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Studii şi cercetări

-

TREI PIESE ROMANE DE ARTĂ MONUMENTALĂ DESCOPERITE
LA ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA
GAVRILA SIMION

Între descoperirile anulu i 1990 din neci-opola tumulară romană
a cetăţii Noviodunum se înscriu şi trei piese scul ptu1·ale, ca re, prin
part i cularităţile lor de o rdin monumental, pot co nsti tu i subiect ul
unei comunicări de si ne.
Descoperirea s-a făcut într-unu l din tu mulii care făce a u p 1·te
din marele alini ament denum it în topografi a zo nei « La mov i lele
dese».
În ansamblul general al monu mentelor fune rare tum ul are ,
movila care a acoperit sub mantaua ei de pămînt aceste trei pie se
sculptura le se remarcă între toate ce lelalte pri n dimen siun i ca1·e
au înregistrat un diametru de 62 m şi o înălţime de 6,25 m. Mo numentalitatea ei a fost evidenţiată şi de localnici prin atri buirea
numelui de «Movi la Popii», în schiţa noastră topogra fi că fiind
consemnată cu nr. (Mxxx) (G. Simion, 1984, p. 485).
Săpăturile de salvare, care s-au efectuat în 1979 şi 1980 as upra
unei părţi din zona «Movile lor dese» (G. Simion, 1984), au reu şit să atace aproape 3/4 şi din « Movil a Popii». fă ră a obţine rezultate măcar sati s făcăto are .
Analizat din punct de vedere st ra tigrafic, acest complex fune rar
tumular se comp unea din mai mul te movile, care, în fi nal, au fo st
unite înt1·-una s ing u ră . D in ob se 1·vaţiile strati grafice s-a con statat
că numai două acopereau sub mantau a lor un numă r d opt mor-

minte, despre care se poate sp une că se înscr iu în ansamblul genei-a l al ri tului ş i r it ual ului practi cate în toată necropola cercetată.
Este vorba de o serie de tipuri de morminte de incineraţie
pc loc, cu acoperiş din ţ igl e sa u cărămizi foarte ma ri aşezate în
două ape. Sînt morminte ş i fă1·ă acest aranj ament, precum şi mo rminte de inhum aţ ie (în proporţie foarte mi că), cu gropi simple
sa u monumentale, din cavouri zidite ori cu sa rcofage (G. Simion,
1984, p. 82 şi urm.).
Un astfel de mormînt monumental cu sarcofag a fost descope1·it ş i î n turnului descr is mai sus. De altfe l acest sarcofag consti t uie şi prima pie să din cele enunţate în t itlul prezentei comuni căr i. El con se1·vă rămăş iţele p ă mînteşt i a do uă persoane de sex
femi nin, cu toate că in sci- i pţia de pe oglinda sarcofagului ne preciza de la bun început că el a fo st constru it doar pentru ULPIA
IULIA. Observaţ iile noastre conchid în această privi n ţă că cel de
al doilea sche let a fost al unei ado lescente, el fiind însoţit de o
ofra nd ă mai bogată decît cel ca re a aparţ inut unei persoane mature.
Alătu ri de obişnuitele vase de ofran d ă din ceram i că şi sticlă sau
de obiecte le de podoabă: inel , ce rcei, ac de păr ş.a. ce vor face
obiectul 1·aportu lui de săpăt u r i, ţinem să mai amintim şi prezenţa
a dou ă perechi de încălţăr i ş i mai ales a unei mici lădiţe cu o serie
d obiecte de toaletă.

Vedere generală a sectorului tumular cu mormintele
piesele descoperite in situ.

şi
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Au putu! f1 recuperate, de aseme nea, ş i alte fragmente din
vestimentaţi e , ca şi o bună parte d in ceea ce numim podoaba
ca pului (forma coafu rii) , fapt ce a perm is grupului de restauratori
să întocmească mai multe st udii pe sea ma reco nstituirii acestor
elemente *.
Lu crarea n oastră supune di sc uţi ei doar piesa monumentală din
inve ntarul acestui mormînt - sarcofagul . Cuva acest ui a ca ş i ca pac ul
au fost cioplite din blocuri mar i de calcar loca l. Spec i a li şt ii In stitutului de Geo log ie ne-a u local izat prove ni en ţ a pietre i ca fiind bazi nul
geologic al cul mi i Babadag ului. Alte st udii întreprin se în acest
sens as upra sa rcofagelo r de la Mu ze ul din Co n sta n ţa au determin at pe autoa rea .lor, Z . Covacef (co muni care la Sesi un ea
„Pont ica", 1991), să 'se pron un ţe a ~ upra prove ni e nţ e i loca le a unor·
astfel de monumente scu lptate în calcar. În stad iul act ual al ce r·cetăr i lor, nu putem decît să ne rali em la ipotezele emise as upra
exi s te n ţei unor astfel de centre art iza nale loca le ca re real iza u la
com a ndă o gam ă întreagă de monumente funerare, prec um şi
ori ce pie se decorative din p i atr ă.
Teza existenţ i unei astfe l de indu strii locale în perioada
rom a nă şi poate chiar mai vec he este susţinută ş i de studiile
Mariei Alexandrescu-Vianu cu pri vire la sarcofagele ro mane din
Dobrogea (1970, p. 279 ş i urm .) . Sarcofag ul desco pe r it în « Mov il a
pop i i » se î n cadrează în 1·epertori u I monumentelor de pro v enienţă
l ocală nu numai prin textura şi compoz iţia minera l ogică a ro cii
din ca re a fost ciop li t. ci ş i tipo logic pr intre ace le monumente
de prove ni e n ţă loca l ă , care, pr in si mbo luri le ş i mot ivele deco rati ve ce le ilu st 1·ează , dau acea caracter i stică de bază artei provin ciale roma ne. Ca mai toate monumentele funerare de acest gen,
cuva sa rcofagului are o formă para l e li pipedică cu dimens iunil e de
234/11 5X85 cm, iar ca pacul , p u ţin mai mare, de 235/118 x58 cm
(dimensiuni exter ioare); respectă în l inii mari (mai ales la ca pac)
reguli le « patratu I u i de aur». La colţuri, capac ul este prevăz u t
cu ac rotere ca re ajun g la aceeaşi înălţime cu muchea acoper i ş ului,
iar eleme ntele decorati ve se găsesc pe o s ing u ră l atură, dest in ată
ca faţadă ş i se de sfăşoară doa1· pe spaţ iile ve rtica le, adică pe plintă
ş i pe s uprafaţa ac roterelo r. Decoru l constă dintr-o coa rd ă de
v iţă care se ond ul ează în bucle aproape unifo r me pe toată plinta
pentru a crea posibilitatea ca în suprafeţe l e acestor onduleuri
să se reali zeze , într-o alternanţă 1·eg ul ată , un rînd de ciorc hini
de st ru guri şi alt ul de frunze. Repreze nta rea v i ţei de vie se prelun geşte de pe plintă ş i pe s uprafaţa uneia dintre ac rote1·e ş i,
împ re un ă cu fr uctele ş i florile sim bol de pe a do ua acrote ră, reali zează din punct de vedere art ist ic un ec hi Ii bru în 1
·eparti zarea
decor ului ş i, în ace l aş i t imp, o s i nteză cît mai completă de simbolu ri ale po mului v ieţii . Pentru o cît mai reuş ită reali zare art i sti că ,
chi ar şi la acest simplu şi mul t utili zat ul motiv al v iţei de vie, sc ulptorul artizan a făcut ape l şi la te hni ca sciografiei. A cest joc de
um bre a fo st realizat pr in şănţ u irea nervurilor di'n frunze, iar
culoarea ciorchinilor prin săparea de mi ci cratere în convex itatea
boabelor de struguri.
Limi tîndu-se doar la alcăt ui rea unei singure faţad e a sa rcofagului, sc ul pto rul artizan s-a mul ţ um it să fini seze doa1· o s impl ă
tablă pentru text. A ceasta este prevăzută cu două toa rt e trapezo ida le în latera l. Dimen siuni le aceste i table m ăsoară în tota li t ate (c u toarte) - 122/61 cm, iar numai tab la cu te x tu l 90/61 cm.
Textul in scr i pţ i e i de pe tab l ă a fost scr is îngr ijit cu l itere gravate,
ale căror dimen siun i sînt de 6 cm (ce le ce comp un cuv intel e) şi
7 cm (pre sc u rtări l e din pr imul ş i ultimul rînd ). E xcepţie face doar
prim a li teră - D (is) ca re m ăsoară 6,5 cm. L ăţi me a m ax im ă ajunge
la 6 cm pentru ce le mar i M. (a ni bus) ş i 5,5 cm la ce le din cuvinte,
păstrî nd ş i ele ca şi ce lelalte dimensiuni subordon ate legilor pat ratului de aur, prec um ş i u ş urinţ a unei lecturi.
D(i s) M(an ibu s)
VLPIA IVLIA VIX (it)
AN(i s) XL
P(ub lius) AELIVS MITHRES
ARK (ar iu s) CLAS (s is) CON IVG (i)
B(ene) M(e renti) F(ac iendum) C(urav it)

;+HI!

*

Stud iul asupra coai uri i est e în curs de reali zare de către V. Topol eanu,
secţ i e i de restaurare de la Mu zeu l « Delta Dun ăr ii ».
** Transcrierea t extu lui a fost făc ut ă de Al. Suceveanu, că r·ui a îi adu cem
mu l ţ umiri şi pe aceast ă cale.
şef

al
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Vedere

pa r ţia lă

o sectorului (uneror din « Movilo Popii >>.

Mormîntul roman cu sarcofag . ....

Imaginea sarcofagului (imediat

după

descoperire).

Cla r itatea şi simplitatea textului nu comportă abordarea un or
probleme de interpretare sau de analiză a unor evenimente.
Deşi foarte cunos cut ş i destul de răspîndit, geneticul « Ul pia »
ne determin ă totuşi să ne oprim puţin asupra lui . « Ul pia » îl
găsim dat la multe centre urbane din Thracia (DID, p. 96 şi urm.)
ş i purtat de multe persoane nu numai din Thracia sa u din sudul
Dobrogei, la Tropaeum Traia ni: Ul pia Marcia, Ulpium Antonium
sau Marcus Ulpius Antonius, Ulpiu s Hercul anus (Em. Popesc u,
1964, p. 189 - 193, 201 ). Îl întîlni m de asemenea la Sucidava (C.
Scorpan, 1977, p. 208 - 219) şi în alte ce ntre din Dobrogea, cu
precăde 1·e în secolele III şi IV. precum ş i la nord de Dun ăre , la
Olbia (T. D. Zlatkovska , ap ud D.l.D. p. 122). Toate poartă pecetea acţiunilor proces ului de roman izare şi de obţinere a cetăţeniei
romane din timp ul lui Traian. Ulpia Iulia de pe sarcofag ul din
« Movil a popii », ca şi Ulpia Marcia de pe inscripţia de la Adam cli si se înscriu în pr ima generaţ ie care a prim it «botezul» mari -

