădte, Bucureşti, 1979, p. 21. În ambele cazuri Biserica
minori ţ i lo r Sf. Eli sabeta este identificat ă cu
capela aflat ă în int erse cţi a străz ilor Constituţie i
şi 9 Mai. Aceeaşi inte rpreta re în Schematismus
almae provincial S. Stephani Regis Appostolici
Ordinis Frateum Minorum in Transylvan Romanie
ad Annum Christi MCMXLVI. Cluj, 1947, p. 38.
7
M. Vi sconti, Mappa de/la Transilvania, Hermannstadt Citta, Bibli oteca Bruke nthal, H . 912;
G. Sote r ius pleacă în stab ilirea celor mai vechi
biser ici din Sibiu de la însemnărfle din anul
1571 ale lui Joh annes Paulinus, Potrivit celor doi
autori, a tre ia bis er ică din Sibiu, în ordinea
vech imi i, este biserica Sf. Eli sabeta « Terţia
Ecclesia (ui t Sf. Elisabet apund Fratres Franciscanos ». În şirul biserici lor din Sibiu, după
biserica mai sus pomenită, este trecută « Aliud
non procul inde ex opposita » (G. Sote rius, Cibinium, f.a„ ms. 26, Biblioteca Brukenthal Sibiu,
p. 45).

Lucrările
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a. pînă la desco perirea altor probe
putem afirma că nu există urmele unei
constr-ucţi i anterioare monumentului, de şi
perimetr ul bi sericii şi împrejurimea au
fo st studiate arheologic. Constatarea este
necesa ră întrucît în alte caz uri biserica
de pi atr ă a fo st preced ată de o constru cţie din lemn ;
b. materialul ceramic descoperit în stratul de pămînt negru din S./„ lîngă fundaţi a
bise ricii, se deose beşte prin unele caracteri stici ale formei vaselor, prin compoz iţia pastei şi modalitatea prelucrării lutului de ceramica Kragerrand (ceramică speci fi că secolului al XIV-iea, produsă în 1telie re specializate, destinată pieţei, răspîn
dite în întreaga Transilvanie, în Moldova
şi cunoscută în Ţara Românească) cît şi
de cea atribuită seco lului al Xii-lea (aşa
numita «ceram ica Ciugud », răspîndită pe
o zonă largă ce depăşeşte teritoriul ţării
noastre, caracterizată prin forme va riate,
cu o intensă folosire a cazanu lui de lut) .
Deşi, dat fiind stadi ul incipient al cercetărilor· de arheologie mediev ală, necunoaş
terii în suficientă măsură a aşa - numi tei
«ce ra mică de colonişti», co n siderăm că
fragmentele ceram ice-descoperi te în stratul de p ăm înt negru fac parte din aceas t ă
categorie, ca raC:terizînd seco lului al
XIIl-lea13 .
Surse documentare referitoare la istoria
călugărilor cerşetori din Sibiu
Documentele referitoare la o rdinele de
cerşetori confirmă ideea că în
Tra nsil va ni a ele au fost folosite de papa lic ălugăr i

1952, p. 242 - 243); În anu 11445 o ce rere de ajutor
a sibieni lor pentru reface rea şi strămu tarea mă
năstirii aflat e «extra eande m civitatem immediate tamen cir·ca civitatem » este adresată
papal i taţii
(Ur kundenbuc h zur Geschichte der
Deutschen in Siebenbiirgen, V, Bucureşti, 1975,
p. 160 ) ş i scrisoarea pape i din 1447; ibidem,
p. 202.
12 D.l.R., C„ Veac XIII, vo i. li , p. 479 cu întă ri
rea t estam ent ului după un scurt răgaz; ibidem
p. 481.
13 Pen tru analogii cu fragmentele ceramice
din secolul al XIII-i ea ; P. Beşliu şi Th. Năgler.
Die Archăolo g isc e n Grobungen in Hermannstădter
A/ten Rathaus, în „Forschungen zu r Volks - und
landesckunde" 32,2, 1989, p. 35, planşa a IV-a,
e, f, g. Materi al arheologic din aceeaşi perioadă
a fo st descoperit în substrucţiile din lemn ale
unor clăd i ri din vatra de formare a oraşului
medieval Sibiu . C ercetările sînt în curs de des făşurare ş i de publicare.

Fun daţia navei
minoriţi/or· afectată

3.

bisericii
de săpă

turi mecanice.

2. Vedere · dins pre nord a
edi(tciuJui dem olat în· anul
1987.

....
4. Stîlp al colateralei no cdice
dezvelit. în · SX.

tate pentru a propovădui « cuvî nt ul
cru cii». Pericolul real sa u potenţial al
unei in vaz ii de « ne c redincioşi» v en i ţ i de
pest e mun ţ i, conso li darea formaţi u n il o1·
polit ice româneşti o rtodoxe, necesitatea
creşt in ăr ii cumanilor, încercările de a- i
atrage pe rom ân ii din T ransil van ia în
structur i le ideologi ce ale soc iet ăţ ii cato1 ice de tip apu sea n determină iniţi ati ve
papale cum este cea din 1278 cîn d Papa
Nicol ae al II - iea scrie provinci alului mi nor iţilor din U ngaria să t r imită la cumani
pe_ acei fraţi ce-i soco teşte potri v i ţ i 14.
ln 1287 papa Honoriu al IV- iea îndeamn ă
pe epi scopul de Strigoniu să p1·edi ce cruciada «contra Tartaros, Sarracenos, Neugh erinos et Paganos )>. Mai explicit Papa Bo nifaciu al Vlll -lea sfătu i eşte fo losirea minoriţil or ş i predicatori lor «contra hereticos
schismaticos et pagenos » 15 • În ace l aş i an
se con firm ă a tri buţ i ile că lu gă1- ilor cer şe
to1·i ca anchetatori şi exec utori ai pedepse lor16.
Cu toate că nu aduc inform aţii Ie necesare stab ili 1·i i unei an umite date pentru
aşezarea m i nor iţil o1· , documente le menţio n ate ilu s t rează ex i stenţ a unei st ăr i de
spirit favorabile venirii că lug ări l o r ce 1·şe
to1· i în Sibiul afl at pe d r umul de a deven i
unul dintre mar il e oraşe ale T1·ansil van iei
ş i Eu rope i răsă ritene. Nu mai în ultime le
decen i i ale seco lulu i al X III-iea localitatea
are pos i bilităţile materiale necesare înt reţinerii unei noi co mun ităţ i de că lugări .

Elemente ale planului
Planul baz il ica l si mplu , fă ră transept,
dimen siunil e ş i forma co i-ulu i pl e dea ză
pentru o dat are înainte de an ul 1300 17 .
Săpătura ar heol og i că a relevat ex i stenţ a
Or·dinul m i nor iţi lor er·a cond us de un ministru general cu r e ş ed i n ţa la Ro ma. Or·gan izarea admin i st r·ati vă a ordinul ui cu pri nde: provincii, custodii ş i conve nt e. Pr ime le e rau con dus e de prov inciali, iar ultim ele de guardieni:
Lexikon fur Th eologii und Kirch e, voi Vil, Fre ibu rg 1935, p. 204. Pentru documentul din 1278;
D.l.R. C. XII I, li , p. 407. În ace l aş i an se înr·eg istr e ază mari tulburăl"i datorită răscoa l e i saş i lor
şi dist ru gerii biser icii e piscopa le din Alba Iul ia
(D .1.R, Veac C. XIII , vo i. li, p. 189 - 190,
190 - 191, 193 - 194). Nu est e exclus ca în h otărî
rea de a-i ad uce pe m i nor· i ţi la Sibiu să se fi ţ i nut
seama de aceste eve nim ent e .
15 Monum enta Ecclesiae Strigoniensis, li , Str·i go14

unei prim e pe1·ioade de co n str ucţie cî nd
s-a 1·eal izat din proiectul iniţial, d in moti ve
pe care le bănuim de ordin materi al,
num ai co i-ul. Consi de1·e nte dogmati ce , necesitatea atragerii populaţiei locale spre
id eal u1·ile ueştini s mului origin al, domin ate
de spiritu I ega lităţ ii şi fra ternit ăţ ii, au
determinat modificarea programu lui de
cons trucţi e iniţial. A stfe l prin r e nunţare a
la co lat erala s udi că s-a rea lizat un spaţ iu
unitar al nave i . De regulă, bi se ri cil e că lu 
g ări lor cerşetori nu au av ut turn-clopotniţă separat de restul bisericii. Mas ivitatea turnului bisericii din Sibiu şi aşeza
rea mănăst irii î ntr-o zo nă strateg i că ridică prob lema funcţiilor turnului în cadr ul
bisericii şi a bi se ricii în sistem ul de apărare
a oraş ului. În Europa c entrală mănăstirile
c ă lug ăr il or cerş etori au fost folo site în
sistem ul d e fo rtifi care a oraşe lor 18 . Nu
vom putea c uno aşte cu precizie ş i în
deta lii care au fost sarc inile minoriţilor
d in Sibiu în această dir ecţ ie. Rezerva
est e cu atît mai mare cu cît ne lipsesc
datele săpăturilor arheolog ice făc ute la
zidur ile de in c in tă . Este în să se mnificati v
de amint it că turnul de a părare ce marca
int rarea în oraş. afl at în imediata apropiere
a mănăst irii , s-a numit tot El isa beta 10 .
Revenind la istoria com unit ăţii călugă
ri lo r , est e de relevat documentul di n
1302 ca re adu ce dovada ex i stenţei un or
conflicte de interese cu anumite grupuri
ale populaţiei loca le. În acel an com itele
de Sighişoara , Vasmund, a j efuit «în chip
mişe l esc» mănăstiri le fran cisca ni lor ş i dominicani lo r din Sibiu 2o.
Pentr u o lung ă pe1· i oadă de timp as upra com unităţii că lug ăr ilor minori ţi se
niu. 1882, p. 219.
16 D. l.R., C, Veac XIII, voi. li, p, 460.
17 Lu ăm în cons id e rare r·aportul din tre fazele
de dezvol t are ale ar hitectu rii din Eurn pa occid e ntal ă ş i răsăr it eană. Arhitectu r·a ord ine lor de
călugăr· i ce rş eto r · i a făcut t recerea de la romani c
la goti c. Pentr·u aceste pr·obl eme a se co nsulta
ar· t icolul compleme ntar raportul ui de săp ătură
semnat de do mn u I ar hitect . H. Fabin i. în problema care ne i nteresează amintim doar· co nstatai-ea făcută de K. Don in că bise ricile cu cor ul
lung pe distanţa a tre i sau mai multe careur i
nu se pot data mai în ain te de ultim e le dece nii
a le seco lul ui al XI II-i ea (R. K. Don in , op. cit.,
p. 40) .
LS R. K. Don in op . cit„ p. 201.
19
Con turul inci ntei claust rul ui nu s-a putut

aşte rn e t ăcerea docum en t elo1-. Gradul de
u z u ră al că 1·ă mi zi l or sa u unele refaceri
ale pavajului sesi zate în săpătura arheologic ă nu pot i I ustra decît parţia l seco lele
de ex i stentă ulter ioare ale m ănăstiri i 21 •
Din seco lul' al X IV-iea, intere sul faţă de
cruciadă a scăz ut avînd ca urmare scăderea
import a nţ ei mănăstirii. Sfîrşit ul biserici i
a fost dram at ic. O s in g ură bucată de
ghiulea a fo st de sco perit ă într-o porţi un e
din zi dul de sud al corul ui . D escoper irea
ce lor lalte 23 de ghiulel e în r egiunea învec in ată biseri ci i sa u în peri met ru I nave i,
frag mentele de cărbu ne de pe pava j suge-

identifica decît par· ţial, astfel că l e g ăt ura mănăs
tirii cu in cinta de apărare a oraş ului medieval
r ămîne
i poteti că .
20 Nu mi -am propus să scot în evid e nţă decît
acele documente ce completează sa u ilustrează

cercetăr ii de teren. Ar fi interesant a
cunoaşt e , între a ltele , dacă există în Trans ilva ni a ş i Ungaria mai multe biser ici ale mi nor iţilor ded icate Sfinte i Elisabeta , fii ca regelui
Vngar ie i And re i al II -iea, căsătorită cu un margraf al Imperiu lui Romano-Ger·man, canonizată
pentru pi oşe nia e i: Lexikon . .. IV, Freiburg,

date le

1935, p. 208. Pentru documentu l din 1302 O.I. R„C., VeacXIV, voi. 1, B u cureşti, 1953 , p. 22.
21 În anu l 1506 minoriţii pr imesc din partea
prim ăr i e i oraş ului Sibiu 10 florini «pro structu ra». În acelaş i an sînt pom enite călugăr i ţel e
Sfînt ul ui Fran cisc: Quel/en zur Geschichote Siebenbiirgen aus, Siichsischen Archiven, Rechnungen
aus dem Archiv der Stadt Nermann stadt un der
Siichsisch en Nation Sibi u, 1880, p. 483. În 1509
alte sume pl ătit e pro subsidio expensarum de
comisione dominorum ş i pro subsidio comparandi
vini, Ib idem, p. 510 - 513, 543.
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mat în tencuială anul 1688. Da că data a
copiat o altă inscripţie mai veche sau se
datorează pre Iuări i unei tradiţii necontro1abile, nu putem şti cu siguranţă . Amenajăr i le fostului cor al bisericii (pract icarea
intrării pe latura s udică, construcţia din
exteriorul ace lei aşi laturi, pavajele şi fun daţiile din cărămidă aflate în interior,
mansardarea clădirii, închide rea Iaturi i de
vest printr-un zid de că rămidă) au avut
inten ţia tran sform ări i c lădirii şi schimbării

destinaţiei 22 • Cu aceasta însă ia sfîrşit lumea
medievală ce a cuprins într-un segment
nu destul de desluşit luminat istoria con ventului şi a bi sericii minoriţilor din Sibiu .

.

Fundaţiile

biser icii

şi

pavajele corului.

rează distrugerea violentă a zidurilor.
După acel eveniment, posibi Iatacul turci lor
din 1442, comunitatea de călugări nu a
putut ridica întreaga biserică. Că i ug ări i
se limitează la refacerea co rului cu ajutorul financiar al comunităţii. Despre contribuţia prim ă riei oraşului la susţinerea
călugărilor aflăm din documente de la

începutul secolului al XVI-iea.
Viaţa comunităţ ii de călugări şi destinaţia religioasă a clădirii s-au stins odată
cu aplicarea reformei luterane şi izgonirea călugărilor catolici: Nu cunoaştem
data precisă cînd corul bisericii rămas în
paragină a fost man sa rdat ş i refolosit. Pe
clădirea demolată în 1987 a existat impri-

6. Zid din
corului.

piatră

adosat

colţulu i

de sud-est al

7. Zidărie din cărămidă aparţin ind etapei de
refacere din secole le XVI-XVII.

Consideraţii

finale

Biserica cercetată arheologic la Sibiu ,
pe str. 9 Mai,a aparţinut unei comunit ăţ i
de călugări cerşetori, după datele deja
prezentate, minoriţilor. Ea a fo st construită în mai multe etape 23 :
1. În ultimele decenii ale seco lului
al XIII -iea s-au con struit fund atiile unei
bazi Iici cu trei nave, fără transept.
De pe această fund aţie s-au ridicat doar
zidurile corului (R.1 ). Conclu zia se bazea ză
pe datele stratigraQce obţinute prin săpă
tură arheologică. ln corul bisericii s-a u
evident iat două ni ve luri de călcare ce
pleacă de la soclul fundaţiei, pe cînd în
corpul navei a fo st surprins un singur
pavaj. Lipsa ni ve lului de călcare în cola0

22
Să fl e fost aici, aşa cum se î n tre abă M. Wittstock în art ico lu \ deja citat, prima manufactur ă
de m ătase din Tran silvania î n fiinţată de Callaratti 1 A se vedea în aceast ă dir·ecţ i e art ico lu l:
Th. Năg\er, Contribuţia saşilo r la dezvoltarea
economică a Transilvaniei fn o doua jumătate o
secolului ol X VIII-iea ş i primo jumătate a secolului ol XIX-iea, în «Studii de istorie a naţio
nal i tăţilor con locuitoare din Ro mânia ş i a înfră
ţiri i lo r cu naţiunea româ n ă» , Bucureşt i , 1981 ,
p. 107 ş i urm.
23
Afirmaţiile din stud iu referitoare la apar-tenenţă, planimetria ş i evoluţia monumentului
pleacă de la informa ţ ii ar·heo \ogice, cartogr·afice
sa u do cum e ntare ; surse le docum entare au con dus la ipote zele deja menţionate fără a avea
însă pretenţiile unor co ncluzii definitive .
In ed itul descoperirii a creat şi , în mod sigur,
va mai incita discuţii. De exemp lu, ipoteza
ex i ste n ţe i ş i a funcţio n ă r ii la un moment dat
a înt regii bazilici ar fl în mod formal mai u şor
de acceptat decît cea pro pu să în acest artico I
care po rneşte de la date le arh eo logice surprinse în te ren , arg um entele fiind pu ţ in vu lnerabile. Evident, oricît s-ar fl străduit constructorii medievali, ei nu ar fl putu t şt erge urmele
presu pusului pavaj din bănuita co laterală su di că.
Un argumen t indirect dar sugestiv este d iferit
de săpătura , li mi t ată ca în ti ndere , din coru I
bisericii, acolo unde am sesizat urmele unui
pavaj după amprenta cărămizilor l ăsate pe ni sip
(planşa a V- a). La fel de bine puteau apăr ea
ur·me \e că utat e int e nţ io n at în secţiunile IX, XIII,
X I, casetele 7, 10 sa u şa nţurile săp ate mecani c.
Stratul de nisip, core s punzător fundaţ iil or celor
n:a i vechi, ilustrat în plan şa a VI-a , mar· chează
nr ve lul de construcţie şi nu st ratu l suport al
pavajului. Diferenţa dintre cefe dou ă straturi
de nisip este e v iden ţiată de consistenţa ş i cu loarea lor deoseb ite.
.u n al doil ea argum e nt greu de atacat, cu
atrt mar mult cu cît este cone xat cu cel stratigrafi.~, e ~te le.g at de existenţa a două categori i
de zrâuri. ~ dc:u~ categorie de fundaţii marcheaz~ etapa .b1serrc11 cu dou ă nave. Planul propu s
ş r evoluţia sugerată se pot lesne încadra unei
anu.r:nite ca~egorii de monumen te, spiritului cul turii tran s1lvănene medievale.
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te1·ala su di că proiectată excl ude e x istenţa
unei bazi Iici funcţionale. Date fiind problemele rid icate de existenţa sa u in existenţa colatei-alei sudi ce, teren ul destinat
acesteia a fost ce rcetat prin două secţ iu n i
ar heo logi ce, iar datei e confirmate de obse rvaţ ii le făc ute în dou ă şanţur i săpate mecanic. Coltul de sud-vest al colate rale i în
di sc uţie' a fost afectat de pi v niţa unei
construcţii moderne, ceea ce a epuizat
pos ibilit ăţile de in vestigare ar heologi că;
2. La începutul secol ului al XIV-iea,
probabi I, a fost modifi cat plan ul iniţial,
ridicîndu-se o biseri că cu două nave şi
turn pe fl anc ul sudic.
Ipoteza ex istenţei unei a doua etape
de refacere a corului, dup ă di str ugerea
navei prin incendiere, este s usţinut ă de
poz iţia celor două zid uri care î l închid
la vest. Cercetarea a rheologi că nu a putut
dezve li substruct iile zidului dărî m at în
1987. Astfel nu' există decît o relaţie
ipoteti că între zidul R.3 ş i pavajul format
di n două rîndur i de că 1·ă midă din interiorul coru lui. Poziti a ce lor două zidu1·i
ce rtifi că reduce1·ea 'spaţi ului corulu i ş i
succesi unea lor în timp. Dacă partea superioară a z id ăr i e i din cără mid ă cu aspect
neîngrijit, ridicată peste fundaţia din piat ră, marca ni velul de călcar e , este evident
că zidul nu poate apa 1·ţ ine decît unei
perioade de funcţ i o n are ul terioa ră a m ăn ăs
t i1·i i. Putem lua în cons iderare posibili tatea ca zidul din p i atră adosat la sudvestu l interiorului cor ului bisericii şi folosit ca soclu pentru zi dul din cărămidă,
să marcheze eta pa de refacere a corului
din secol ul al XV-iea (foto 6) .
Aceste as pecte, ca re nu au putut fi
l ămurite în timpul dificile i campani i arheolog ice din anu l 1987, se referă la perioada
declinului com un ităţ ii de c ă lug ăr i ş i la
secolele ce au urmat de zafectă rii biseric ii,
depăşind interesul principal al ar-tico lu lui .

SUMMARY
The archeof ogica l resear·ches pr·ese nted in
the art icle were ca used by the demolition of
a buildi ng in th e 9-th Ma y Street in Sibiu. Th e
building compr·i sed the r· emnants of a chu r·ch 's
choi r. As a resuit of so me investigat ions
performed bet ween 1987- 1989, the plan of a
basi Iica with th rec naves ap peared. The basi\ica was partiall y ra ised in the second half of
the 13-th century and tr'amformed in to a
church with two naves in the fo/lowing century . Co rralat ing the archeol ogical data, the
documents in the archi ves and th e anthropo log ica l data , th e author reached the conc \usio n that the church had been t he prnpert y of
the minorities' orde r. Ţhe nave of the church
was destroyed as a resu lt of a Turki sh attack
arid the cornmunity of the monks was banished
i n the 16-th centu1·y. Between the 17-th 18-th centuries the churc h's choir, left in
n1in s, was used aga in in a new arch itec lur·af
e nse mbfe.