lor acţiuni ale ro manizări i, proces ce s-a intensificat mai ales după
războaie l e daco-romane. Cei XL de ani ai defunctei « faci endum
curavit », am putea să-i aducem pînă în pe1·ioada ultimului deceniu
ş i chi ar pînă în ultimii ani de domnie ai lui Antonius Pius (138-161).
În aceeaş i măsură şi cel de-al doilea nume ne este cunoscut
dar nu este nici locul ş i ni ci cazul să ne oprim în acest st udiu asupra
lui. Nu şt im da că P. Aelius Marcia nu s pe ca re docume ntel e ni -l
ates tă ca fiind comandantul flotei Moesica în anul 140 are vreo
re laţie cu personajul no stru. Singura sublini ere este determinată
de faptul că avem de-a face cu prima menţiune epigrafl că a gradului
de arkari us (cas ier) al flotei de la Dun ăre.
Ce lelalte piese care se îns criu în subiectul abo rdat de noi sî nt
două sc ulpturi realizate din marmură de import.
Prima a fost descoperită spre extre mitatea de sud -est a movil ei.
Stratigrafic, ea se localiza în mantaua de pămînt a turnul u Iu i, la
50 cm deasupra strat ului vegetal (nivel de călcare) anti c. Peste
acest ni vel se afla o platformă de aşchii din calcar ş i din marmură,
în grosime de cca. 30 cm şi în suprafaţă de aproape 3/3 m. Urm a
apoi un strat de pămînt în amestec cu foarte puţi ne fragmente
din sculptura aflată în poziţie orizontală cu faţa în sus. La în ceput
s-a crezut că ea străjuia groapa unui mormînt, ca de altfel ş i cea
de a doua sc ulptură. Extinderea şi adîncirea săpăt u rilor au preci zat că ele au fost amp lasate deasupra şanţ ului ce marca zona sacră
a tumulului, aproape de extremitatea acestuia ş i , ca atare, după
pră buşirea lor, scurgerea f11·ea scă a pămîntului din vîrful mov i lei
le-a acoperit.
.
Această primă sculptur ă a fost distrusă prin multe lov iri, avînd
l ipsă cap ul, partea inferioară
la genunchi în jos şi părţ i importante din faldurile mantiei. ln jurul ei nu s-a găsit nici cel mai
mic fragment care să ne confirme prnvenienţa lui din părţile care
îi lipsesc. Este greu de presupus că ele au fost zdrobi te complet,
ci dislocate în părţi mai mari care s-a u pierdut în decursul seco lelor. În toată platforma de aşchii din jurul st at uii s-au g ăs it doar
cîteva mi ci părţi din faldurile mantiei . În situaţia actuală ea mai
păstrează 143 cm înălţime, 64 cm lăţime şi 43 cm grosime.
Cei 43 cm ca re ne dau distanta e xac tă de la umărul b1·at ului
drept pîn ă la cotul lu i, ca şi ce i
de cm ca1·e dimensionează lun 
gimea faldului de la umăr pînă aproape de genunchi ne dau un

9e

99

0

indi ciu în stab ilirea cel puţ in aprox imati vă a înă lţimii sc ulpturii,
care, probabil, să fi avut între 200 şi 204 cm fără soclu.
Cea de-a doua statuie s-a găsit sp re extrem itatea de sud a
mov ilei, tot în poziţie ori zo ntal ă, avînd sub cap o cărămidă, fapt
ce a creat ipoteza cauzei care a determin at frîngerea monumen tului pe grosimea gîtului, părţile rămînînd in situ cu or ientarea
est-vest. Această statu ie s-a păstrat aproape în totalitate. Lipsesc
mici porţiuni din zonele laterale ale fileului ca re acoperă creştetul
ca pului şi ceafa, cea mai mare pa1·te din forma nas ului şi alte mi ci
exfolieri care au dus la mutilarea bărbiei, a gurii precum şi a
unor porţiuni din extremitatea degetelo1·.
În ceea ce priveşte realizarea ş i gîndirea artist i că, !ucrarea
înscrie o serie de dimen siuni ş i caracter ist ici subordonate canoanelor unui st il t ipic academ ic.
Bu clele coafurii se succed regul at în număr de şase pe fiecare
parte, acoperind cap ul cu tîmplele ş i lăsînd posibilitatea ca lobul
urechi lor ş i podoaba lor artificială să se poată vedea. Cu aceeaşi
reg ula ritate ca şi onduleurile păr ului cad şi faldurile sau cutele de
la îmbrăcăminte. Ele se succed într-o repetiţie de grupaje alcătuite
din cîte trei cu te sau pi i uri, ori din cîte trei cu trei fald uri sau
cute, după cum se constată cu p1·ecădere la hlamidă. Arti st ul a
repartizat în astfe l de grupaje întreaga gamă de cute ş i faldu1·i
pe ntru a-i permite să ofere toate posib ilităţile de reda re a
mişcărilor şi de a observa cît mai mult din formele corpu lui .
Hitonul se e v iden ţiază cu o deo seb ită clar itate, atît în partea
de sus, unde cutele lui acoperă pieptul pînă aproape de baza gîtului, cît ş i la poale, unde cade în falduri cutate pînă la pămînt, lăsî nd
să se vadă doar vî 1f ul ghetelor din picioare. Prin poziţ i a braţelor,
artistul a urm ărit ca toată bogăţia hlamidei să fie strî n să în grupaje
regulate de falduri ş i repartizată ambelor mîin i. El a urmărit ca
cele fi ne şi lipsite de cute să ca dă în aşa fel încît să ofere posibili tăţ ile de expresie şi model are a formelor corpului. Personajul este
real izat î ntr-o poziţ ie de repaus. Co1·pul se spriji n ă pe piciorul
drept, iar cel stîng, puţin în miş care sp1·e înainte.
Atît grupajul faldurilor, cît şi amplasarea braţelor urmăresc
î ncad rarea întregului volum în spaţi ul stabi li t de canoanele academismului clas ic. Prin toate se urmăreşte să se scoată în evidenţă
pe rfecţiunea, atît prin supleţea corpului, cît mai ales prin mişcarea
plastică. Figura cu trăsăturile ei clasice, frumoase , perfecte, îi dă
o sobr ietate gînditoare, tristă ch iar, I ip s ită de mişcare ş i de vigoare.
Astfel de proporţii repartizate după reguli riguros alese le găsim
şi în stabilirea măsurător i l or. Înălţimea sc ulpturii propriu-z ise
are 172 cm. iar împreună cu soc lul ajunge la 190 cm; grosimea
ş i l ăţ imea 48/24 cm. Alte detalii în mînui rea proporţiilor le-am
putut 1·emarca la înălţimea picioarelor care pînă la gen un chi mă
soară 51 cm şi tot atît pînă la partea superioară a şo ldului. Aceleaşi proporţii se î nregistrează şi la braţ ca re măsoară 72 cm lungime şi 36 cm de la umăr pînă la cot. De asemenea, aceleaşi legi
ale proporţiei se co n stată şi la 1·ealiza1·ea figurii, unde înă lţimea
cap ului are 32 cm, din ca re 7 cm măsoară numai gîtul, lăţimea
feţei propriu-z ise fiind 14 cm, iar împre ună cu coafura - 24 cm .
Analizată sub toate aceste aspecte de sti l şi expresie plastică,
de dimensiuni ş i modalitate te h nologică folosită, . reprezentare a
feminină descoperită la Isaccea are si militudinile cele mai apropiate cu un fragment ce reprezintă partea inferioară de la o statuie tot din marm ură, descoperită la Casimcea (V. H. Baum ann
1971, p. 598; idem, 1984, p. 605, fig. 16) ş i datată, în general,
ca a parţinînd perioadei antoniene.
Asemănări mult mai complete le-am putut face cu descoperirea de la Alba Iuli a (Apulum). Este o statuie tot din marmură cu
dimensiunile de 1,90/0,60 m şi pe care L. Ţeposu - Marine sc u (1969)
a datat-o în sec. 11 d. Chr., atri buind-o eh iar Fausti nei Senior.
În aceeaşi manieră şi mai ales în ace l aşi sti I şi formă de prezentare
le găsim pe ce le de la Marile Herculanen ses de la Cherchel (Caesa rea), care are o înălţime de 1,69 m (H - J Kruse , 1968, pi. 26)
ş i din Albani a de la Butrinto (Shq iperia Ark, 1971). Acest st il de
îmbrăcăminte îl observăm mai mult la sc ulpturile descoperite în
Balcani şi mai ales în Asia Mică şi nu este exclus ca unele să fie
ch iar opera renumitului sc ulptor Pau san ias sau a şco lii lui. Asemă
narea plasti că , ca şi maniera . tehnică, şi a dispunerii faldurilor sa u
a cute lor pe s uprafaţa corpului le găsim atît la stat uile a mintit~
mai sus sa u la cele descoperite la Skopje, Th essalonik , ori în Agora
din Chersones (Creta) (H - J Kr use, 1968, pi. 22, 21 ş i 14), cît
mai ales la ce le din Asia Mi că de la Ephes, de la Pergam (1,72 m
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înălţime)

(H-J Kruse, pi. 23 şi 15) şi de la Manisa - Sardes (G. M. A. Haufmann, AJA, 66, 1962, p. 84, pi. 23).
Descoperită în celălalt capăt al Imperiului, statuia din necropola
de la Carmona (1,49 m înălţime) din Spania a fost atribuită ca fiind
opera tot a unui sculptor pamphylian (A Garcia y Bellido, 1949,
nr. 238, fig. 167). Cronologia acestor statui a fost stabi Iită ca aparţ inînd perioadei de după anul 150 d. Chr. cînd în arta romană
se formează un curent de separare a artei greceşti de cea din
Peninsula italică. Este perioada mijlocie a artei antoniene, cînd arta
greacă şi mai ale s c reaţiile din centrele situate în Asi a Mică se
deba rasează de acele forme greoaie, voluminoase, Iipsite de supleţe,
neplastice. Ea se individualizează în ansamblul artei romane printr-o
plastică expresivă obţinută prin realizarea mult mai finăa faldurilor.
Deş i sî nt di spuse într-o repetiţie uniform ă , du pă cum am mai
menţi o nat, în cute de 3 cu 3, ele ne apar grupate, cît ş i rarefiate,

(Asia

Mică)

Statuia de femeie în pozi!ia fn care s-o des coperit.

Personajul femi nin după restaurare (c u răţ i re )
expus în Mu ze ul De lto Dun ă rii din Tul cea.

Statuia personajului feminin, detaliu .

Statu ia personajului femi nin
dup ă restaurare.

văz ută

din
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spate,
Statuia personajului feminin

văzută

lateral.

iar în anumite părţi, aproape şterse, l ă sînd să se contureze şi să
se vadă une le forme ale corp ului .
După linia în care s-a urmă r it reali zarea acestor principii ale
artei sculpturale, marcată în special de norme le reprezentării
faldurilor, statui le descoperite în necropola romană de la Isaccea
se încadrează în cronologia epocii de mijloc a artei antoniene
chiar spre sfîrşitul ei, adică în prima parte a deceniu lui al şaptelea
din secolu l li d. Ch r. Nu este exc lus ca distrugerea lor s ă fi fost
ca u zată de invazia costobocilor din iarna anilor 169-170.
De asemenea, considerăm că aceste statui cu caracter funerar,
cea feminină reprezentînd persoana Ulpi a Iuli a. iar cea care poartă
toată linia formelor unui bărbat. reprezintă pe protectoru l ei P. Aelius Mithres, arkar ius (casier) al Class is Flavia Moesica cu
sediul la Noviodunum. Presupunem că pat ul de aşch ii de dedesubtul şi din jurul ei prov in e din blocul de marmură aflat încă în lu cru
la declanşarea evenimentului distrugător. care ar putea s ă fi fo st
invazia costobocilor din anul 170 d. Chr.
La data di strugerii , nu şt im în ce măsură erau finisate acele
părţi care îi Ii psesc. Cert este că ea ni s-a tran smis nouă în c ă
nete rminată.

Braţul stîng care ni s-a păstrat, ca ş i spate le statuii poartă documentaţi a tuturor ce lo r trei faze de lucru : s uprafaţa d upă lu cru cu
şpiţul, altele după gradină ş i părţi complet fi ni sate şi lustru ite.