PALATUL DOAMNEI DIN CU RTEA VECHE A BUCURESTILOR
,

arh. NICOLAE PRU NC U

Desco pe ri rea în 1968-1970 a vestigii lor mascate de constrncţ i i
parazitare din Str. Soarel ui nr. 2-6 a co nstituit obiectul unor
di scuţ ii ş i al uno1· ap rofundate analize multidiscipli na r·e ''' pentr u
a determina, pe de o parte, fun cţ iu nile cons tru cţ iei di n care ele
provenea u şi , pe de a lt ă parte, pent ru a sta bili solu ţ iile de restaur·a re în cadrul ansamb lului vo ievodal din Curtea Veche .
Prim a prob lem ă, în să, era reg ăs i r ea, în plan u1·ile de care
di spun em , a acestor vest igii, planuri în ca 1·e, spre su rp1· inderea
noastră, e x istă neco n cord an ţe. Astfel, d acă se c o mpa ră conturu l
palat ului indi cat în plan ul din 1791, întoc mit de Ferd inand Ernest,
cu vestig iile descoperite şi , în fine, cu indi caţ ia din pl anul an ului
179 9 de scoate re la «s ul ta n-mezat » a Cu rţ ii Vech i '~''' apa r neconcordanţe greu accepta bi Ie în p1
·im uI moment.
Pl anu l din 1799 ş i vestigiile concot"dă înt re ele, da i· neagă pla nul
Ern est unde acestea nu pot f1 regăs it e .
Cercetători i au prop us mai multe ipot eze; înt1·e ele cea ma i
u şo r a cc eptab il ă a fos t, pe de o pa1
· te , in cl ud erea în cont urul
Palatului din pl anul di n 1791 ş i a co n s tr u cţ iei indepe ndente 1·espective , ca1·e, la data aceea , era încă în pi cioa1·e ; fiind că se afl a foa1·te
aproape de ziduril e palatului , ea părea , pe nt rn un observato1·
îndepărtat , de pe o î n ă l ţ im e , o aripă a acestuia; pe de altă pa1·te
s-a propus ipoteza ampla să rii ernnate în. plan uri a aceste i con st ru cţ ii, fiind reprezentată mul t spre est; în plus , nici cont urul
e i nu a fo st co rect re produs. Din aceste două explicaţii a fo st
a c ceptată prima. Cum cont urul palatului se apropie foa 1·te mult
de zid ul Curţii Ve chi în planul din 1791, fapt neconf1 1·m at nici
de planul din 1799, ni ci de vestigiile descoperite, ia1· frontul de
no1·d al conturul ui palatului în acel aş i plan re prnd uce forma faţ a 
de i constru cţiei ind ependente şi nu a vestigii lor palatu Iui sau
ce le figurate pe planul din 1799, au fost con siderate confi 1·m ă ri
ale acestei ipoteze .
Dacă acc eptăm 01·icare din cele două ipoteze prnp use mai sus
acestea influenţează sim ilar ş i sol uţiile de restau1·a1·e ş i de dete1·mina1·e a funcţ iunii acestor vest igii. Mai mult, în ceea ce pr i v e şte
funcţ iu nea , ipoteza înch iderii în conturul palatul ui şi a acestor
vestigii s u ge1· ează ideea nu num ai a unei simi lit udini ş i a inte1·depen denţ ei funcţiunilor 101· cu ce le din zona respecti v ă a palatu lu i,
ci a identităţ ii lor. Or, este şti ut că în această zonă se aflau «apa rtamentele» doamne i, zona ofic i ală de 1·ec epţi e ş i apartamentele
domnului fii nd sp1·e « uliţa din Cu1·tea Vech e » în pa1·tea de sud ,
unde se afla u «p rid voarele» ş i «scara cea mare de marmoră».
Rez ultă cu claritate acea s tă separare ş i din dife 1·ite texte ale
cro ni car il or.
l ată un citat din Radu Grecea nu în ca re se semnalează separarea clară a zo nelor ocupate de doamn ă ş i cele ocupate de domn,
ş i din care re z u ltă poz iţia acestora în palat : Cap. LI X - (varia nte)
1701 ap1·ilie 25 p. 245 « . . .d u pă aceia au îmbrăca t ş i pă bo ie rii
ca im acan i cu felegele , cu păcele de sa mur ş i sar utîn d mîna Dom nului toţ i, după ob icei u d ă domnie noauă, pă t ur·cu l-au trimi s
la gazdă cu ala i, iar Do mnu pogo rînd u-se pă cealaltă s cară au
mersu la Biseric ă unde [. .. ], d u pă aceea s-au suit sus ş i au mersu
dăspre doam ne dă au săr utat mîna Doamna ş i toate cucoane le
Mării -sale ş i toate ju pînesele, făcînd u -se mare şi nesp u să bucuri e la casa M ării-sa / e »·
Expri marea: « pă cealaltă scară» semna le ază că turc ul a fo st
coborît pe sca ra e xte1· ioară de mar mu ră spre «a lai ». deci, spre
uliţa din Curtea Veche und e un astfel de alai putea fi ot"gan izat,
iar apoi Domnul a cobo r·ît spre biser·ica Domneas că pe sca1·a
i nterioar· ă.

O a dou a observ aţ ie 1·eiese din citatul: «[ . .. ] s-au suit şi
au me1·su dăsp1· e doamne ... ». ceea ce se mnale ază faptul că de
la Bi serica Domnea sc ă unde av usese loc sluj ba religioa s ă de «dom nie nouă» Domn ul s-a întors la Palat urcînd tot pe scara i nte1· ioa ră ,
de data aceasta pînă la nivelu l apartam ente lor ş i «a mersu d ăs pre
doamne» ia 1· acolo erau ş i « cocoanele mă1·iei sale» ş i «jup ă
nese le ».
Şi din alte texte re z u ltă că în afa 1·a apa1·tament ului Doamn ei
erau mul te alte în c ăper i de protoco l pen t 1·u « jupănesele » boierilo1·, care sărbătore a u sepa rat, în zona 101· din Palat, marile evenimente ca cel mentionat în textul citat .
De asemenea, 1·~z ul tă că tot în această zon ă erau în că per i
în care se adun au « boiernaicele ». sub patrnna1·ea Doamnei,

Ş a ntierul

Po/aiU lu i Doam nei d upă restaurarea golurilor origina le conservate .
in z iddr io de Jo etaj , pe fo ţ c da de nord .
•
Ş a nti eru / Pa/awlui Doamnei du pă restcurcrea arcelor partc1.ului. Se o b servă
l ocaş uril e gr inzilor de lemn ale pl anşe u l u i pridvorul ui ş i a'le scării exterioare .

r
!

• La lucrările de cerceta re arheologică au participat în anul 1969-1 971
domnii Pana it I. Pa nait ş i Ar ist ide Ştefă n escu .
u Descoperit de I. I o n aşcu ş i com nt t la vremea rcs r ec ti v~ cfc ar hi tcc tul H. Teodo r u.
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Planul Ernest (179 1) ln care lips eşte
re prezentarea distinctă o Palatu lui Doamnei. dor ol căr ui pr idvor poote fi dedus
fJe laturo de nord o Polowlui voievoda l.

Un pl an. de sinteză a celor din 179 1 şi
respecuv a c lui din 1799 de scoa tere la
mezat, puse de acord cu desco peririle
arheologice de pe teren.

« la clac ă ». În aceste condiţii sîntem tentaţi să căutăm o astfel
de funcţi une, potri v ită cu zo na gospodărească lîng ă ca re se g ăsesc
vest igii le din str. Soare! u i nr. 2- 4 ş i în acest se ns ne ajută un
text din ca rtea lui Oei Chiaro, secretar ul italian al lui Brâncoveanu ,
« Stor ia delie moderne rivoluzioni delie Va lach ia », Venezia 1718,
tra du să de Ni colae Iorga.
« [ .. .] Palat ul Domn ului (în întregime din pi atră şi cu sca ra
princ ip a lă de m ar mură) este de mărime dest ul de î n se mn at ă.
Are săl i mari boltite dintre care prima are în mijloc un rîn d de
co loane dar destul de sc un de. A doua sa l ă s lujeşte pentru a ţine
în ea divanu I (ad i că pentru împărţ i rea d reptăţ ii ) şi în ea obi ş nuie sc
să se dea mese la zile mari. Altele sîn't să li sa u odăi de a udi e nţ ă
diri care se int ră apoi în apartament ul Domnului ş i de aco lo în
od ă il e Doamnei, care de fapt se redu c la dou ă ş i o od ă iţă: de
aceia Domnul Stefan Cantacuzino a clădi t, în cîteva luni, un mic
pa lat frumos cu opt în căperi lu înd pentru aceasta un colţ din grădi nă.
Această grădin ă vorbind drept este destul de frumo asă, de formă
pătrată ş i d ese n at ă dup ă bunul gust italian, în mij loc ul e i Domnul Const antin Brâncovean u a c l ădit o frumoasă loggia pentru a
prînzi acolo şi a se odihni după prînz în timpul ve rii, iar parfumul
flo ri lo r difer ite aşe zate împreju'r în st rat uri .. . »
Să a dăug ă m şi informaţ iil e pe care ni le d ă Radu Popesc u des:pre Ştefa n Cantac uzin o şi încercăm abia apoi să interpretă m texte le lui De! Chi aro împre un ă cu acestea din urmă. „Leat 7224,
pag. 160"
« . .. Făgăd u ia multe daruri ş i boerii unora - alto ra ş i pă
u rmă rămănea /(pag. 161) la deşertăc iun e ş i mai vîrtos că era
ghenicolatri , asc ulta întru ce le ma i multe pă doa mn a sa, cît se
deschisesă poarta mare dăspre Doamna-sa ci care dăspre poarta
aceea să folo siia multu».
·
·
Prim a interpretare dat ă textulu i lui Oei Chi aro «pa lat fru mos cu opt od ăi ... » «ce ocupa un co l ţ al grădinii » a fost
legat ă de textul u rmător care se referă la grădin a di n faţa pal atului, către care au fost constr uite fo i şoarele, respectiv « loggi a»
ş i num ai fapt ul că acesta nu avea opt odăi a făc ut să nu fie co nfund at fostul « Criminalion » (Han ul lui Manu c) cu pa latul
Doamnei.
Ulterior, î n să , la o anali ză mai aten t ă s-au ridi cat mu lte obiecţii la o astfe l de confu zie ş i an um e lipsa de legătură a acest uia cu
zona gospod ă rească a palatului, în mod evi dent afl ată spre nord ,
aco lo unde era u vec hi le «apartamente ale Doamnei ».
S-a ad ăugat apoi sugestia, iniţ i a l i nterpretată ca o figu ră de
sti I, « cît se de sc hi s e'să poarta mare d ăspre Doamna-sa», d!n
cronica lui Radu Popescu, şi s-a acceptat că apropierea de zidul

incinte i a vestigiilo r găsite la nordul pa lat ului, l îngă zona gos p o dă
reas că şi a apartame ntelor Doa mn ei nu exclud ea efecti va desc hi dere a un ei porţi în z.i.dLJI Curţii Vec hi din u liţa Ş e l ari l or ,
an urn e aceea pomenită « poar t ă de fie n> sa u « poa1·t a mică>>.
« Poarta mi că» nu poate fi confund ată cu « Poarta de Sus».
« Poa rta despre N e mţi » sa u « Tu rnu Roş u » (ultima denumire probabil din cauza a l ăt u rării de foişorul roşu al palatului). Aceasta î mpreună cu « Poarta de Jos » era u pr in cipale le
accese în Curtea Veche Voi evoda l ă , legate între ele de « uliţ a
din Curtea Veche ». sau « Podu l de la Curtea Veche », sa u « Podul
pr in Curtea Veche». Ea, « Poarta de Sus», nu putea fi denumită
deci « poa rta mică » sa u « poarta de fier », aşa cum cred e co lonelul D. Papazoglu în « Istoria fund ăr ii oraş ului Bu cureşt i », ed .
Uni versul. 1891.
Rezu lt ă că această «poartă mică», pomenită de e l şi indirect
de Radu Popesc u, ar putea fi i dentifi cată cu golul din zidul Cu rţii
Vechi, în dreptul vestigiilor marcat e în planul de Scoatere la
mezat din 1799 din str. Soarelui nr. 2- 4.
Se poate astfel afirma că şi acest argument confirmă identifica rea vestigii lor respecti ve cu ace l « palat frumo s cu opt odăi »
- palatul Pă un ei Greceanu, soţia lui Ştefan Cantacuzino.
în fine, o ul t imă confi1·mare, de aceast ă dat ă arheol og i că, care,
pe drept, d ă naştere unor noi probleme, provine din faptul că
z idări a din parterul clădirii este a nterioară anului 1714, cînd ar
fi treb ui t să se fi co nstr uit palatul după versiunea lui Oei Chiaro.
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Ci(rele 1-27 cuprind reprezentări ale' elementelor de urbanism şi de arhitectură
veche bucu reş teană (L. Lăză rescu - !o nescu. D. V. Rosetti, Gh. Ionescu , Gh. Ast a ncăi , arh. Horia Teodoru , Săpături l e a rh eo log ice din sectorul
Curt ea
Vec he , în« Studii şi referate pri vind istoria Rom6niei »,Bucureşti , 1954 . p. 462).
adăugă m că stăpîn a pa lat ului, doamna Păuna Gre ceanu, despre
ale cărei energie şi influenţă în viaţa din Curtea Domnea scă ne
vorbes c atît Radu Popesc u, cît ş i Del Chiaro, prezenţa cele i de-a
do ua scări apare destul de logi că.
Ar meri ta acum un ultim comentariu asupra so luţiilor posibile de adoptat în problema conservării şi restaurării vestigiilor
descoperite.
După descopertări în interioare le şi exterioarele con stru cţ iilor de la nr. 2-4 de pe .str. Soarelui s-au putut stabili cu sufic ientă precizie poz iţii le vestigii lor şi natura lor ar h eologică şi
ar hitectura lă.

' S-a con statat astfe l c ă frontul de nord al constructiei marcate
în pl anul din 1799 este aproape integral co nservat pî~ă la ni velul
cor nişei, dar că, în restul faţadelor, erau puţine vest igii care să
se preteze a fi degajate şi va lorificate pr in restaurarea fazei 1716.
Păs trîndu -s e vestigiile nedegajate s-a ţinut sea ma deci de
această s itu aţi~ dar şi de faptul că e le se aflau in clu se într-9 cons trucţie de seco l XIX foarte interesantă, rel uînd în faţadele ei
o tratare simi l ară poate cu cea a palatului cu opt odăi (sau măcar
preluînd unele elemente ale acestuia). Ulterior, în cea de-a doua
jumătate a seco lului al XIX-iea, a fo st a lipit ă o co n str u cţie minoră,
falsificînd forma iniţială ş i mascînd-o. Dup ă degajarea vestigiului
ş i const rucţiei de seco l XIX de acest adaos1 au apărut în faţada
de nord ferestrele şi uşile vechiului palat, atît pe prima travee de
Pionul din 1799 ol Cwţ i i Vechi supra pus de arh . Teo doru peste
înainte de-al II-iea răz boi mondial.

si tu a ţ ia exis tentă

de secol X IX , parazitare, care mascau vestigiile Palatului Doamnei ,
fnainte de degajarea lor.

Co n s trucţiil e

Curtea Palatului Doamnei ; se observă pridvoarele în chise cu geam lîrn ri Fn secolul
al X IX-iea , păstr ate a lături de corpul cu pridvo r propus să fie restaura t.

Confi rmarea (neaşteptată poate) vine de la afirmaţia că «Domnu
Cantacuzino»« a clădit în cîteva luni un mi c palat [... ] »
În realitate numai o construcţie mai veche brncoveneasc ă,
cu o de st inaţ ie necuno s cută înainte, ar fi putut fi transformată
in cîteva luni într-un «palat frumos», fiindcă pe vremea aceea
nu se putea realiza o astfel de construcţie aşa repede.
Apare, deci, deplin justificată asimilarea făcută de colectivul de cercetare a «palatului frumos cu opt odăi» cu vestigiile
din str. Soarelui nr. 2-4, respecti v, cu construcţia din stînga
«Uliţei la binale» cum mai este denumită viitoarea stradă Soarelui în planul din 1799 de scoatere la mezat.
Ar mai rămîne un detaliu ce se cere lămurit. În planul din
1799 construcţia are 9 încăperi, dar dacă acceptăm că una dintre
ele (nu ştim care) ar fi fo st ocupată de o scară, acest detaliu ar
putea fi considerat lămurit, în acest caz precizarea lui Del Chiaro
ar părea ju stificată. Va trebui, deci, să acceptăm concluzia că în
afară de scara exterioară a pridvorului, ale căror urme au fost
sem nalate în zidul exterior şi care îi co nfirmă existenţa, mai
există încă o scară interioară. Dacă analizăm funcţionalitatea acestui palat, destinaţia lui dată de către Ştefan Cantacuzino, şi dacă
Ştefan
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/îngă

Str. Soarel ui, cît şi pe de c roşul din traveea a li -a. Pe celelalte t ravei ale faţadei de nord, care erau acoperite de noile
prid voare, a fo st păstrată şi re staurată arhitectura de secol XI X
apa rţinînd hotelului şi pasa ju lu i Fieschi.
A exi st at , de asemenea, propunerea de a se degaja integra l
vest igi ile de seco l XV II - XV III, în cercînd apoi o restaurare a
ace stora . Propunerea re s pect i vă a fost re sp in să de colect ivul de
c ercetător i , dar s-a cons iderat corectă refacerea faţadei degajate,
care p ăstra nu nu ma i urmele evi dente ale pri dvoru lui de lemn
împreju rul decroşului t1·aveei celei de -a doua şi urmele s cării care
lega acest pridvor de ni ve lul de călcare, ci ş i fragmente din tencuiala originară cu de coraţie colorată măruntă, floral ă , astăzi

ca de exemplu cele de la Muran o, aceste procese sînt prin ele
însele pun cte de atracţie tur i st i că dar şi come rc iale. În ace st fel
s-ar valor in ca cultural , comercial ş i turistic vestigiile «mi cului
palat fru mo s cu o pt odăi» vizitat ş i din exterio r, dar ş i din in terior
ca atelier de creaţie ceram i că şi re specti v ca e xpoz iţie cu vînza re.
Din traveea a doua cu pridvorul realizat complet, aşa cum
a fo st el proiectat iniţial şi cu m a fost co n cep ut ă re sta urarea , s-ar
putea accede în ac e astă zon ă fără a deranja în restul con s trucţiei
procesul tehnologic, iar desc hide rea ci1·cuitu lui prin curtea inte1· ioar ă , un de sînt cuptoare le, atît ziua cît ş i noaptea s-a r putea
asigu1·a un spectacol de lumină cu o re cla mă deoseb it " pentru
fii·ma re s pe ct i vă .

di s părută.

Au fost prevăzute toate elementele de str u ct u1·ă pentru refacerea prid vorului ş i a s c ă1· ii (di n păcate răma se nefini sate încă
din 1975 din li psă de fondu 1·i ce trebu iau furnizate de beneficiarul
de atunc i, « lndu st1·i a Sti clei»).
În acelaşi timp toate golurile vec hi din interioare, care mai
apărea u mascate în z id ăria con s t rucţi ei , au fost resta urate creînd
cîteva încăperi în care se poate reco nstitui, parţ i a l, atmo sfera
din secolul al XVIII -iea sau se marc hează numai golu rile vestig iului,
tăiate de elemente de con structie din secol ul al XIX-iea.
Poate fl criticat însă acest m~d de restau rare, pentru nerealiza rea terminări i integrale a faţadei , dar ş i pentrn modul în care
ar trebui să se 1·ea li zeze în p1·ezent acţiunea de va lorin ca re muzeală a re staurăr ii interioare cu exploatarea economi că pro priuzi s ă, ur mărită de benenci arul construcţ iei.
Scopu l acestor rîn duri este tocmai se mnalarea valorii constr u cţie i şi în ce rcarea de a con vinge că o valo rificare t uristică ş i
c ultu rală este benefică ş i rentabi l ă .
Pentru fiecare dint re aceste ele mente negat ive se poate spe ra
într-o îmb u nătăţi1·e în vii tor a s ituaţiei prin reorganizarea şi privati zarea unităţii care funcţionează în Curtea Stic lari lor. Poate
ac;eastă n o u ă unitate va î nţelege să sublinieze amb i anţa construcţ iilor pe ca re le ocup ă ş i să va lorifice, în avantaj ul întregii zone,
spectac ulozitatea procesului tehnologic « non stop» al creaţiei
st iclari lor, ca e lement de maximă valoare , ca reclamă prop rie _a
firmei respect ive. Similare ce lor cu în d el ung ată trad iţie şi renume,

SUMMARY

The d isco very o f som e vestiges included in t he brick-layings of the
19-t h century co nst ructi ons in th e northern regi o n of the Voivode's Palace
Ya1·d raised the problem as t o identify an d date th e m as exect ly as poss ible.
The ~ e vest iges were conside1-e d by the architect as belonging to the
co nstru cti o n represented near the pal ace according to the plan of putting
it up to auction in 1799 di scovered by hi sto ri an I onaşcu and co mmen t ed
up o n by archi t ect Horia Teodor-u.
The site in whi ch these vestige s are situated as again st the palace ,
that is nea1· the Iad ies' apartm e nt s, suggests the fact th at th ey can originate
in t he "littl e e ight·c haml:e re d pal ace" men ti on ed by Oei Cniaro , voivod e
Con stant in BTân coveanu 's ~ecre tary.
But the discovered vestiges exclude the possibi lity of their result ing
fr o m a con structi c n bu il t "in a few months" in th ose days. On the ot he r
hand even t he type of th e brick- laying and other a1·cheol ogi ca l argum ent
compel the 1·eserchers to look for its origin in the 17-th cent ury. The so luti o n t o the proble m is that in a few months voivo de Stefan Cantacu zi no
ind eed ti-a nsfo rm ed an o lder constr-uct io n belonging to t he f1 rst part of
Brânco veanu 's re ign 01· eve n prior to Serban Cantacuzi no's t ime that is
be fo re 1688, in to "a smal l beau tifu l eight-chambered pa lace " fo r hi s wife
Păuna Greceanu .
The restorati on of thes e vest ige s co uld turn into account o nly the
no1·t hern fa~ade of t jie former pa Iace an d it 'Nas in terru pte d before bui lding
t he porch and the exterior woode n staircase whose tra ces and pri nts we re
o bvious in the vestiges.
Fragments of the origina l plaster shows that the fa~ ade was covered
with an al fresco painting, representing leaves and flowers in a sma ll vividly
coloured draw ing.