SUMMARY
Within the researches carried on in 1990 at the tumular necropol is of the
stronghold Naviodunum a tomb with a sarcoph agus and two statues were
discovered in one of the hillocks.
Besides a series of adornment objects and vessels offered as oblation, the
sarcophagus preserved the mort a l rem ains of two female persons. The name
of one of them - Ul pia Iulia , 40 years of age is engraved on the inscri ption
board of the sarcophagus. The two pieces of the sarcoph agus , the vat and
the I id were cut in massive blocks of local I imestcne from Babad ag.
The symbol ic orna ments - fru its and vine that adorn the fronts of the
acroteriums and the pi inth of the I id, together with the bo ard on the vat
meant for the inscription are elements that characterize the Rom an provin -

Partea cea mai bine

Statu ia de
ci al art and its structure integrates the piece in the collection of autochthonous monuments.
The simple and easy decipherable inscript ion brings for the first time in the
military historiography a classis Fl avia Moesica documentation . regarding
the arkarius (cash ier).
The first of the two statues, placed in the same ţumulus with the sarcophagus
represents the monument over a to mb of a man. Probably of P. Ael ius Mithres
- pater and husband of the tWo de ad women for whom the sarcophagus
was set up .
Although very badly maimed , the statue stil! preserv es the necessary elements that can confirm the representation of a man. The Iayer of stone
slivers around it determined the discoverer to state that this piece was stil I
in the process of execution in the moment of lts maiming.
The second statue is preserved completely offering good possibil ity for its
classification intime and especially in the typology that characterizes a certain artistic trend.
Ali the dimensions of this statue, as well as the distribut io n of the entire
group offolds and pla its ofthe clothing are subordinated to a typical academic
style, that allowed the art ist to use al! possibilities of rendering the movements and of moulding the sh ape of the body.
The comparison means offered by the statue from Isaccea to the other similar
discoveries in the Balkans and especially in Asia Minor allowed the author
to conclude that these sculptural art Works are integrated in the Greek art
trend that is individualized by a series of characteristics in the ensemble of
the Roman art. The author of the study assignes the work to the school
initiated by Pausanios, if not even to the famous sculptor h imself, he places
it in the middle period (150 after Christ) and even at the beginning of the
third period ot the Antonine art, immediately after 160 AC.

Scurtă

b ă rbat

păs trată

a statuii de

b ă rbat.

pe locul descope ririi.
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,PISERICA ''ADORMIREA MAICII DOMNULUI "
IN LUMINA DATELOR ARHEOLOGICE
'

DIN SU CEAVA,

MIRCEA D. MATEI

În dec urs ul celor peste patru decenii de act ivitate a şantie 1- u
lui ar heologi c de la Su ceava, o sea m ă de mon um ente de cult, în
ciu da certe i lor i mp ort a nţe, au ră ma s , dintr-un moti v sa u altul
(de ce le mai mu lte ori in de pendente de pos i bi l ităţ il e de deci zie
ale cond ucer ii şant i erelor organ izate în cuprin sul oraş u lu i), total
necunosc ute arheo logi lo r. Chiar dacă tra diţi a i stor i că a confei-it
unor biseric i ca litatea de a se fi nu m ărat printre cele mai ·vechi
d în Suceava - printre elenu m ă rînd u-se Mi răuţi i ş i Bi ser ica cu hram ul
«Ado rmii-ea Maicii Domnului » (ultim a, cunoscută, chia1· d in
documentele scrise medieva le, sub num ele de « Mănăst ir ea lui
l aţco»)-aceste monum ente ale arh itecturii relig ioase ro mâneşti medi evale îş i pă strează , î n că, secretele trecutului lor mult isecular , închi se în p ămînt u l de sub iarba din ju r sa u sub les pezile
pav im entelor interioare , pe ca re au îngen un cheat zeci de generaţi i. Abia în an ii din urm ă -şi num ai dup ă depăş i rea un or obstacole
al căro r caracte r obiect iv a fo st ce l puţ i n îndoi elni c -s-a putut
face un încep ut fer icit, prin organ izarea cercetă 1· ii a1·heo logice la
Bi se ri ca « Adormirea Maicii Domnu lui » 1 •
S i t u ată într-o zonă sla b populată a oraşu lui act ual ş i, cu sigu1· a nţă , în afara perimet rului loc uit al Suceve i medieva le, bise ri ca
a minti tă este menţion a t ă doc um entar, pentru pr im a dată, în an ul
1395 2, şi, chi ar d a că reapare, spo radic , în document ele ca ncelarie i d o mn eşt i, în seco lele XV- XVI, c u noşt i nţele despre e v o luţi a
acestui l ăcaş de cul t, datîn d de IC\ în ce pu t uril e oraş ului med ieval ,
au continuat să se păstreze la un nivel extrem de modest. Ab ia
ac um, foa rte recent , cî nd s-a ajuns la co ncluzia c ă biseri ca are
nevoie de l u c r ări de conso lidare ser ioase , a deve nit pos ibilă execut area săpăt u r ilo r ar heolog ice (în interi01·ul biser icii), de acestea
fiind condiţ io nată întoc mirea proiectulu i de conso lid are a monumentu lui.
Compu s ă din altar , naos , pronaos ş i pr idvo r, bi se ri ca are lungimea tota l ă in terioară de 21,25 m, l ăţ i m ea e i fiind de 7,25 m în
zona abside lor late rale ale naosului ş i de 5 m în restu l c onstrucţiei.
Separarea naos ului de pron aos est e marcată de doi stî lpi de pi atră

1 Ce rcet ă ril e arheo logi ce din interioru l şi din jur ul bi ~e ri ci au fo st efectua te pri n co ntribuţia fi nan c iară a Institutului de Arh eologie a ii; du c ure ~ c1 ,
a In stitutului de Arheologi e din l aş i şi a parohiei respecti ve. ln interior ,
să pături l e au fost exec utate de colecti vu l format d in Mircea D. Matei (responsa bil), Emil I. Ema ndi ş i Cost i că Asăvoaie (stud e nt la facultatea de istorie
a Uni vers i tăţii d in l aş i ). în exterior, cercetările au fos t execu tate numai de
către ultimii doi ; cum, însă, săpături le din ext erior nu au cuprins decît o
suprafaţă r es trîn să d in necropola formată în jurul bisericii-rezultate le fi ind,
încă, puţin co nclude nte - un raport asu pra acestora va fi înto cm it ulter io r,
de către autorii cercetăr ii.
2 Izvorul în care este atestată Bi serica «Adorm irea Maicii Domnulu i »
apa rţinîn d mă n ăstirii cu ac e laşi nume, este reed itat şi însoţ i t de ample come ntar ii, de că tre P. Ş. N ăst urel, într- un studiu care poate fi consi derat
esenţial pentru prob lema ce face obiectu l paginilor de faţă : D'un documen c
byzantin de 1395 et de quelq ues monasteres roumains , în Travaux et Memoi res.
Hom mage a M. Pau l Lemerle, Paris, 1981, p. 345 - 351. Este vo rba despre un
reg est, cuprins în Vindob onensis Graecus 48 (f. 97 v) , aflat în Bibli oteca N aţio
nală din Vie na. Reg est ul me n ţionează fapt ul că un perso naj mo ldovean,
/ascos (nume le acestu ia co ntinuînd , însă , să provoace controverse) , se adresează Patri ar hului Anton ie IV al Constantinopolu lui, pe care îl ro agă să
acce pte ca li tat ea de întemeietor al mici lo r mănăs tir i moldovene cu hram ul
«Ado rm irea Maicii Do mnului » (Pa naghia), ş i, respectiv, Sf. Dumit ru, în
rea litate , acest e două modeste mănăs ti r i fiind ctito1·ite de către pe rso na jul
am intit, las cos ( « e n fa it, on reconna_ît la le nom slavo-rouma in de l aţco »
- P. Ş . Năsture l, loc. cit. , p. 346). ln ceea ce ne priveşte , accept ă m, fără
rezerve , modul în care P. Ş. N ăsture l e x pli că şi ai-g ume nt ea ză gestu l lui
l aţco faţă de Patriarhu l Consta ntin opo lul ui , gest men it să contrib uie la
îmbu n ăt ăţirea re l aţ i ilor Mold ove i cu acesta.

(fiecare cu diam. de 1 m) , cu secţi une c i rculară , a şezaţ i pe un zid
co nt inu u, cu lăţ im ea de 1,65 m. D ată fiind imp ortanţa acest ei
constat ă ri, este caz ul să pre c i z ă m, aici , că cei doi stîlpi de pi at r ă ,
care se vă d acum, a p arţ i n ultim e i eta pe de reconstr u cţ i e a bisericii, datînd, foarte probabi l, d in seco lul al XVII -iea; ei au fost,
î nsă , precedaţi de a lţi do i stî lpi, z idiţi d in cără mid ă, a mpl asaţi
pe locurile celo r actu ali şi a p arţinînd prime i etape construct ive ,
a căre i uni că încadrare cr onologi că pos ibil ă est e în secolul al
XVI-i ea. Chi ar cu ri sc ul de a anti cipa , est e caz ul s ă face m precizarea că , deşi prima bi se rică de pi a tră cu hra mul «Ador mirea
Mai cii Domnului » a fost comp let şi at ent de m a ntel a t ă pîn ă la cota
fu n da·ţ i e i (molozul fiind , în cea mai mare parte, tran sportat undeva ,
în apropiere), printre rest uri le de moloz ră mase , tot uşi, în interior u I con s tr u cţ i ei , s-au descoper it , de o parte şi de cea l a ltă a
zid ului care se p ară naosu l de pronaos, dest ul de multe fragmente
de c:ă 1·ă midă, proven ind de la ce i doi stîlpi a m in tiţi. Des igur, concludente , în acest sens, sînt num ai frag mente le care prez i ntă o l at u ră
se micircul ară , ut ili zate la feţele exterioare ale celor do i stîlpi.
Ti mp ul foar t e sc urt de care am dis pus pentr u efectuarea ce rcetă rii nu ne-a per mi s decît dezve li rea i nt egrală a naosului şi a pronaos ului, rămînîn d ca, în funcţ i e de eve ntuale pos ibilităţi ulterioare,
să se execute c:e l puţi n sondaj'e în altar ş i, respecti v, pr id vor. Mul t
mai proba bilă rămîne, însă , cercetarea mai a m pl ă a necropol ei din
juru l biseric ii, prec um şi a zonei de la nord de b i ser i că, unde ave m
moti ve să credem că se aflau unele con st rucţii (event ual chi Iii)
ale fost e i m ănăst iri « a lui l aţco » 3 •
Din p ăcate , ne vedem ob ligaţi să p reciză m, î ncă de la început,
că datel e şi observaţiile pril ejuite de s ă păturil e ar heologi ce di n
interiorul monumentului au fost destul de departe de a putea
cont r ibui decisi v la alcătuirea unei imagini complete şi clare a
evoluţiei acestui a, mul te probleme (mai ales de ordin cronologi c)
ne putîn d fi rezol vate decît parţial.
Ca mod alitate de abordare tehnică, săpătura s-a făcut în funcţie
de nevoia obţinerii unui profil longitudinal continuu (în naos şi