ln fciţ işînc[ {Ja r tea restauratei din Pala tul Doamnei, din ca re lipsesc
pridvorul ş i scara ex t er i Mră ; apare gardul monta t de bene ficia r care dis ton e ază cu amamblu l.
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Ameninţată cu dispariţia , într-o sta 1·e de ruină avansată, casa
s ingurati că

ş i încă masi vă ce domină satu l Pribeşti - v izibilă
din şoseaua naţion a l ă ce leag ă oraşul Vaslui de l aş i - este un
important monument de ar hitect ură 1 . Alături de biserica 2 ce
ex i stă ş i astăzi, casa a făcut parte din ansamblul vec hii c urţi
bo iere şt i a Ro sete şt ilor 3 . Nu ne-a u răm as mărturii materiale sa u
documentare referitoare la alcătui rea şi data zidirii casei . Si ngurele date pe care le-am putut obţine printr-o amănunţită cerceta re
a izvoa relo1· scrise se refe ră în gene1·al la moşia Pribe şt i, iar puţ i
nele me nţ iuni legate de casă nu ne oferă informaţii sufi ciente
asupra înfăţ iş ă rii sale originare.
Satul Pribe şt i este atestat documentar pentru p1·ima dată în
timpul lui Ştefan ce l Mare 4 . În tot cu1·sul seco lului al XVII-iea,
moşia se extinde pri n cumpă rarea şi îng lobar ea unor ocini limi-

1.

Faţada principală

(est),

clişeu

ln stiw tul de

Arhiectură

t rofe. Aflată în posesia lui Fortun a Comi sul în an ul 1627 5 , apoi
a ginerelui să u Nicolae Buhu ş Logofăt pînă la 1GSS 6 , ea a fost
vîndută lui Dar ie Spătarul', în familia căruia rămînc pînă la 1691 7 •
Această dată este cea a c um părării mo şie i de căt 1·e al doilea
fiu al Cupariului, Iordache Ru set s, pe rsona litate de prim rang
în v iaţa po liti că din Moldova sfîrş itului de seco l XV II ş i începutului
de seco l XVIII. Isp isoc ul de «î n tărit ură ş i veşn i că stăpînire pe
mo ş ia Pribe şt i [ . . .] cu casă gata în P ribeşti şi pivniţe de piatră» ,
dat de Con stantin Cantemir pentru Iord ach e Ru set, este primul
act ce menţionează ex i stenţa case lor, pe1· miţîn d şi o datare a
Timp de un seco l şi jumătate istoria
zidirii acestora: ante 1691
conacului şi satului Pribeşti va fi legată de numel e lui Iordac he
Ru set şi de ce l al bogatei ş i influentei sale familii io.
Trebuie re marcat că, dacă «fiul Cupariului » îşi diriguia im en-

°.

Ion Mincu (l.A.l .M.)

1 Amintită în t1·eacăt sau desc1· i să sumar în un ele lucrăd de si n teză, casa
Rosetti-Balş din Pribeşti, judeţu I Vas Iui, este cvas in necunoscută. Referinţ e ş i prin cipalul material bibliografic sînt furnizate de că tr e Nicolae Stoicesc u în Repertoriul bibliografic al localităţi/or şi monumente/or medievale din

Moldova, 1974, pp. 664, 665.
:l După informaţ iil e furnizate de profesoru l Tudor Pricop din Pribeşti,
prima b i ser i că a curţ ii feudale a fost s itu ată la sud ş i în ava l de casă, fiind constru i tă din lemn (atestată documentar la 1788). Dup ă co nstrn irea noii biserici,
în prima jum ătat e a seco lului al XIX-iea , vechea biserică a fost d emo l ată, iar
pietrele de morm înt cu inscripţii şi decoraţie în reliefau deveni t mat erial de
co nstru cţ i e . Biser ica cea nou ă a fost , construită se pare de Lupuşor (Lupu)
Balş în 1838, (cnf. Marele dicţionar geografic al României, 1902, voi. V şi
C. Chid ţă, Dicţionar geografic al ju deţului Vaslui, 1989).
3 Uricarul, voi. XX, 1892, p. 246: «Casa .. . ş i moşia Pribeşti de la
ţ inutul Vasluiului este din vechile vremi aşezare rusătească .. . », după cum
reiese din scrisoarea comisoaiei Zamn riţa Ion Roset a dresată lui Ioan Sandu
Stu rdza în 1825 .
4 File de monogra {ie, judeţul Vaslui, 1972, p 294. «Ce l mai vec hi document
cunoscut provine din cancelaria lui Ştefan cel Mare (6 octombrie 1503) în
care este menţionat satul Pribeşti. Numele satu lui este legat de dumbrava
lui Pribici menţionată în acelaşi document.»
5 Comis din martie 1624 pîn ă în iuni e 1629, Mihai Fortuna (Fortunas,
Furtună) - vezi Nicolae Stoicescu, Dicţiona r al marilor dregători din Ţa ra
Românească şi Moldova, 1971 - cumpără o parte a moşiei Pribeşti . Zapiscul
devînzare-cumpăraredateazădin15mai 1627, vezi G . Ungureanu, D. Şan
dru, C. Botez, I. Saizu, G.A.C. Pribeşti, Regiunea laşi, « Revista Arhivelor» , 2,
anulV,1962 , p.176 . Unacta l luiVasileLupudin 18septemb rie1 640 menţionează tot pe Fo rt una Comisu l ca stăpî n al Pr i beş til o r, vezi Uricarul , voi.
cit„ p. 246 .

2.

Faţada posterioară, clişeu

/.A.l.M .

6 C ăsătorit cu An i ţa , fiica lui Fortuna Comisul, vezi Nicolae Stoicescu, op. cit. p. 356 - Nicolae Buhu ş de vine proprietar al Pribeştllor.
O carte domnească a lui Gheorghe Ştefan din 6 august 1655 îi întăreşte stă
pînirea asupra moşiei Pribe ş ti, pentru ca, la 30 noiemb rie 1655 , un act de
c ump ă ra re să m e nţionez e pe Darie Spătarul ca pro prietar al aceleiaş i moş ii,
vezi G. Ungureanu, D. Şandru , C. Botez , I. Sa izu, op. cit., p. 177.
7 Darie (Carabăţ), Mare spătar, august 1658-a nte octombrie 1659, vezi
Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 372. În afara actu lui de cumpărare menţionat
mai sus, un ispisoc dat de Ilie Alexa ndru Voievod la 5 februarie 1667 îi
întăreşte lui Darie stăpînirea moşiei Pribe şt i. Dup ă moa rtea acestuia, surve nită la o dată necunosc ută, mo ş ia aparţine Axi ni ei, soţ ia lui Da rie , vezi
G. Ungureanu, D. Şandru, C. Botez, I. Saizu, op. cit. , p. 177.
8
Iordache Ruset, fiul lui Con stant in Cuparul capuchehaia, o cupă timp
de trei dece ni i începî nd cu 1676 înalte funcţii: caimacam, mare vistiernic ,
mare vornic- Nicolae Stoi cescu, op. cit., pp. 436-437. Iordache Ruset
«a realizat, prin zestrea primit ă, prin cumpărări şi abuzur i, cea mai mare
ave re din Moldova acelei epoci », vezi Radu Rosetti, Scrieri, 1980, p. 371.
0
La 14 noiembrie 1691, « Axi nia, soţia răposatului boier Dari e , vinde
moşia Pribe şti cu t ot venitul, marelui boier vistiernicul Iordache Ruset ».
Acesta obţine la 16 noiembrie 1691 o carte de întăritură de la boierii divanului Moldovei, Ispisocu l dat de Constantin Cantemir (citat de noi) este datat
18noiembrie1691 , vezi G. Ungureanu, D. Şandru, C. Botez, I. Saizu, op.
cit „ p. 177.
10 Urm aş ii lui Iordache' Ruset, proprietari ai moşiei au fo st: Ştefan vei
logofăt, Vasile vei vornic, Ion Roset com is şi Vasile Roset vornic, vezi
Iulian Marinescu , Acte moldoveneşt i felurite, « Bu letinu l Comisiei Istorice
a Româ niei »,voi . VIII , 1929, p. 98, und e poate fi cercet at şi arbo rele genealoiic al familie i Ruset.
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moşii

ajutat de «agerime de minte, îndrăzneală şi dibăcie» 11 ,
urmaşii acestuia a_u dovedit un din •ce în ce mai acce·ntuat dezin- .
teres pentru averile moştenite, printre care se număra şi moşia
Pribeşti. Confi scată în 1824 de domnitorul Ion Sandu Sturdza12 ,
recîştigată, trecută apo_i prin vînzare familiei Balş la 1841 13 , familie
ce ridicase la. 1838 actuala biserică în stil clasicist a curtii
- ea va
'
ajunge, probabil ia începutul secolului al XX-iea, în mîinile lui
Ştefan Gheorghiu Parpalea. În anul 1907 conacul de la Pribeşti
este dev~stat -~e către ţăranii răsculaţi 14 , pentru ca peste z~ce ani
să se pună problema. exproprierii moşiei 15 . Ultir;n.ii proprietari ai
rasei au fost Paul _ şi Marta Mi~hiu.
·
După naţionalizarf'a din 1949 casa Rosetti-Balş a cunoscut o
continuă deg~ada_r.e. Jalnicâ stare în care se află acu.m este rezul.
I
'
I
,
tatul nepăsăr_ii ,' ig~oranţei ~ birocraţiei, relei voinţe, componente
ale unei politici sistematice de' sabotare Şi dena1ura ~e a ~ulturii,
şi istoriei Ro.mâniei. în· ciuda acestei politici, în deceniile ~-8 au ·
fost întocmite relevee, criar proiecte de restaurare, din p~cate '
nefinalizate. în· prezent, cu e x cepţia beciurilor, casa ~ste o ruină,
săias ·al ~i'orilor ~ i ~întului .
. Despre arhit~ctu ~a rezidenţială a Ţării Român_ eŞti din secolele
XVll ~ XVll.I ·există 'ci c~ntitate relati v mare de informaţii. Nu
acelaşi lucru se poate spune despre provincia vecină, unde atenţia
cercetătorilor a fo st îndreptată aproape în exclusivitate spre
arhitectura religioasă. Puţinele exemple de reşedinţe nobiliare
moldoveneşti ce s-au păstrat pînă la noi, referirile documentare
neîndestulătoare, lucrările .de sinteză - şi ele puţine şi oferind
informaţii sumare-, sînt serioase piedici în calea celui interesat
de fenomenul locuirii în mediul urban şi rural în Evul de mijloc.
Aceeaşi sărăcie de date îngreunează posibilitatea de stabilire a
momentului zidirii sa u a eventualelor etape constructive ale casei
din Pribeşti. Aşa cum arătam, beneficiem totuşi de relevee 16
ce, cu toate semnele de întrrbare pe care le ridică, constituie o
documentaţie arhitecturală de reală importanţă. Dacă primu1
doniment ce atestă existenta casei din Pribeşti datează din vremea · lui· Iordache Ruset, o s~ccintă incursiune în epocă ni se pare
nec~sară. Prima- jumătat; a. secolului al XVII-iea marchează începutul stabilirii în M;ldova a unor familii din Balca~i, cu precădere
greci veniţi de la Ţarigrad ~mpreună cu domnitori şi ei de origine
greacă. Noii veniţi se vor naturaliza în scurtă vreme şi vor . l_ua
cu destulă uşurinţă în mîinile 19 r atî:t averile, cît şi privilegiile
boie~i mii pămîntene. R~'lul p·o1 itic de prim rang pe care atît Constantin Cuparul, s)':t . şi fiul său lord.ache II vor juca în viaţ~ politis::ă a ţării, m~şiile- !nti r.ise opţinute prin_ cu.mpărar~ de la răzeşi
sau de la veche~- b9ierime •. SC\U adu_s~ c~ ze~t ce·_de soţiile ce şi le
alegE'.au din cel~- mai .bogate farŢlili ,i ale locului, ştau mărturie reusele

.'
- 11

4

•

4

~

.,

Radu Rosetti-, op. "cit„ p . 369.