3
La 23 februarie 1453, vo ievod ul Ale xăndre l al Mo ld ovei acordă măn ăs
t irii lui laţc o , de lîn g ă Suceava, drept ul de a-şi întemeia un sat, în hota rul
mă n ăs tirii, sat pentru popularea căru ia m ă n ăst irea put ea chema locuito ri
de oriunde, atît din Moldova, cît şi din afara acestei a (Docum ente moldoven eşti îna inte de Ştefan cel Ma re, ed. M. Costăchescu, 2, p. 461-463). Locuitorilor potenţiali ai viitorului sat li se acordau la rg i drepturi de ordin econo mic (pentru sem ni ficaţ ia comp l exă a documentului în discuţi e , cf. M. D.
Matei , Ci v i l izaţie urbană medievală romdnească . Co ntrib uţii . Suceava plnă la
mijlocu l secolului al XV I-iea, Bu cu reşti, 1989, p. 92) , ceea ce pare să fi şi con du s, într-un interval de timp re lat iv rest rîns, la constituirea lui. În ori ce
caz, un secol şi ju mătat e ma i tîrziu, satu l ex ista, rea litate pe care o refle ctă
un document de co nfirmare, emis de cancelaria voievodului Ieremia Movil ă
(D IR, A, Moldova, seco lul XV I, vo i. IV, p. 180). Înt r-ade văr , în actul din 19
se ptembrie 1597, desp re satul pe ca re , în 1453, măn ăs ti rea lui l aţco prime&
dreptul să- l întemeieze, se vorbeşte ca despre o aşezare deja e x i stent ă , confi rmarea vo ievodului Ieremia Mo v ilă vizî nd « t ot locul şi cu t oţ i oame nii
care sî nt în vat ra sat ului de l ingă m ă n ăs ti rea lui l aţco » (s. n. - M.D.M.) .
O ricum , ţi nînd seama de fapt ul că privi legiu l ini ţia l acordat mănăstirii (cel
di n 1453) d ăde a acesteia drept ul de a-şi po pula viito rul sat, şi cu oameni
aduş i din ţăr ile vec ine, s-ar p ă rea că acesta este unul din rare le exemple
care atestă reuşita (de altfe l, cu totul relativă) politicii domneşti de colonizare rura l ă cu e lemente etni ce stră in e, în Mo ldova . În orice caz, nu credem
c ă acest caz in firmă aprecierea lui Matei D. Vlad (C olon izarea r ur ală ln Ţara
Romd nea scă şi Moldova, secolele XV - XV II, B ucureşti, 1973, p. 60), potri vit
căre ia, în Mo ld ova, încercarea de colonizare rural ă cu e leme nte străine nu
a dat 1·ezultate, pî n ă sp re sfîr şitu l seco lului al XVI-iea. As upra unor problem e ridicate de componenţa etnică a satul ui înt eme iat de m ă n ăstir e a lui
laţco, vom reveni în cel e ce urm ează .
·
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pronaos), diferit ă fiind numai tratarea cel or două compartimente
planimetrice de bază su pu se cercetării . Astfel, în timp ce naos ul
a fost împă r ţit în patru casete (obţinîndu-se, deci, şi un profil
tran sve rsal, cr uţ a t tocmai în zona lărgirii maxime a naosului,
adică în zona absidelor laterale), pron aosul a fost cercetat numai
prin două casete (suprafeţe) longitudinale, separate de profilu I
amintit.
Atît în naos cît şi în pron aos, nivelu l recent, de la care s-a în ceput s ăpătura, a fost reprezentat de pav im e ntul (în funcţiune pînă
ac um) amenajat din lespezi pat rate de gresie, cu latura de 0,30 m ;
între naos şi pron aos exista o diferenţă de ni vel de circa 9 cm,
pav imentul din naos fiind mai coborît. În ambele s upr afeţe, lespezile era u a şezate pe un pat foarte s ubţire şi inconsistent de mortar,
care, la rîndul lui, sup ra punea un altu l, de ni si p, gros, în med ie,
de 4-5 cm.
Primul ele ment de import anţă a rheologi că, descoperit în

ambele zone cercetate, a fost re prezentat de un pavi ment de c ără
midă. Cu dimen siun ile de 24X13 x 3,5 cm, că r ă mi z i le era u d ispuse
în regi stre pe lăţimea construcţiei, în u r m ăto area s tru ct ură : un
registr u fo rmat din cărămizi di spuse cu latura lu ngă în sensul
axul ui longitudin al al bisericii, urmat de un altu l form at din
cărămizi di spu se în poziţie inversă , aceas t ă succes iune fiind respectată pe toată s up rafa ţa cerce tată. Preze ntînd un as pect foarte
în grijit (ca execuţie) şi o s uprafaţă bin e o rizo nta lizată , pav imentul
s-a conservat foart e bine pe întreaga lui s uprafa ţă, exce pţi e făcînd
zonel e din interiorul abside lor laterale ale naosului, pre cum şi
ziduri le latera le de la vest de abside; aici, montarea tîrzie a unui
soclu fo r mat din les pezi fun erare (aduse di n ci mitirul din ju r ul
biseri cii, sau rec uperate chiar de pe morminte aflate în interio ru l
acesteia) pentru sprijinirea stranelor din naos, a provocat distrugerea pav imentului de cără midă , pe lăţimea socl ului respecti v.
De asemenea, pavi mentul a avut de suferi t şi de pe urma înmor-
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BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI
I ŢCANll VECHI -SUCEAVA. compania 1990.

mîntăriior

(ulterioare lui) practicate în interiorul biseri ci i, în
perioada de ~upă secolul al XVII-iea, acestea fiind, însă, foarte puţin
numeroase. ln schimb, pavi mentul de cără mid ă prezenta vizib ile
denivelări în anumite zone restrînse , deni v elări a căror explicare
a a părut imediat după demontarea pavimentului: toate acestea
corespundeau unor morminte anterioare pavime ntului , tasarea
umpluturii mormintelor provocînd şi al veolarea paviment ului,
care le suprapunea.
Datarea acestui prim (în ordinea descoperirii) paviment de
cărămidă nu a fost sprijinită de nici o descoperire arheologică.
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Singura 1· elaţie posibilă a fost aceea dintre pavi ment ş i, respecti v ,
para ment ul inter ior al zi du1· il or bi se r icii, ş i aceasta în sens ul că
pavi ment ul de cără mi dă a fost amenajat imediat d upă închei erea
lucrărilor de constl"Llcţie . Momentu l res pect iv a fost marcat prin
amen aj area unui strat de nivel are , constituit d int 1·- un amestec de
pă mî nt cafen iu şi mol oz mărunt, ultimul, rez ultînd d in res turil e
acţ iunii de demante lare atentă a unei const ru cţii ante1· ioare, de
pi a tr ă.

Cîteva pr ec i zări de certă importanţă şti i nţ ifi că se imp un, şi
an um e :
a) În prim ul rînd, s-a putut obse 1·va , pe într eg ul pei-im etru al
zonei cercetate , că această constr u cţie , că r e i a î i a p ar ţine pav im ent ul de cărămidă descris ma i sus, foloseşte fund aţii le une ia anterioare,
de m an te l a t ă vo it ş i siste matic , pînă la ni ve lul fu ndaţ i e i . Pe ntru
a se putea as igura, însă, o stab ili t ate perfect ă zi duri lor r.o i i con s tr u cţii - r i di ca tă pe fundaţi a ce lei preceden t e -, la baza acest ora
au fost a m ena j aţ i do i tiranţi para leli, l a ţi , în medi e, de 22 cm ş i
a fl a ţ i la o depărtare de circa 35 cm, unul de celă lalt . Suprapunînd
d irect fu ndaţia construcţ i ei precedente (şi marcînd, deci, cota
pînă la care s-a produs de mante larea ei), tiranţii au fost identifi caţ i numai în ce le do u ă abs ide late1·a le ale naosului, şi a d ă ug ăm
c ă, fapt pu ţin obişnuit , ei nu urm au traseul fundaţ i ei ş i, respe ct iv,
al zid ului noi i construcţii, ci traversau abs ide le;
b) Cea de-a doua precizare im p ortant ă , în legătu ră cu succesiunea c onstr u cţ iil or de piatr ă de la Biseri ca« A dormirea Maici i
Do mnului » . est e următoarea: dintr-o, de fa pt , eroar e de construcţie , pe latu ra de sud a pronaosu lui se remarcă o des tul de
se ns i b i lă decalare pl a nimetri că a no ii co n str ucţii, în rzport cu cea
precedentă , ş i anum e : deşi în colţ ul de sud-est al pron c.os ului ,
ţeserea fund aţ i il or zid ului long itu din al sudi c al bisericii ş i, res pectiv , ale zidului de s p ărţitor di ntre ne.os ş i pro naos (pe ca r e, se
sprijin eau ce i doi st îl pi a minti ţi mai înainte) se face în poz i ţie
no rm a l ă (ad i că î n ungh i de 90 °), tl"aseul para ment ului zidului
sud ic al pron aosu I u i noii cons tr u cţii d eviază t1·e ptat pe I ungi mea
pr onc:os ului , astfel încît, în col ţul de sud-vest al pron aos ului,
fund aţ i a vec he se retrage sub noul parament cu circa 25 cm. O r,
tocma i în zo na re s pe ct i vă , ş i num ai datorit ă acestei s itu aţ ii, s-a
putut face o altă obse1· vaţie de impo rta nţă şt iinţifi că deoseb it ă:
biserica anterioară avînd, la rîndu l ei, un pavim ent de că r ă mid ă ,
acest pavi ment a fos t supra pu s parţial de parame ntul noii biserici;
confirmarea ş i subl inierea suprapuneri i (ca r e este , în ac el aş i t imp,
şi un cert arg um ent de ord in cronologic între cele do u ă s itu aţii
semnalate) sîn t materia li zate, su plim entar , ş i de fa pt ul că, în aceeaş i
zon ă, pav imentu l de că răm i dă al con s trucţi ei mai vechi a fost acope1·it parţ i a l, at ît de mo rt ar prove nind din zidul noi i biser ici , căz u t
ş i răspînd it la baza zidulu i, cît şi de mortar de la t encu iala acelui aş i nou zid.
Existe n ţa acest ui al doil ea , în ordi nea descoperir ii, pavim ent
de că rămidă ste de c isivă pentru clar ificarea mu ltor prob le me,
în cercetarea fazeo logiei construcţ iilo r , la Bi ser ica « Adormirea
Maici i Do mnului » . din Suceav a. Dar, mai întîi , cîte va date de ordin
strat igrafi c.
Aşa cum prec iza m în rîndurile p1·ecedente , pr i mul pav iment
de c ărămidă (cons iderat în 01-dinea descoper iri i) nu a ofe ri t nici
un ele ment, ca re să fi putut co ntr ibui la d_atarea lui ş i , imp l icit ,
a cons tr u cţ iei că re i a îi aparţ i nuse. Tocma i de aceea , ne ved em
constrînşi să apelă m la foarte puţinu l pe care îl oferă izvoarel e
epig rafice, aşa încît numai pe te meiul acestora putem sug era data1·ea celei mai noi faze de constr u cţ i e în piat1·ă (care este şi cea
î n folos i n ţă ac um) de la Bi ser ica « Ador mirea Maici i Domn ului » ,
în cursul secol ulu i al X VII -iea. Pe teme iul ace l oraş i sur se documenta1·e (şi numa i al lor) , put em avansa ipoteza că faza ime di at
ante rioa1· ă -de fa pt, pri ma co n s tl"Llcţie de p i atră de la ac e l aş i
monum en t -aparţ i ne seco lului al X VI-iea 4 , astfel încît se i mpun e,
de la sine , datarea şi a celui mai vechi pa vim ent de cără mid ă

' În co n diţiile lipse i tota le a materialelor arheologice , car·e să co nt r ibu ie
di rec t la datarea pr imei biser ici de pi atră şi . dec i, ş i a pav ime ntu lui de căr"ă
midă corespunzăt or e i, sî nt em ob lig aţ i să facem apel la spri jin ul mater ial e lor
ep ig raf1ce , dintre care unele se a fl ă, încă, î n bi se r· i că , alte le au fost descoperite în juru l biseri cii (în imed iata e i apropiere), iar altele, în sfîrşit, aflate
în Muzeul de istorie al Bucov ine i (d in Suceava), dar avî nd o prnve nienţ ă
s igură de la Eiser ica «Ad orm irea M ~icii Domn ului».
Cea ma i vec he d intre les pe zil e funerare existen te, în mome ntul de faţ ă ,
în int eriorul biseri cii, este am pl asat ă înt r-una din niş ele din zidul de no rd