în . jalba 'c omisoaiei

Zamfiriţa Ion Roset către Ion· · Sandu Sturdza
Voievod, la 1825, se arată că moşia îi fusese confiscată cu un an în urm ă.
Uricarul, vql. cit„ pp : 245-247.
, .
.
.
1s Ultimul proprietar din familia Roset, vornicul Vasil~ Roset, căsă
to'rit 'cu ~C}fta ·B'\lş, puriea în· iŞ39 pi:oble.ma yînzării moşiei Pr_i beşti «pentru
îndestularea' creditorilor»; :vînzare amîriată pînă tn 1,841,· d\lpă ce,-în-1840,
ac.elaş_i Yas.ile Ro~et amaneta~ e moşia lfl Vien.a, l.ai.9.cul d~ ~ărţi. Vezi G. Ungureanu .. O. Şandru , C. Botez, I. Saizu, op. cit„ p. 178.
. :
•
u · Mihai _ Rolle_r, Ră ~ coa/a ţăranilor din 1907, 1948, p. 31_3, telegr!lma
Prefecturii Vaslui nr. 1173/16 martie 1907: « .. , la 9 curentei s-a devastat
ca"sele 'de la Ciorteşti şi la 10 cele de .la Pribeşti .
»
.
1~ Dos<1r.ele cqnfi.del")ţial.e nr . ,6/1 .9,1~ _ş i nr :. 8Ş/1.919 .con\in. .coresp_o rdenţă privind exproprierea moşiei Pribeşt1, vezi Arhivele Statului _vaslu1 •
.
Fondul Prefectur'i V<1sl.ui. . .
1 rs Se · a~ :în vedere: releveul înto.cmit fn anul 1950 de căt'r. e' studenţii
arhitecţi 1' releyeel~ şi ·proi,e~tele· de.' n;par~~e :a -cij.sei înto'c mite de Em .. Cos~
tescu· în anul 1953 de N . Sofronie în an•ul-1.954, de către ICSOR Bucureşti
în anul -19S6-~şer°' proiect "Ludm'ila Frumuzache". ·de către N'. .. Mu"nteăn u în
anul 1975.
, 12„

„.

şitei ştrălucitoare

a acestor ageri venetici,

ajunşi

boieri de

neam 17 .
Moşia Pribeşti · face parte din acele multe pe care Iordache
Ruset le cumpără într-o perioadă scurtă de timp. devenind, astfel, cel mai bogat boier di_n Moldova sfîrşiţului de secol XVII. Atestarea cumpărării la 14 noiembrie 1691 a acestei moşii «cu casă .. ,
şi pivniţă de piatră». fără a preciza amploarea acestei construcţii,
ne oferă primul element de datare ce poate fi corelat cu observa-

ţiile d~ _ natură arhitecturală.

Terenul pe care este situată casa prezintă o înclinare uşoară
de la vest spre est. Clădirea este amplasată paralel curbelor de
nivel. După modul de aşezare a casei pe panta dealului, în loc
deschis, presupunem că aceasta a fost iniţial un loc de conăcit la
moşie, fără a fi o reşed _inţă (curte) permanentă; ipoteză în favoarea_căreia _aducem ca argum·ente: poziţia «expusă». inexistenţa
un_o r amenajări cu rol defensiv atestate sau vizibile (ziduri de
apărare, turnuri, guri de tragere la nivelul beciului sau al parterului). Nu este exclus totuşi ca aceste amenajări cu rol de apă
r~re să fi dispărut, aşa cum a dispărut biserica curţii boiereşti .
Ca siluetă, casa Rosetti-Balş aminteşte casele domneşti ale Iu i
Duca Vodă (1668-1672), case «caracterizate printr-o extremă
simplitate a arhitecturii» 1s - ridicate în incinta mănăstirii Cetă
ţuia din laşi. Cu totul deosebită este însă organizarea spaţial-plani
metrică a casei din Pribeşti.
Beciul (fig. 15), al cărui gîrlici porneşte de sub foişor, de formă
dreptunghiulară în plan, are în compunere patru încăperi, toate
boltite în leagăn, fără arce dublouri. Cele două încăperi corespunzînd faţadei principale au cota nivelului de călcare cu cca
1,5 m mai jos decît cele două din partea opusă. Remarcabi I este
spaţiul din stînga gîrliciului, divizat de o arcadă în două travei
longitudinale, fiecare acoperită cu o boltă în leagăn (fig. 6,8).
Ni se pare demn de reţinut ~e asemeni faptul că p~ . faţada opusă
intrării a existat la nivelul -beciului o uşă, azi zidită, al cărui ancadrament: de piatră se - păstrează (fig. 9).
Pe latura sudică a beciului a fost realiz.at un coridor subteran
boltit, în pantă, astăzi impracticabil (fig. 14), care conduce la o a
treia porţiune de beci . . :. . acest . spaţiu fiind amintit de către arhitecţii Em. Costesc;u şi N. Sofronie ca existînd sub corpul de clădire
demolat în anul 1954, dar care nu figurează în relev_eele cercetate
de ?-Uto,rul prezentului studiu. Nivelul de călcare al acestui spaţiu
pare să fi .fost cu cca 1,5-2 m mai jos decît ~ota minimă a beciului. Grosimea zidurilor beciului, realizate din piatră, este de cca
1 m. Bolţile şi · arcele sînt .realizate "din cărămidă:
Ar;:cesibil prin intermediul unui foişor aşezat deasupra gîrliciului · (fig. 5) din faţada principal~. niv~lul ·lowibil, azi în ruină,
ridică cercetătorului numeroase probleme legate de înfaţişareâ
iniţială, stabilirea datei construcţiei, a unor eventuale refaceri
şi · adăugiri (fig. 3).
Din foişor, un coridor îngust conduce către un spaţiu de ci.rculaţie ce traversează în se.ns 'longitu!'.{inai întreaga clădire (fig. 4 ),
distribuind în dublu tract încăperile şi 'constituind un ax de compoziţie ..planime.trică. ·Încăpere? rriai mare . rezultată din supralăr
girea_în zona centrală a a.cestui coridor este · flancată, spre faţada
intrării, de cefi . mai mare cameră a _
casei, iar spre faţada opusă,
de ceea ce pare să fi fost o loggie, ulterior închisă. Traveea determinată · de zid uri le transversale ce delimitează cele t"rei încăperi,
pare să fi constituit un al doilea ax compoziţional. Construite
.17 · ~eferitor la evoluţia societăţii moldovene şi ro,lul important jucat
de fan:iili11 Ruset ; V~;!:i :' R~pu Ro ş etti, ·op. cit„ 1p. 365...:....371, 'Rai:lu Rosetti,
Păr;nintyl, sătenii şi stăplnii ln Moldova, tomul. I. 1907, p. 232-256.
.
18' Gheorghe' t:'.urinschi Voron'a , Istoria arhitecturii ln Romdnia, 1982,
p. 203.
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Perspectivă şi

plan porter ,

clişeu

/.A.l. M.

4. Co ridor (parter); fotog ra fi ile

următoa re

au fost

5 . Gîrliciu l

executa te de autor

6. Beciul, zona esticd

8. Beciul, zona estlcd

7. Arcul de

9. Beciul , zona

piat ră

al gir/ iciului
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o b t u rată
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1O.

Uşa

13 .

Fa ţada s u dică

de acces

obturată ,

peretele nordic

11.

Uşa

de acces , peretele nordic , detaliu

14. Galeria de acces

din piatră, ca şi ~ iduril e subso lului, ziduril e parterul ui au grosimi
de 80-90 cm . ln ceea ce pi· i v eşte acoper irea spaţ ii lor, acestea
erau fie boltite în leagăn - în caz ul coridoarelor - , fie cu bolţ i
cu muchii ieşite, străpunse de lunete. Se poate remarca t ratarea
cu lunete în acoladă a bolţ ilor celor două camere de pe latura
sudi c ă a casei, diferită de restul rezol v ăr i lor penetraţiilor în bo lţi le ce lorl alte în că peri - penetraţii puţin profund e, de formă
semicirculară ce putea u avea şi rol de arce de descărcare. Cu
rare e xcepţii, u şile şi ferestrele au ancad ramente de piatră .
Deşi unii autorii tind să considere planul case i de la Pri beşti
ca deri vînd din multiplicarea locuinţei ţărăneşti tripartite, cîteva
elem ente de ordin arhitectura l-p/an imet1·ic , prec um şi date istorice ne îndeam n ă să ne gîndim mai curînd la o influenţă a arh itecturii rezidenţiale nobiliare din Ţara Rom â nească a sfîrşitului
de veac XV I/, arhitectură marcată la rîndul·e i de evidente refle xii
t îrz i i ale renasteri i occidentale.
Forma dreptunghiulară a planului, orcjonată de ce le două axe
compoziţio n a l e de care aminteam mai sus, dublul tract, amplasarea asimetrică a foişorului pe faţada principală ne duc cu gîndul
la palate le brîncov eneşti de la Potlogi ş i Mogoşoaia sa u la reşe,
dinţa lui Cornea Brăiloiu din Vădeni. Asemănarea cu modelul
muntenesc poate fi dusă mai departe dacă ţinem cont de prnbabi1itatea ex i stenţe i unei /oggi i pe faţ a da o pu să intră1· i i, în traveea
centrală - acel spaţiu acum în chis cu un zid ie ş it în reza lit faţ ă

12.

obturată ,

Uşa

de acces

în zona

s u di c ă

o btu ra tă , faţada

nord .

a bec iului

de zidul faţadei - prezenţă în favoarea că1·e i a aducem următoa
rele arg um ente:
- Existenţa încăperi i rez ultate din s u pra l ărg i rea coridorului
longitudinal nu poate fi înţe l easă decît în ideea com uni cării
cu un spaţiu deschis pe latura de vest. Ar fi greu de im aginat con ceperea unui asemenea spaţiu neluminat, atîta
vreme cît cele lalte încăpe ri, inclusiv ce le cu funcţiune de
ci1·culat ie, au contact direct cu exter iorul .
- Poziţia' nefirească a perete lui în rezalit ce închide acest
spaţi u (perete care pare «l ipit »). se poate datora faptul ui
că e l a înlocuit, într-o epocă ulte rioară ridicării casei, balustrada ş i stîlpii un ei loggii. De remarcat că materialul
(cără mid a), cît ş i grosimea acest ui perete sînt diferite de
cele ale zidur il or originare ale casei .
- Acelaşi tip de fini saj (tenc ui a l ă) este prezent atît pe faţad a
de vest a case i, cît ş i pe ce i tre i pereţi inte rio1·i ai spaţi ului
pe care îl pres upunem a fi fost o loggie.
Desig ur, aceste arg umente ce par sufi ciente ar trebui s u sţi
nute de o cercetare a parament ului, aşa cum o cercetare arhitecturală ar putea aduce la lumin ă un alt a m ăn unt . Este vorba despre
golul de uşă, ac um zidit, afl at pe peretele de nord al casei (fig.
10, 11, 12), ce ar putea fi dovada ex i stenţei unui al doilea acces,
aşa cum se î ntî m p l ă la palatul de la Potlogi. Di n aceeuş i zon ă de
influenţ ă pare s ă prov in ă acel arc de pia t r ă , cu z imţi ş i arhi vo l tă
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·a fi fost uherior co nstr uit. Alăt u rată st udiului arhitectura l ce
presupune influ enţa arhitecturii rezidenţiale a Ţării Româneşti
de la sfîrş itul seco lului al XVII -iea, această observaţie pare să
pună în seama lui Iordache Ru set zidirea parterului - constr ucţie ce putea fi realizată fie între 1698 (anul zid irii casei brîncoven eşti de la Potlogi) şi 1711, fie între 1714 şi noiembrie 1720
(data la care şi-a făcut testa mentul) 23 • O a ltă et apă de constru cţie
o s ugerează N. Sofronie, citîn-du- 1 pe Radu ~osetti 21 : « Această
pivn iţă o au făcut dumnealui Iordache Rosetti, ln sen in şi în negură
teafăr», ( in scripţia chir ili că de pe arcul gîr li ci ului ) şi menţionînd
o dată: 1762. Cele de mai sus co ntraz ic afirmatii le act ului de vînzare-cumpărare din 1691. Şt im de asemeni că la 1762 Iordache
Ruset nu mai trăia . Este posibil ca această din urm ă dată să fie
momentul unei re paraţi(, cu care ocazie s-ar fi săpat inscr ipţia
c hirili că de pe arcul gîr li ciului. Tot la acea dată, ţinînd cont de
influenţa s ud -d u năreană din ce în ce mai pregnantă, putem pre·sup une con str u cţ i a arce lor de penetraţie în acoladă ale celor
două încăper i sudi ce, poate rezultatu l uno1- refacer i 25 , ca şi con-

al gîrliciului 19 ( 1g. 7). Amintim aici. că aceste -caracteristici arhitecturale nu se întîlnesc în comp une1-ea spaţială sau în
decorarea case lor boiereşti moldovene construite în aceeaşi epocă
(c um ar fi casele din Şerbeşti, Paşcani, Cepelniţ a) faţă de care
casa_ de la Pribeşti se sit uează pe o poziţie de unicitate 20.
ln ceea ce pri veşt e documentaţia istorică, amintim aici că,
ce l care a r~alizat probabi l parterul c lădirii, Io rdac he Ruset, era
înrudit cu Cantacuzinii, Constantin Brîncoveanu si Văcăre stii 21,
fapt ce ne lasă să presupunem că a cunosc ut fie 'direct, fi~ din
relatări, alcăt ui rea palat elor brînco ve neşti ale epocii. Desig ur,
to ate ce le enumerate mai sus sînt o do vadă a influentei din Valahia în arhitectura acestei case. Totu şi, ceea ce frapea~ă la Pribeşti
este sobr ietatea, modestia constr u cţiei - aspecte ce o depăr
tează de mode lul ce num ai sobru şi modest nu era. Această filtrare
pri n propria experienţă, propriul gust art istic al unor înrîuri ri
stă mărturie adaptăr ii inteligente a unui tip de plan la neces i tă
ţile şi felul de v i aţă ale boierimii moldove ne (fig. 1, 2, 13).
Pe temei ul documentelor si scrierilor mai noi referitoare la
moşia ş i casa din Pribeşti, fo l~sind datele ofer ite de a~aliza arhi tecturală p reze ntată mai sus, o încercare de datare a diferitelor
etape de co n strucţie ni se pare pos ibil ă.
Astfe l, documentul din noiembrie 1691, d ată la care mosia
i ntră în stăpînirea lui 101-dache Ru set. este şi prima consem n ar~ a
existenţei unei case cu p i v niţ ă de piatră. Aşa cum arătam, înai nte
de noiembrie 1691 , moş i a Pribeşti a aparţ inut unor d regători
importanţ i: Fortuna Comisul, Ni colae B uhu ş Logofătu/ , Dar ie
Spătarul. Oricare dintre aceştia ar fi putut constr ui o casă , de spre
a cărei amp loare nu avem însă nici o dată. Desigur, întîi a fost
co nstruit beci ul, cu zid uri de piatră şi bolţi din cărăm id ă; a lcă
tuirea spaţ i a lă îl face databil pe la mijlocul seco lu lu i al XVII- iea.
Nu ştim nimi c despre momentul zidirii nive lului locuibil, ce l
actu al părînd a fi fost făcut înt1·-o etapă ulterioară 2 2 . Argument
im po1-tant în acest se ns îl co nstituie lungimea mai ma1-e a acest ui
nivel faţă de lungim ea beciului . Astfe l, zidul faţa d ei no1-d al parterului spri jin ă în afa ra zidului beciului. De altfe l acelaşi perete
nordic al parte rului are zi d ăr i a neţe s ut ă cu perete le estic, părînd
retrasă,
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Nicolae Stoicesc u, op. cit., p . 436, 437.
Radu Rosetti, Amintiri, vo i. /, 1 922, p. 10. In scripţia amintită este
de ned escifrat azi. Deviza « sereno aut nu bio sos pes »figura ş i pe eşarfele
care însoţeau bla zo nul familiei Rosetti.
2s Nu cunoaştem alte exemple de străpungere în acoladă a bo l ţi l or
ni ci în arh itectura Ţării Româneşti, nici în cea a Mofdovei. Arcul în acoladă
este î n să fre cve nt uti lizat , cu prec ădere de la mijlocu l secolului a l XV III-iea,
ca e lement de decor al faţadelor unor biseri ci mun t eneşti (Stavropo leos 1724, biserica Schitului Ba lam uci - 1752 ş i altele). În Mold ova , ca u rmare
a înrîu ririi muntene, arcele în acoladă sînt preze nt e atît în tratarea paramentului, cît ş i în interioru l bi ser ici i Sfinţii Teodori din l aşi (arcele de la
baza turlei naosu lui, arcele ce s u sţ in zidul dintre naos şi pronaos). Ridicată la 1761, biseri ca amintită pare să fl fost mode l unor zidiri re ligioase
ulter ioare. Motive le decorat ive utilizate piuteau fi în să pre lu ate ş i de arhitectura civil ă a epocii. Prezenţa a rcelor în aco l adă de la P r ib eşti ca rezultat
al unor atari prelu ăr i a r întă r i data rea propus ă- 176 2- pe ntru refacerea
sau repara1·aea ce lor două încăperi sudice .
23

24
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16. Detaliu

foişo r, clişe u

l.A. l.M.

io Tratarea acestui arc este considerată de Mihai Jsp ir ca fii nd de înrîurire mu nt e n ească. Vezi Consideraţii asupra decoraţiei arhitecturii din Moldova (secolele XVI-XVII), «Rev ista Muzeelor ş i Monumentelor, Monumente
Istorice şi de A rt ă» ( « RMM -MI A »), nr. 1, 1983, p. 48 , 49.
20 Trebuie acce ntuat asu p ra deosebiri i faţă d e alte monumente contemporane, în s pe cial asupra dispoz i ţiei încăperilo1-, a organizării planimetri ce a nivelului loc ui b il (descris de Contele d'Hauterive în a sa La Moldavic
en 1785, p. 11).
21 Iordache Ruset se înrudea după tată cu Toma ş i Iordache Cantacuzino ; îş i căsătoreşte copiii cu vlăsa tr ele unor importante familii muntene:
pe Nicolae cu A n cuţa Brîncoveanu, pe Ru xandra cu Barbu Văcărescu, pe
Victoria cu Pîrvu Cantacuzino, vezi Nicolae Stoicesc u , op. cit., p. 437 .
"" Opinie e x p1· imată pent1· u prima dată de c ăt1·e arh it ectul N . Sofron ie ,
ex plicînd de ca lajul între beci ş i parter.
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strucţi a arc ului în acoladă a uşii de acces din foişor. Şi tot atunci
poat e că s-a construit şi structura de lemn, cu grinzi festonate a
foi şo rului (fig. 16), azi di spă rut ă, dar ale cărui detalii le-a păstrat
releve ul realizat în anul 1950 26 • Este de presupus că după 1841,

Lupu B a lş, cel care construise nu departe biserica cea nouă în
stil neoclasic, a făcut unele lucrări de reparare sau modificare a
casei. Nu putem preciza dat a închiderii loggiei, precum şi a zid irii golului u ş ii de pe perete le vestic al beciului. Probabil în vremea
cînd a parţ inea lui Şt. Gheorghiu Parpalea, casa a fost extinsă spre
sud, iniţial cu o pivniţă, dou ă încăper i la parter şi una la etaj şi
apoi, aşa cum ce rtifi că o fotografie de la în ce putul secolului, cu o
altă î n c ăpere la parter. D evastată la 1907, casa apare refăc ută,
înconjurat ă de arb u ş tii şi pergo lele unei grădini îngrijite, într-o
fotografie rea li zată între ce le dou ă războa ie mondi ale. Soa rta
blazonului familiei Rosetti, bl azo n ce împodobea peretel e intră rii,
ne este n ec un osc ută . Dup ă cum relatează Radu Rosetti 27 : « persoane demne de încrede re m-a u asigurat că toate aceste arme se
vedeau săpate deas up ra u şi i de intrare a curţii din Pribeşti . ..
în anul 1904, am găsit toată casa , precum şi u şor ii de piatră acoperiţi cu un strat gros de t e n c ui a l ă, n-am putut vedea nici un blazon ».
A iniţi a o cît mai r ap idă acţiu n e de conservare a ruinelor acestei case, a co ntinua prin cercetări arheologice depi st area tuturor
elementelor ce ne-ar putea conduce la o resta urare cît mai corect ă
a acestui monument de arhitectură atît de vitregit - constituie,
după opini a noas t ră , calea ce trebuie urmată pentru a ne reda
nouă şi generaţiilor următoare conştiinţa unei con tinuităţi culturale de care avem atîta nevoie.