(apa rţi nînd primei const l"Llcţii de pi at r ă) tot în secol ul al X VI-i ea .
Adă ugî n d , ac um, c ă între ce le do u ă pavimente se află un st rat de

ni velare (a mi ntit, de altfe l, în rînduril e p1·ecedente) compu s d in
pămînt cafe niu ş i moloz m ărunt, căpătă m şi exp li ca ţi a pr eze nţei
ş i prov enie nţei acestui moloz : el reprez int ă numai o mică parte din
restur i le rezultate d in dem antelarea (executată din mot ive nec unosc ute) a acestui prim lăcaş de piatr ă, care con sti t ui a c omponen~a
p rinci pa lă a foste i «Mănăstiri a lui l aţco » .
Pri n sta 1·ea lui de con serva r e, ca şi prin po z i ·ţ i a s tratigrafică
în rapo1·t cu une le î nmorm î ntări descoperite în pronaos, acest
prim şi ce l mai vechi pav im ent de cără mid ă permite unel e con sid e raţii deosebit de importante. Astfe l, ca prim ă observaţie se
impune aceea . că pavimentul în di sc uţi e se conser va pe suprafeţe
mult mai res trîn se decît ce l care l-a urm at în timp: el fu sese spart
de num eroase în morm î nt ă ri, practicate atît în timpul funcţion ă rii
lui, cît şi dup ă ridicarea co n str ucţi e i din seco lul al XVII-i ea. În
aceste co ndi ţi i, se do v edeşt e cu atît mai v aloroasă obser v aţ i a că,
la rîndul lui, pavim entu l în discuţie suprapune două morminte,
am bele sit uate în im ediata apropiere a lat ur ii de sud a pron aosului
( M 3 ş i M 4). Este limp ede că o asemenea re l aţie stratigrafi că dintre
pav imentul de că rămidă ş i mormintel e în dis c uţi e nu face decît
să demonstre ze că acestea din urmă a p arţ in unui edificiu ante rior
celui din secolul al XVI- iea. S i t uaţi a este, de altfel, cu totul norm a lă, dacă ţinem sea ma de fa ptu l , deja amint it, că prima atestare

al pro naosului (num ite, de căt re V. Vătăşianu , cu te rrr.e nul , ma i puţin uzi tat,
de arcosolii ; cf. V. Văt ăşia nu, Istoria artei feudale în Ţările Romdne , 1, Buc ur· e şti, 1959, p. 714, 724) şi împodobea mormîntul unui anume Ioan, flul lui
Ma noil Murati . Exe cu t a tă în relief plat şi pu rtî nd, pe margini, o in scr i pţie
greceasc ă , les pedea în di scuţie indic ă data decesului, la 11 august151 0 (7018)
(E ugen A. Kozak, Die lnschri{ten ous der Bukowino. Epigrophische Be itrăge
z ur Que//enkunde der Londes- und Kirchengeschichte, I, Steininschriften, Viena,
1903, p. 148 ; G. B a lş, Bisericile lui Ştefan cel More, în « BCMI », XVIII, 43 46, 1925, Buc ureşt i, 1926, p. 282; idem, Biseri cile moldo ven eşti din veacul ol
XV I-iea, « BCMI », XX I, 1928, 55 - 58, Bucureşt i, 1928, p. 346, unde se dau
şi deta.liile metr·ice ale les pezii fun e ra re ; V. Vătăşia n u , op. cit„ p. 71 4). În
ordine ime diat cro nologic ă - faptul meritînd s ubliniat, pent ru motive
as upra s emnificaţie i cărora vom reve ni imediat - se situeaz ă lespedea fune ra r· ă a unui Muratco (M uratku), decedat la 15 oct o mbrie 1511. Cea mai tîrz ie
dintre lespez ile funerare descoperit e în biser ică ş i prezentînd un inte res
particu la r pentr u discuţia de faţă dateaz ă din anul 1525 (G. Ba lş, Bisericile
moldoveneşti din veac ul ol XV I-iea , loc. cit„ p. 346; V. Vă t ă şianu, op. cit„ p.
724). Di sc uţia noa s t ră este ajutată consist e nt de o altă lespede funer·a ră ,
d escoper· i tă , de data aceasta, în exteriorul bisericii (la ci1·ca 1 m de latura
nord i că a absidei altaru lui), cu pri lejul unor luc răr i de r eparaţi i exterioare ,
în anul 1954. Purtînd data de 20 se ptemb r ie 151 2 (7020), les pedea (c u insc r ip ţie slavo n ă ) fus ese destinat ă să îm podobeas că mo r mîntul lui Nicoară,
fi ul lui Fătu l morar·. Potr ivi t preciză ril o r făcu te de către descoperitorul ei
(ca r·e a şi introdus-o în circ uit ştiinţific), lespedea se afla « la circa 1 m adîncime » (Ştefan Oltean u, Inscripţia de pe piatro de mormînt de Io mănăsti re o
lui laţco din Suceava, în « Studii şi materiale de istorie medie », 1, Bu cu reşti,
1956, p. 367 - 370; în le g ătu ră cu această ultim ă descope r ire , dar şi cu alte
probl eme ridicate de mo numentele epigrafice de la l:. ise rica « Adormirea
Maicii Dom nului », din Suceava, a se vedea şi observaţiile, foarte pertinente,
făcu.t e de P. Ş. Năsture l, în Roma nosla vica, 5, Istorie , 1962, p. 200 - 201 ).
ln lumina constatării că cele ma i vechi lespez i funerare , descoperite atît
în interiorul cît şi în imediata apropiere a bise r· ici i am intite, datează din peri oada 151 0 - 1512, ni se pare posibil să avans ăm opinia că primo bis er ică de
pi a tră o mă năstirii lui /oţ co o fost con struită Io înce putu l secolulu i ol 'X VI-iea .
Mult mai mo destă (aşa cum se va vedea mai depar·te) în secolele XIV-XV ,
biserica nu pare a f1 adă p os tit - p î n ă în momentul zidirii ei din piatră decît un num ăr foa rte restrîns de morm inte . Abia după co nstr ui rea primei
biserici de piatră, nu măru l mor·mintelor a cresc ut, ac estea au început să fie
îm pod ob ite cu les pezi fun erare , şi nu este exclus ca printr-e ce i cărora li s-a
re zervat cinst irea de a f1 fost î n mormîntaţi în bi s er i că , sau în imed iata ei apropiere, să se f1 num ăr at unii din loc uitori i fru ntaşi ai sat ului abia întemeiat
în apropierea mă n ăst irii , pe teme iul pri vilegiului domnesc din anu l 1453
(î n ceea ce ne pri v eşte, nu credem exclus ca satu l în dis ci:ţ ie să se f1 aflat
ch ia r· în zona actua lului cartier l ţca ni a l ora şului Suceava) . ln sprijinul compo ne ntei et ni ce ete rogen e a locu itorilor satului or putea pleda orig inea
s t ră ină cert ă a tre i înhu maţ i în pronaos ul bi sericii, aşa cum re zultă din antroponimele de pe lespez il e funerare in vocate ma i sus: Muratcu (MuratcoMurati) (cf. P. Ş . N ăstu re l, /oe. cit., p. 201), flul să u Ioan şi, în egală măsură,
Prok op Ps kov itin (din Pskov 1) , ce l că r· ui a soţia sa Mar u ş a (a ntropo ni m cu
rezo n a nţ ă s i milară) îi împ odobea morn1î ntul, cu lespedea funerar·ă din an ul
1525 . Iar pe ntru a nu fo rţ a inut il lucrur ile , ne mulţumim să ne punem, aici,
doar înt re barea : să fle de vă zut în am intitele les pe zi funerare, purtînd respecti ve le nume, m ă car şi ex pr·es ia par ţ ială a compon e n ţei social e de vîrf
a satului , la început ul secolul ui al XV I-lea l
În fina lul acestor lung i (dai- atît de necesare) d i sc uţii, se mai impun două
prec izăr i, şi anu me: cu exc epţia, poate, a lespe zii fune ra r· e descoperite în
ex teriorul bis ericii , pe latura de nord a altarului, ni ci una din lespezile in vocate ca aflî ndu -se în pro naosul bi se ricii nu era in situ. Prin această afirmaţie
ne e x p r im ăm , implicit, reze rva faţă de ipoteza formu lată de P. Ş . Năsturel
(loc. cit „ p. 201 ), potrivi t că reia aşe za re a în ni şe le din stînga pronaosului a
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documentară a un ei biseri ci cu hramul « Ador mirea Maicii Dom-

nului », la Suceava , se petrece î n anul 1395 5 .
Din păcate, însă , tocmai ident ificarea rest ur ilor aceste i pr i me
bi seri ci a întîm pi nat ce le mai mari difi c ult ăţ i . Cu mu lînd toate
observaţ ii le făc u te, atît în să pătur i l e din in ter iorul bi se ri cii, cît
ş i în secţiu nile practicate î n jurul acestei a, se impun cîteva pre··
c i zări di n ca re va reieşi con cluzia că datel e materiale şi observaţi ile - ca r e vin în sp r ijinu l informaţie i doc um entare cu pri v in:
la ex istenta, aici, a unei biser ici - indifer ent de m ăr im ea ş i event uala ei i 'mportanţă -sînt puţin num eroa se şi , mai ales , de o
mode stă con s i s tenţă.
Să i n v ocăm, mai întî i, ob se rvaţ iil e

de ord in stratigrafi c, deoar ece
acestea sînt ş i singure le care oferă ceva, cît de cît se mnifi cat iv.
Prof11 ele, at ît ce l longi tu din al cît ş i cel trans versal, păstrate între
ce le patru casete pra cti cate în cup1· in sul naosul ui, nu ofe r ă nici
un indi ciu despre e x ist e nţa, în cuprin sul naos ului act ual , a vreu nui ni vel de călcare anterior pavi men tului de cărăm i dă d in secolul al XVI-i ea. Acest paviment ar e, ca pat de spri jin, un strat subţ ir e de ni sip cu gran ul aţ i e mar e, care suprapune direct un strat
de ni velare , co mpu s dintr-u n amest ec de păm î n t cafe niu şi ve r zui,
prnvenit, cu s iguran ţă, din ş anţul de fund aţ ie al biser icii din secolul al XVI-iea. Sub acest st rat, dep us în interiorul co n st rucţi e i
de zid, cu scopul î n ă l ţăr i i ni velu lui de călcare interior (grosimea
st rat ulu i fiind, în med ie, de 28- 30 cm) se observ ă , cu claritate,
Ii mita s up er ioară a humusului medievdl, î ntr e ele neobservînd u-se
ni ci o urm ă care să. poată fi atr i buit ă unui ni ve l de că l ca r e, a p a 1· ţi 
nînd l ăcasul ui atestat doc um entar în an ul 1395.
AceeaŞ i s i t u aţie strat i grafică nu se mai r epetă , însă, id entic ,
ş i în cuprin sul pron aosului. Aici, profilul dintre cele două casete,
p1·acti cate pe laturile de nord ş i, res pect iv, de sud ale pron aosului,
re p etă s i t uaţi a stratigra fică din naos, dar numai pîn ă la nive lul
primului (în ordine c ronologică) pavaj de cără mid ă, adică ce l din
seco lul al XVI-iea . Sub acest pavaj, apare, ca ele ment stratigrafi c
no u (dar, repetăm, num ai în cu pr in su l pronaos ului ), la baza ni velului de umplutu ră , co nst itui t d in ace l aşi amestec de pă mî nt cafeniu ş i ve rzui, un nivel de că l care destul de co nsiste nt , anterior

lespezil or din anii 1510 şi 1511 nu rid i că , cum va, «Î ntrebai-ea dacă gre cul
Manuil şi ai lui nu au clădit din no u mă n ăst ir· ea sau bi ser·ica lui l aţco? ».
i ntr· ebar· ea-ipoteză fo rmu lat ă de P. Ş. N ăstu r· el ar putea primi un răspun s
afi r mat iv, numa i d acă ni şe l e (ar cosoliile - aşa cum le numeşte V. Vă~ă ş ianu )
ar aparţi n e co n stru cţiei de piatră de la î nce putul secolulu i al XV I-iea. ln reali ta te , î n să, şi c ercetăr il e arheologi ce nu l asă loc vreu no r dubii în această
p r ivinţă, întreaga const r ucţ ie act u a l ă (cu e xc epţia fun daţiilor·) aparţine
secolu lui al XV II -iea , ceea ce ne ob li gă să at ribui m şi ni şele ace l e i aşi per ioade.
De altfel, îns ăş i cota la care se află, în prezent, ce le dou ă les pe zi funerar-e î n
discuţ i e nu permite legarea acestora de nive lul de că lcar-e d in seco lul al XV Iiea , ele aflî nd~-se, faţă de pavimentul res pecti v de că r ă m id ă , la o î n ă l ţim e de
cir·ca 60 cm. ln schimb, se s itueaz ă cu numai· 25 cm mai sus de pavime ntu l
de cărăm i dă din secolul al XV II- iea, ceea ce ar putea co nstitui un argu ment
în sprijinu l datăr ii mai tîr·zii a ni şelor . În acest caz, nu ar putea, după părerea
n oastră, ex ist a decît două exp l icaţ ii : prima dint r· e e le ar fi acee a că, ini ţ ial ,
ce le d ouă les pez i s-au aflat deasupra un o r- mor minte situate î n pr-onaos, şi
abia în secol ul al XV II -iea au fo st « tra nsfer·ate »î n ni şe l e din stî nga pronaosului. De la care morm inte provin este greu de s pus , dar, ca simpl ă ipoteză
de luc ru , ar putea fi in voc at ă aceea că unul din cele do uă morm inte era chia r
M 5 (a se vedea mai departe), desco perit chia r lingă fundaţ i a co n stru cţ ie i
di n secolul al XV I-iea. în dre ptul pr·imei nişe di nspr·e pr·idvo r· . Cit des pre
ce l de -al doile a mor mînt, es te foarte g r·eu de presu p us ceva, deoar·ec e dintre
înhum ăr ile din secolul al XV I-iea d in pronaos nu ar putea fi avute în ve dere
decît d o u ă mor·m inte : M 2, aflat în d rea pta pr·onaosulu i, sau M 6 ex istent
aproape în axul long itud inal a l bi sericii (dar, î n dr·eptul ce lei de-a doua ni şe )
ş i distr·us, aproa pe în înt r·egime, de cavoul de cărăm id ă al M 7. Dat fiin d,
însă, faptul că plan ează atîtea in certitudini, nu credem c ă este r·ecoman dabil
să me r·gem mai departe cu ipoteze le .
E x i s tă , în să, aşa cum spuneam mai sus, ş i o a doua exp li caţie po s ib il ă a
p re zenţe i ce lo r d ouă les pezi fun erare din seco !u l al XVI-iea. ad ă postite în
niş ele unui zid din secolul urm ă t or: ce lor dou ă per·so naje li s-au rezervat.
î n că i niţi a l, s paţii de înmorm întar·e (cr ipte) în zidul biseric ii din seco lul al
XVI- iea , dar lespezil e funer ar·e au fost ream plasate în nişe amenajate î n zid ul
bisericii din secolul al XV II -a, dar· la o co tă d ifer· i tă de cea ini ţ ial ă , adi c ă
r idi cat e, în func t ie de nivelul pavimentulu i din a doua fază a bisericii de pia tr·ă.
Numai în acest ultim caz, ipoteza formu lată de P. Ş. N ăs turel ar putea fi avut ă
în vede re, dar, ş i atun ci, cu co ndi ţia ca înhumări l e să fi avut lo c ulteri or
co nstruii-ii primei biserici de piatră , contem pora ne itatea acţiunilor fii nd
e x clus ă. in î nche ie rea aceste i d i scuţ ii . în car·e cert itudinile şi ipotezele se
împ letesc, ne fa ce o deo seb it ă pl ăcere s ă menţ i o n ăm faptul că în abo rd ar ea
res pecti ve lor pro bl eme, am avut în pe r·soa na arh. Gh . Sion un inte r-loc utor·
de ca li t ate remar· cab il ă , ceea ce ne d e t e rmi n ă să îi e x pr· i măm, şi pe ac ea st ă
cale. mulţumi r il e noast r·e co legial e .
• Cf. supra. n ? .

Biserica „Ado rmirea Maicii Domnll lui" -

l ţcanii

Vechi ((oto 1964)

pav imen t ulu i de c ărămidă din secolul al XVI -iea. Chiar d ac ă nu a
putut fi surprins decît pe o suprafa ţă destul de restrîn să ( ş i, în
plu s, de formă neregu l ată), lun gă de numai ci1·ca 2.30 m ş i lat ă
(c u rri aximă î n găduinţă) de ci rca 1.35 m, acest cel mai vechi ni ve l
de c ăl care , din interiorul Biseri cii « Adormireo Mai ci i Domnului »,
este reprezentat de o dung ă (groa s ă de 3-4 cm) de cu loa 1·e ro ş
c a t ă , care suprapune o s uprafaţă bine ori zo nt a lizată pr in bătăto
ri re . Sub 1·aportul compoz i ţiei, nu credem că mai pot stărui dub i i
în l egătură cu faptul c ă dunga amint i tă ar putea fi con s tituită
din altce va decît d in s cî n dură putrez i tă, ceea ce fa ce dest ul de
vero s im ilă interpretarea dungii respective drept podeau a de
s cî ndură a cele i mai vechi biser ici cu hra mu l amintit. Con servarea
restur ilo r aceste i podele de s cî ndu ră numai pe o s uprafaţă relati v
rest rînsă nu treb ui e să mi re, ş i aceasta pentru că î n mormînt ă ri le
pra ct icate, î n mod 1·epetat, în cuprinsul pronaosu lui au di stru s
cea mai mare parte a supr a feţ ei podelei de lemn . De altfel, con fi rmarea aceste i e x pli caţii este a du s ă tocmai de ob servaţi a ca
1·est u1·i le podelei de scîndură au apărut numai în zon a profilului
longitudinal din pronaos - ş i an um e în jumătatea de vest (d insp re prid vor) a lui , adi că acolo und nu s-a p1·acticat ni ci o înmo1·mîntare, în re stul pi-o naosului, care a cunoscut in ter venţii su cces ive numeroase (mai ales în sec. X VI- XVI I), urmele podele i
de scîn dură di spărînd cu de săvîrşire .
După cum 2mint ec: m în rînduril e precedente , pav im entul de
cără mi dă d in secol ul al XVI- iea sup1·apun e şi aco peră, în într egime,
d o u ă mor mint e, c: mbele sit uat e în im edi ata apropi er e a zidului
sudi c al proncosului, ceea ce as igur ă r es pecti ve lo r morminte o
vec hi me mai mare decît pavaju l car e le suprapune . D es igu1· , de
dor it ar fi fost ca s ăpăturile noastr e să fi putut r ăs pund e ş i la
întrtba rea dacă c:ceste două mormint e aparţ in pe1·ioadei de în ceput a bi ser icii, sa u se s itu e a ză , cro nologic, num ai cu pu ţ in înaint e
de constr ui rea pr i mei bi ser ic i de pi atr ă? Din p ăcat e, î n s ă, un alt
mormînt (M 2). care s trăpung e pav im entul ş i est e sit uat în im ed iat a
apropi ere a celor do u ă amintite mai sus (înt re ele ş i ax ul longi t udinal al bi ser icii ) , ne-a lipsit de posibilitatea 1· a portării M 3 şi
M 4 la podeau a de s cîndu 1· ă a bi seri cii din se colul al XIV-iea, aş a
încî t sînte m n ev oiţi s ă ne mulţumim numai cu r est urile podel ei
de s cîndură, ca argum en t arh eologi c al exis tenţ ei celui mai vec hi
lăcaş de cult cu hramul « Ad ormirea Maicii Dom nului » .
Ş i totuşi, la <: cea st a s-a 1
· mai putea a d ă uga cev a, dar ş i acum
se poat e vorbi numai despre o probabilitate. Concret, est e vorba
de descoper irea - pe latura de no rd a pron aosulu i (î n ext er ioru l
cons tru cţ i e i actu ale), şi avîn d exact lungim ea acest ui pronaos - ;i
unui co mpl ex de zidări e . Lu cra t di n lespezi de piatr ă legat e c r1
pămînt, zid ul 1·especti v se a d î n ceşte foarte puţin faţ ă de ni velu l
de la ca r e a fost s ăp at ş an ţ ul în. ca r e z idul a fo st fund at (nu mai
mul t de 35-38 cm ). La ci1·ca 40 cm de la talpa fundaţiei , z idul
înreg i s tr ează un d ecr o ş marcat cu ac u r ateţ ă , part ea co n se r v a tă
din zid ul aflat ceas upra acestui dec ro ş avînd, cu oa r ecare î ng ă 
duinţă, aspectu l unui pa1·a ment exte1· ior. O r , tocmai fa ptul
c ă acest zid - car e se î ncheie, î n ambele lui ca pete, a di c ă la est
şi vest , în for m ă de unghiu r i bin e mod elat e -coin cide, în lun gi me, cu lu ngim ea pronaosului - singu ra s up rafaţă din într eaga
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b i se ri că,