SUMMARY

Th e "Rosetti-B alş" House at Pri b eşti , in an advansed st at e cf ruin, is
o ne of th e impo rt ant Ro man ian mcnume nt s of civ il a rchite ctur e.
Starting from the d e tailed research o f o lder or more recent writ ings
o f th e documents referring to the Prib<şti estat e , th e au th or largel y recon stitu tes its hi sto ry. Th e detailed ana lys is of t he spatial-pl 2nimetrical concepti o n of the hou se makes us come t o the conclu sion th at unlike the noble
re sid en tial Mo ldavian architecture generally infl uenced by th e characteristic s o f similar co nst ructi o ns in ne igh bour ing Fo la nd, its groudfl oo r is tribut ary to the Wa llach rno de l o fth e beginning of the 18-th 'ce ntu ry. Th e Po li sh
influ e nce s and later So uth - Dan ubia n o ne s as wel I can be found in th e decorat ing ele ments. Re lyi ng o n th e hi st or ical data and th e arc hi tectura l research, the a utho r t ries to est a bl ish th e st 2ges in whic h th e house was
built - thu s, if the cel Iar seems to have been built round th e midd !e
of the 17-th century, the groundfloor probably d~tes from .the begin ning
of th e 18-th century. Lat er mcdificaticns altered th e initial c:~ ~ ect cf t he
hou se. Th e so-co nce ive d attempt succeed s in offerri ng spat ia l-plrnimel
tri ca l landm arks which tcgether with the res ult s of seme arc heo lc gicaresearches, co u ld be t he basis of a restcrati c n that must net be delayed
any further ,

'·

•

,.
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Releveul înt ocmi t de studenţii ar hit ecţ i în 1950 a fost publicat în
« Documente de arhitectură din România», voi. 6.
Radu Rosetti , ~Scrieri, 1980 , p. 371,

colecţia
27
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PICTURI MURALE DIN CLĂDIRI BUCUREŞTENE

PETRE OPREA

I. La inaugurarea localului Judecătoriei
Ocolului VIII al Primăriei sectorului 4,
de verde, din luna septembrie 1937, s-a
admirat în mod deoseb it în sala mare
de şedinţe compoziţia murală. Era o
impresionantă scenă - justiţia , de sfăşurată
pe toată suprafaţa peretelui din spatele
mesei judecătoreşti de pictoriţa Julietta
Orăşeanu . Lucrarea era realizată în frescă,
tehnică în care artista lucrase în anii
1934- 1935, ansamblul decorativ al biseri cii de la Maltezi, proprietatea familiei
Maltezeanu (xxx: Julietta Orăşeanu Naşterea Domnului, « Adevă rul literar
şi artistic», 23 dece mbrie 1934; Eleonora
Constantinescu Rădu canu, Artele şi femeile
române, « Dreptatea», 15 ianuarie 1935 ).
Scena
simbol izînd justiţia prezintă,
într-un spirit modern, pe Isus viz ionar,
în centru, cu braţele întinse în lături,
între « lumea ce lor buni». şi «lumea
celor răi» aflate la picioarele sale. Atitudinea pioasă a personajelor - în special
cea cucernică a grupului din stînga, cît .
şi impunătoarea s iluetă, gestul amplu al
bratelor Mîntuitorului - crea o atmosferă
de 'smerenie şi reculegere şi izbutea să
impresioneze puternic pri vitorii. Presa a
co nse mnat cu promptitudine această realizare lăudînd-o nu numai la inaugurare,
dar şi cu diferite ocazii (xxx: Ecouri plastice, « Rampa», 29 octombrie 1936 ;
xxx: Julietta Orăşeanu, «Adevăr ul literar
si artistic», 1 noiembrie 1936; 1.P.C. :
Prin expoziţii, «Lupta», 7 noiembrie
1936; xxx Două lu crări de artă la o jude că
torie din Capitală. Miliţa Pătra şc u şi
Julietta Orăşeanu, « Dreptatea», 26 septembrie 1937; V. Mar, Inaugurarea localului judecătoriei 8 urbană, « Universu I »,
20 septembrie 1937; xxx: O nouă operă a
d-nei ju/ietta Orăşea nu. Panoul de la judecătoria ocol 8, « Ordinea», 21 octombrie
1937).
Datorită spiritu Iu i ei re! igios, fresca a
fost distrusă în 1956.
li. Salonul case i din Bulevardul Carol,
nr. 135, are plafonul pictat cu trei scene alegorice, una ocupînd spaţiu central, încadrată de cele lalte două, de format
mai mi c. Scenele sînt executate în ulei
pe pînză marufl ată pe zid, iar o curăţire
excesi vă, operată cu cîţiva ani în urmă,
concomitent ş i cu o repictare puţin îndemînati că, le mic şorează mult valoarea
artistică. Cuo caz iaacestoroperaţii, numele
artistului trecut pe toate trei lucrările
s-a şters, în mare parte, acum putînd
să citim doar cîteva Iitere: pe Iucrarea
centrală: Dim. şi data 1925, iar pe una
din scenele laterale (cea de deasupra balconului) Dim ... eseu.

Scena centrală, cea mai reuşită artisti c,
înfăţişează, la mijloc, trei femei (două
dintre ele acoperite de la mijloc în jos
cu rochii de voal). Cea din primul plan ţine
în mînă o harfă; a doua o prezintă, iar
într-un plan mai îndepărtat a treia cîntă
la un instrument de suflat; în jurul lor
sînt plasaţi, ca într-o horă, de-a lungul
margin ilor, 11 îngeraşi, unii cîntînd la
diverse instrumente.
Facem cunoscută această decoraţie murală pentru a consemna faptu I că în de ce niu I
al treilea în Bucureşti mai persi sta la
locuinţele burgheziei avute gustul decorării plafoanelor cu picturi alegorice.
li I. Pe fosta stra dă Atena, actual mente
str. Tache Ionescu nr. 29 se construia,
în 1888, casa Algi u de către arhitectul
Siegfried Kofczinsky. În acelaşi an, pictorul Fritz Elsner (1859-1927) realiza pe
faţada clădirii, aşa cum aflăm din li sta
întocmită scrupulos cu lucrările executate
de-a Iungu I vieţii sa le, « o frescă pe ciment
pol ic rom ».
Friza se desfăşoară de-a lungul întregii
faţade a clădirii, de la acoperiş pînă la o
treime din înălţimea ferestrelor, peretele

fiind co ncav pînă la partea de sus a ferestrelor. Compoziţia derulează patru benzi:
prima, î ngu stă, conţine motive vegetale
în rin cea u (frunze şi cio rchini de struguri);
a dou a, prin lăţim e cea mai importantă,
desfăşoară tot un motiv vegeta l în rinceau,
întrer upt din loc în loc de doi îngeraşi
s u sţin î nd un cart u ş avînd la partea superioară un cap de femeie; a treia bandă,
cea mai îngustă, prezintă ritmic elemente
decorati ve st ili zate, iar ultima, a patra
bandă, repetă între ferestre panouri prezentînd un cap de femeie fl ancat de tije
arc uite purtînd flori ş i frunze sti Iizate.
Coloritul viu pînă ma i anii din urmă,
totul pe fond brun, linia graţioasă a
desenului şi ritmul dinamic al elementelor vegetale constituie atracţia acestei
lu crăr i, red ată cu un gust art istic onorabil.
În acest moment ea se află într-o stare
de dete riorare avansată, în unele locuri
fresca s-a desprins, iar culoarea se decolorează progresiv d ato rită poluării atmosferei.
De pictorul Fritz Elsner avem c uno ş
tinţă din mai multe decoraţii murale
în case bucureştene, dar nu se mai

Ju/iett'a Orăşeanu:
justiţia, „Adevărul literar
şi artistic"
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Compoziţie în casa din B-duf Coro i nr. 135

Fritz Elsner.

păstrează decît în
parte doar cele
existente în fosta sa locuinţă din Calea
Griviţei, nr. 48 (Petre Oprea, Case bucureşten e cu picturi murale din pragul secolului al XIX- iea , în « Buletinul Monumentelor Istorice», nr. 2, 1974).
IV. În locuinţa construită, între anii
1910- 1913, în stil nearomânesc, pe
strada Ostaşului (fostă Eroilor) nr. 15,
se mai păstrează într-una din camere
pi ctura murală de pe două plafoane. Încă
perea la care ne referim, desigur fostul
salon al casei, este alcătuită funcţional
din două spaţii despărţite prin doi stîlpi
susţinînd o gr i ndă: unul mai important,
de formă pătrată şi altul mai mic de formă
dreptunghiulară de aceeaşi lăţime, lungimea fiind redusă la 1/4 din precedentul.

Friză d eco rativă

Ambele plafoane au picturi murale,
la cel de-al doilea plafon, pictura s-a
degradat, exfoliindu-se în cea mai mare
parte. Se mai disting cu greutate la centru, pe un cer plin de nori, doi putti cu
bratele încărcate de flori.
Î~ schimb, pictura de pe primul plafon,
cel mare, se află în perfectă stare de conservare, păstrîndu-şi co loritul iniţial. Tot
plafonul şi o parte a pereţilor la racordări prezintă decoraţia unei rame masi ve
cu numeroase profile şi benzi cu vegetale,
realizate din stuc (altorelief în diverse
nuanţe de aur). La centru, o cadră circulară cu frunze de acant încadrează o compoz i ţie alegorică. Pe un cer azuriu plutesc, printre nori pufoşi albi, două personaje feminine, dezve lite de la brî.u în

sus şi 8 putti, unii cîntînd la di verse instrumente muzicale, alţii purtînd jerbe de
flori, iar un amoraş t1·ăgînd cu arcul.
Compoziţia opune două grupări, ale căror·
personaje prin poziţie ş i atitudini se
exaltă între ele pe ntru a sugera, ideal,
frumuseţea, armonia, desfătarea sufletească . Astfe l se creează în sunetele muzicii,
în decorul pomilor în floriţi şi exuberanţa
cro matică a flori lor, un cadr u feeric,
paradisiac.
Autorul compoziţiei este Francisc Vodak,
un cunoscut artist în pictura murală laică
din prima jumătate a secolului nostru.
Nume le lui şi data executării lucrării 1914 sînt discret plasate la baza unei
construcţii. Acti vitatea acestuia ne este
semnalată şi de alte lucrări ale genului:
în 1908 a executat o friză (ulei pe zid)
cu mai multe scene din v iaţa de huzur
a femeilor, la fosta casă M. Spayer (sora
bancherului Aristide Blank) din str. Batiş
tei nr. 24 A; în 1930 este semnatarul
picturii maruflate de pe holul scării de
intrare al c l ădirii din str. Făinari nr. 1,
redind curtea interioară a unei case
romane. Dacă în aceste lucrări întîln im
unele stîngăcii, în desen şi culoare, în
caz ul compoziţiei de pe plafonul locuinţei
din str. Ostaşului, artistul dovedeşte calităţi decorati ve deosebite atît în privinţa
realizării perspectivei pl afonante din mai
multe puncte de fugă, cît şi a preciziei
desenului şi a coloritului armonios.

Francisc Vodak.
Compoziţie fn casa din str. Ostaşului
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