în care s-a u descoper it restu rile pod elei de scî ndură a
primei biser ici - ne d et er mină să nu excl ude m even tu alitatea ca
zidul amint it să re prez inte t emeli a de pi a t ră a acest ei pr im e bi ser ici cu acelaş i hra m. În plus, dat fiind fa pt ul că , în cup ri nsu\ n i ve l ă
rii ca re se p ară podea ua de le mn de pav im entul de cără mid ă din
secol ul al XVI-iea , nu s-au găs it ni ci ce le mai vag i urm e de moloz,
ca re să p rov in ă de la de mante larea bi seric ii d in seco lul al XIV-iea ,
în dr e pt ăţeş t e, crede m, pres upun erea că aceas t ă p r im ă cons tru cţ i e
a fost lu crată num ai di n bîrne, sprijin ite pe o te meli e de pi atr ă,
te meli e din care o part e s-a desco per it în ext erio ru l lat urii de no rd
a pron aos ului . În or ice caz , pentru mom ent , aceast a est e sing ura
int '= rpret are pos ib ilă a ce lor dou ă resturi ar heol og ice amintite,
prec um ş i uni ca r e l aţie în care pot fi puse ele 6 . Cît p r i veşte pl an ul
ipotet ic al acest ei pr im e bi ser ici de la «Ador mi rea Maicii Domnului », sî nt e m î n c lin a ţi să crede m că el e ra unul simplu, de biser i că - s al ă , ş i aceast a deoarece , în caz ul în ca re co n s t r ucţi a ar fi
be nefi ciat ş i de o pre lung ire spre est (naos sa u alt ar), aceast a ar
fi tre bui t să se afle în cuprin sul naos ului act ualei biser ici, ş i , or ic u~ , nu ar fi putu t scă pa observa ţ i i l o r noast re.
ln ainte de a trece la preze ntarea sit u aţ i e i mor minte lor descoper ite în inte r ioru l biserici i, est e necesa r să spun em cît eva cuvi nte
în legăt u ră cu o a l tă desco per ire, ca re se înscr ie, cu certi t ud ine, în
limi tele n eob i ş n u itu l ui . Este vo rba des pre desco perirea, în inte ri or ul fu n d a ţ ie i pe care se spr ijin ea cat apeteas ma biser icii din seco lul
al XVI-iea, a un ei cav it ăţ i, d i s pu să în lun gul fun daţ i e i şi s i t u at ă
exact în zo na « u ş il or î mp ărăt eşti ». O p r im ă cur iozitat e, în acest
caz, este r e p rezen t ată de l ăţ i mea p u ţi n ob i şn ui tă a aceste i fun d a ţ ii
(c irca 1,25 m), în co mparaţie cu alte desco perir i, făc ut e în bisericil e cercet at e ar heol og ic, indi feren t de datarea lor. În al do il ea
rî nd , atrage a t e nţi a fa pt ul că amena jarea acest ei «asc u nzăto r i »
în str uctura fund aţ i ei poa r tă amprent a lu crului făc u t in t e nţion at.
Lu ngă de 2,79 m, lată de 0,73 m şi avînd o înă l ţ im e de 0,85 m,
asc u nzăt oarea a fost cr u ţată în inter ior u I fu ndaţie i , Iucr u doved it
de ~rm e l e u şor vizibil e ale scînd ur ilor care au se rvit dre pt cofrag.
ln momentu I desco per irii, interiorul asc un zăt o rii nu mai conţi n ea nimi c se mn ifi cativ ca in vent ar ar heol ogi c, lu cr u perfect
ex plica bil, dacă ţ i ne m sec ma de fa pt ul că lat ura d ins pre naos a
asc u nzăto r i i, la nivelul bolţ ii aceste ia, preze nta ur me u şor vizibile
de i ntervenţ i e tîrzie , dato ra t ă, fără nici o îndoială , că u tător i lor
de co mori; s p ărtu ra d in b o l tă a fost, î n să, co mpl etată , foart e probabil , im edi at d up ă desc hi derea (ş i , eve nt ual, jefui rea) asc un ză 
torii, cu cără mi z i nelegate cu morta r, ceea ce a făc ut ca în asc unzăt o are să nu p ătr un dă decît o foa rte m ică ca nt itat e de pă mîn t
ş i moloz, prove ni nd d in nive larea dintre pavajele de cără mi dă
I şi 11.
Lipsa mat erialelo r ar heolog ice, pe te mei ul cărora să d evină
dat area ce lor tre i nive lu ri de călcare d in int er ior ul bi seric ii (pavi men t ele de cără mi dă şi, res pect iv, podec: ua de scî n d u ră),
ne-a făc ut să aş t e pt ă m , cu î nd re pt ăţ it ă neră b da r e , dezve lirea mormintelor iden t ifi cate (în n um ăr de ş a pt e), mat er ialele de dat are
ofe ri te, eve nt ual, de ele putîn d supli ni, pr in ra portarea mor mi nt elor la ni ve lu rile de călcare ami ntite, absenta de ca re vorbea m
mai sus. Din păcate, în să , nic i mor mintele nu 'ne-a u ofer it această
posib ilitate, ele fiind lipsite de inve nt ar. Chi ar aşa fi ind , însă ,
cît eva si tu aţ ii mai pu ţ i n o bi ş nu ite impu n o refer ire s p ec i a l ă la
aceste mor minte.
Pr ima dintre acestea am întîl ni t-o chiar în caz ul M 1. D eş i
starea de co nservare a sc helet ulu i - foarte p roas t ă, ca, de altfel ,
p os i b il ă

F ără să resp i ngă acea s tă interpretare, arh. Gh. Sion p ropu ne şi o al t ă
i pote ză, şi anume: t emelia de p ia t ră, descope r i t ă pe latura de no rd a prona6

os ului , în exterior, a r putea repreze nt a o în cercare a co nst r uct o ril or uneia
di n ce le două biseric i de piat ră , de co nso lidare a zo ne i î n ca re se aflau ce le
două nişe d in perete le nord ic al pronaosu lui, co nsolidare făcută n ecesară
de gros imea mai mică a zidului, datorată spaţiul ui rezervat celor două nişe.
l n ceea ce ne pr i veşte, considerăm că o teme li e groasă de numa i circa 60 cm
ş i, ma i a les, numai at ît de puţ in adîncită (î n raport cu fu n daţ i a ad în că de circa
1 ,70 ma biser icii d in seco lul al XV I-iea), ar p utea răs p unde n uma i în foart e
m i că măsură nevo ii de asigura re a unei s t ab ilit ăţ i şi re zi ste n ţe s por ite a fu ndaţ i e i bisericii . Făcîndu-ne datoria să amintim ipoteza arh . G h. Sio n, răm L
nem la inter p retarea propusă de noi, ceea ce nu ne împ i ed i că să recuno a şte m
că deranjamente le d in zonă fac i m p os i bi l ă or ice î ncercare de rapo rtare st rati gr afică a temeli~ i î n d i scuţie la zona imediat li m it rofă.

şi

la majori tat ea cel or lal t e sc helet e descoper ite şi cercetate fo
d at o rată st ă r ii p r o n unţate de umi d itat e a so lului , nu ne-a per mi s decît recu perarea cît orva frag men t e mi nusc ule din
fe mu re şi t ibii , fa pt ul că în mo r mînta rea se pract icase în absida
laterală n ord i că a na osului const it ui e, neîndo ielnic , o cur ioz itate.
Î n tr- a d evăr, d upă cum se şt i e , în mod curen t , în m o r m în t ă ri le
făc u te în b i ser i că se p ract i că numai în prona os, sa u, cîn d este caz ul,
în pr idvor, nici chi ar t oţ i cti t or ii imp ort anţ i neb ucurînd u-se de
privil egiul în hum ăr ii în naos 7 • Tocmai de aceea , s i t u aţi a în tîl n i tă
la « Adormirea Maicii Domnu lui » nu poat e fi socot i tă c omu nă;
iar dacă la aceasta adăugă m şi fa pt ul că mo r mîntul era protejat
de o în cercare de cons tru cţie de les pezi ş i bolovan i de pi atră de
rîu , foarte slab legate între ele cu un amestec de lut galbe n şi nis ip,
cu o co n s i s t enţă ext re m de s l a b ă, s-a r putea ava nsa ipoteza că
înhumatului i s-a amena jat ş i un «cavou ». d acă nu, mai curînd ,
o si mplă protecţ i e de pi atră. Prec iza m, mai sus, că st area de co nse rvare a sc he letului era ext re m de p recară, oasele a p ărî n d sub
form a un e i pulberi cafen ii , cu exce pţia cît orva mi ci frag mente d in
oase le lu ng i ale membrelor, care, însă , era u, şi ele, înt r-o stare de
aproape tota l ă mace rare . Cît des pre un eve ntu al inven t ar al mormîntului nu a pu t ut fi vor ba, astfel încît încadrarea cronologi că
a mor mîntului nu a putut fi în cerca t ă decît în fu ncţ i e de cont extul
descoperi rii lui . Iar acest co ntext nu per mite decît încadrarea
mormîntului în per ioada de funcţi o n a r e a pr im e i co n s tru cţ ii de
pi atră, adi că în cursul secolu lui al XVI-iea. Dar , să vede m ca re
sînt observati il e care cond uc la a ceastă înc heiere.
În primul 'rînd, este de obse rvat că poziţia mor mînt ului era de.
înscr ie re p e rfect ă în se mi ce rcul absid ei lat erale nord ice , iar d ispoz i ţ i a les pez ilor ş i bol ovan ilor ca re îl înco nju ra u (mai ales pe latu r il e de no rd ş i vest ~ l e mor mîntului) arăta c ă acest ea se sprijineau
pe fu ndaţ i a abs ide i. ln al do il ea rînd - ş i aceas t ă o b servaţ i e păr în 
du-n i-se dec i s i vă - mor mîn t ul, în întreg ul lu i (i nc lu siv pi etre le
ami nt it ului «cavou») era sup ra pus de ce i do i t i r-a nţi ca re t raversa u abs ida, la nive lu l super io r al fu n d aţi ei. O r i, d up ă cum a m precizat mai sus, t i ra n ţ ii res pect ivi, conse mnînd mo ment u I ridicăr ii
celei de-a dou a biser ici de pi a tr ă, nu pot a p a rţi ne decît seco lului
al XV II- iea , ast fe l încît , în ra port cu mo r mîn t ul în d i sc u ţ i e, ei re prezin t ă un moment post quem non s.
Fiind vorba de un co mplex bin e defi nit , acest mor-mînt a fo st
num erotat M 1. În afa ra lui , în s ă , dar de dat a aceasta o bservaţi a
se r e fe r ă la ambele absid e lat erale ale naos ului , sub nivel ul pav imen tului de cără mi d ă d in secol ul al XVI- iea , s-a u mai afl at si cîteva
frag mente de oase um ane d isparat e (inc lu siv un mi c frag~ e nt de
ca lotă cra ni a n ă) 9 , a căror poz iţi e sec und a r ă e ra certă, ceea ce
î n sea m nă că ele re preze ntau, de fa pt , o încerca re de reînhumare .
C ăror sc helet e putu seră a parţ i n e frag mente le reînh umate în ce le
d ou ă abs id e laterale ale na osului ? Pe cît est e de fi reasc ă , în t re barea
îş i poat e afl a răs pun s u l , atît în ob serva ţii făc ut e în int er ioru l biseri cii , cît şi în s itu a ţ ii ses izate în exte r ior ul aceste ia, mai ales pe
lat ura de sud a naosului.
În ceea ce p r i veşt e int er io r ul biser icii , am prec izat în pagi ni le
precede nt e că, pe latu ra de sud a pron aosului, pav im entu l de căr ă
m idă d in seco lu l al XVI-iea acoperea dou ă mo r mint e (M3 ş i M4),
a că r or a p art e n en ţ ă la biser ica a n ter ioară (d in secol ele XIV-XV)
nu mai poate fi p u să la îndoia l ă, t oc mai d a tori tă raportului din tre
b i se ri că ,

7
Ar fi de am inti t, î n co ntext, că ni ci m ăcar un ul din memb r ii fa m ili e i
voievo zi lor M u şati ni , bo ieru I Oa n ă vo rn ic u I, ct it o r u I bi seri cii descoper it e
la Vorn ice ni (M. D . Mate i, Em . I. Ema nd i, O ctitorie din secolul al X IV-iea a
vornicului Oană de la Tu /ova, în «St ud ii ş i ce r ce t ăr i de ist or ia a rtei», 32,
1985, p. 3- 13), ca şi a l Mă n ăstirii Hu mor ul ui , nu şi-a av ut loc ul de îng r o pare (ş i î n că înt r- un ca vo u care t re bu ie să fi fo st fa stu os) de cît t ot î n p ro naosul ctitor iei sale, de la Vor ni ce ni .
8 Jud eci nd dup ă lu ng imea max imă p re zum ată a sch e letului (circa 1 ,10
m), înc l i n ă m să cre dem că mo rmî nt ul apa rţinea un ui tîn ă r . Tocma i de aceea,
iniţ i a l , am fost te n taţ i să cre de m că, fii nd vo rba des pre un mor mînt ame najat
cu o ma i mara at e n ţie decît a lte le, era norm al ca el să fi fost ş i î mpodobit cu
o lespe de fun e rară. În mome ntul d ema nt e l ăr i i bise ri cii din seco lul al X VI -iea ,
les ped ea pu tea fi (ş i c hi ar t re buia) înl ăturat ă, deoa re ce se afla la ni velul la
ca re au tost ame n a j aţ i tira n ţi i ce t raversau a bsid ele laterale ale naosulu i.
De aici, ş i pînă la a co nsid era că le s pe dea de sc op er ită şi publ i cată de Şt.
O lt ea nu (l oc. cit.) a r p utea fi t oc ma i cea ca r e î mpod o bea mormîntul din absida
n ord i că a naos ulu i (scoasă, însă, în afa ra bise ri cii , în secolul al XVII-iea) n u
est e decît un pas, dar n u î n d răzn i m să î l facem, indi fere nt de faptul că lesped ea se afl a foarte aproape de mormî nt u l d in a bsida amint i t ă.
' Descoper ire făcu t ă î n a bsid a latera l ă su di că a naosu lui .
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Mormîntul MS,

aşezat lîn gă fundaţia

fazei din s c. X VI,

/îngă nişa

nr. 1.

el e şi pavi mentul de cărămidă. Dar, t ocmai cert itu dinea existenţe i
un ei bi se ri ci în seco lel e X IV-XV ne obligă să admitem şi existenţa
unei nec ropol e (i ndiferent d e mă r im ea acest eia) const it uit e în
jurul bisei-i ci i, în ci uda fapt u Iu i că. in ven t are ar heologice, ca r e s ă
p e rmită ~atarea în seco lele arătate a unor mo r mint e, nu s-a u descoperit. ln sc himb , un hazard feri cit a fă cut ca, toc mai în zona
absidei late1·a le sud ice a naosului, să se s u r p r indă o s i t u aţ i e de
i mportan ţă s p ecială , şi an um e: chi a1· în colţul vestic al curbu r ii
absidei, ş a nţul de fund aţie al constrncţiei din secol ul al XVI-iea
a intersectat ş i di str us p arţ i a l două mormi nte , care nu pu t u seră
aparţine, desigur, decît necropolei formate în ju r ul biser icii d in
seco lel e X IV-XV. Dar, pe lîng ă se mnifi caţ ia ab ia a mi ntită a descoperi r ii, crede m că aceasta din urm ă mai poate fi int er p retată şi
din alt unghi, de data aceasta în l egătură cu pl anul prez umat al
pri mei biser ici (de lemn?) cu hra mul « Ado1·mi1·ea Maicii Domnului», şi anum e: în event ualitat ea că pr im a bi ser ică ar fi av ut un
pl an dezvoltat - nered ucî ndu -se , dec i, la ace la, presupu s de noi
de bi serică-sa lă - necropola formată în ju r ul ei ar fi tr ebuit să
respect e an um e distanţe mi ni me între conturul bi se ri cii şi, respecti v, î n mo r mî ntările cele mai apropiate de aceasta . Ori, descoperir ea ce lor do u ă mo r minte intersectate de fundatia bisericii
din secolul al XVI-iea nu face decît s ă confir me că ac~astă prim ă
bi se ri că nu avea ni ci pl anul , nici dimen siunile cele i care i-a urm at,
realităţile din exterior ul bi ser ici i ve nind în sprijinul obse1·v aţiilor
făc ute în inte1· iorul aceste ia. Reve nind la probl ema pro ve nienţ ei
oase lor d isparate, reînhumate în ce le do u ă abside laterale ale
bi sericii în disc u ţie, credem că ele nu pot a parţi ne decît unor
morminte (cu s igu ran ţă mai mul te decît cele două sur prinse în
săpăt u r il e de pe latu ra de sud, exterioa1·ă, a bi ser ici i) d istru se
de şanţul de fund a ţi e şi dep use, fi e şi num ai în stare de fragmente,
în (nterioru I noii constr ucţii .
ln cuprins ul pronaos ului , s-a u descoperit şase mo r mi nt e. După
cum prec izam mai în aint e, două d intre acestea (M 3 şi M 4) e1·au
situate în lungul şi în i med iata apropi ere a zidului sud ic al pron aosului, ambel e fiind sup rap use de pav im ent ul de că 1· ămidă din
seco lul al XVI-i ea: M 4 în întregime, M 3 numai parţ i a l. Ident ice
ca sta re de con servare , sc helet ele ce lor do u ă mo r mi nte se contu ra u aproape numai pr in pete pul ver ul ente ca fenii, exce pţ ie făcînd
cîteva. fragmente minu sc ul e din cut iil e cran iene şi, mai ales , din
tibii. ln sc himb, ele se deosebeau prin faptul că M 3 mai p ăstra
cîteva urm e fi rave de lemn de la sicri u (acestea şi slujind la o
mai pr e ci s ă deli mitare a s up rafeţei în care se înscriau resturile
sc hel etului), M 4 nepreze ntînd urm e de sicr iu. Chiar dacă aprecierea o face m n,um ai după lungim ea prob a bilă a sc helete lor ( M 3,
circa 1,20 m; M 4, circa 1,40 m), ni se pare foarte p r ob a bilă
a parten en ţ a lor la do uă pe1
·soane mat ure, as up ra sexului neîndrăz 
nind s ă face m vreo apreci er e.
Sub raport cronologi c, M 3 era, cu certitudine, anter ior l ui
M 4, şi aceasta datorită faptului c ă Ii mi ta vest i că a gropii M 3,
in clu siv craniul şi o parte din clav icule, a fost di s trusă de groapa

lui M 4, cel suprapus în întregime de pavimentul de cără mi d ă din
seco lul al XVI-iea . Din păc at e , însă, din nici unul din cele două
n:ormin t.e n.u s-a u r ecoltat obi ect e de in ventar arheo logic, capabil e
sa contrib ui e la datarea lor , exce pţ ie făcînd cîteva fragmente de
bumbi m.et a~ic i sferici, ca r e par a fi fost lu craţ i din argint auri t,
descoperite in zona ster nului (M 3). Cît despre mon ede sau obiecte
de podoab ă , cu posibil e încadrăr i cronologice mai restrînse decît
p_entru b~mbii de ~ eta l amin~iţi, nu a fo st vor ba. D e altfe l, judecind dupa faptul ca a b senţa in ven t arului funerar în mormintel e
descoper ite în Biserica «Ador mirea Maicii Domnului », din
Suceava, pa1·e a fi fost o regulă (chi ar dacă nu este de exc lu s nici
eventua l itatea ca acest a s ă se fi distrus, din ca uza stării de umiditate a s~ lului d in interiorul bise1·icii) , nu ar trebui neglijată nici
event ual itatea ca , în 1·es pect iva biserică, să nu fi fost înhum ate
personalităţi de . o~recare vază , d in Suceava sa u din î mpre ju r im i;
biserica res pect iva , ca , de altfe l, î n săş i « M ănăstirea lui latco »
nu s-au înscri s . ni c iodată. în rî~d~I complexelor monast ice im'port ante ale zo nei ş 1 ale v r em11, ele afl1ndu- se , permanent,« în umb ra»
a l~or aşezăminte de cul t, de mul t mai mare imp orta n ţă şi prest igiu,
at 1t d in oraş ul Su ceava cît ş i din î mp1·eju ri mi .
Tot în zona din dreapta a pronaosului s-a mai descoper it si
u.n.al tr.ei lea ~01: mînt ( M 2 - n.otat ca atare în ordinea desco p~
rirn), situ at 1n 1med 1at a apropi ere a M 4, peretele des p ă rţito r
d int re ce le două mormint e fiind de num ai circa 30 cm.
Aflat la o adîn cim e cu circa 25 cm, mai mică decît schelet ul din
M 4, cel din mormînt ul alăt urat era într-o stare de conservare
incomparabil mai bună, at ît cut ia cra niană cît şi oasele membrelor
su perioare şi in fer ioare co nse 1·vîndu-se în condiţii satisfăcătoare.
După ~s p ect ul său gene 1
·a l, d up ă robusteţe şi . în sfî rşit, după lu ngime (mea 1.35 m), sc helet ul aflat în M 2 apartinea unui bărbat
mat ur . Deşi era de aşteptat ca , în condiţiile de ~onservare a schelet ului, mo1·mînt ul să ofere şi unele obi ecte de inventar arheolog.ic, ni ci în acest caz nu s-a u descoperit decît fragmentele (mic i
ş1 nese mn1ficat1ve) ale unor bumbi metal ici, lucraţi, prin presare ,
din t a bl ă de argint io .
Sc hel etul din M 2 prezenta, însă, un element de noutate, care
ar putea sugera, event ual , chi ar ca uza decesului celu i în humat
acolo: pi ciorul dre pt avea , în că din şo l d, o poziţie n e fi rească ,
părînd a fi fost smuls, femurul fiind deplasat mult în afara pl an ului
nor mal al sc hel et ului, în timp ce tibi a şi peroneul se afla u, în
poziţie acce ntuat oblică, sub pic iorul stîng. Cum, însă, nici femurul
pi ciorul ui drept, nici zona coapsei drepte nu prezentau urme de
se cţionare cu un ob iect tăios , ni se pare exclusă eventua li tatea
ca ce l în humat în M 2 să fi decedat în urm(\ tă i eri i (event ual, în
curs ul un ei lupte) a picior ului, mai plau zibilă pă rî ndu - ne smul gerea, chi ar din şold , a pic ior ului, în urma unui accident.
Sub raport cronologic, nu există ni ci un dubiu că M 2 era
ul ter ior ce lor a l ăt ur ate lui (M 3 şi M 4). la această concluzie
cond ucînd constatarea că groapa M 2 a spart pavimentul de cără
mid ă din secolul . al XVI-iea, care acoperea M 3 şi M 4. În acelaş i
timp, este tot atît de sigur că M 2 era anterior seco lului al XVII iea, concluzie la care conduce o ob se r vaţ i e simi lară, dar referitoare,
de data aceasta, la pavaj ul din secolul al XVII -iea: groapa M 2
ei-a s upra pusă de acest din urm ă pavi ment de cărămidă .
D acă în caseta de pe latura de sud a pronaosului starea de conservare a pavimentelor de cărămidă a permis stabi li rea măcar a
un ei cronologii relative a mormintelor descoperite şi cercetate ,
î ~ ~aseta op u să (no1·dică) s itu aţ~a a fo st cu mu lt mai puţin favorabila uno1· astfel de observaţii. l ntr-ade vă r, aici, numai pavimen tul din seco lul al X VII -iea s-a păstrat în condiţii satisfăcătoare
(dar, şi el, fiind distr us pe o lăţime de circa 1,50 m în lungul peretelui de nord al pronaosului), ce l anterior, din secol ul al XVI-iea,
conse rvîn du -se mu lt mai rău. Din această. ca u ză, nu s-a putut stabi ini ci o încadrare c ronologică pentru M 5, descoperit în colţul
de nord-vest al pronaos ului , oarecum paralel cu zidul nordic al
acestui a, în dre ptul prime i nişe din zidul pronaosu lui.
M 5 era într-o şta1·e de conservare mai bună decît, de pildă,
M 3 sau M 4, deşi, şi în acest caz , st area de degradare a scheletului era destul de ava n sată , mai ales coastele, co loan a vertebra lă
1

18 Menţion ăm, în plus, că M 2 a fost singurul în umplutura gropii căruia
s-ii U descope rit şi cîteva fr agmente ceramice r-oşi i, caracteristice sfî rşit ului
"col ului 11 XV-i ea.
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Mormintele M6

şi

şi

M7.

claviculele fiind foarte sfărî mat e , din ca uza aceleiaşi stări de
umi ditate a solului. Cu toate acestea, este sig ur că acest schelet
aparţinea unui adult, care fu sese înhumat într-u n sicriu de lemn,
resturi le căr ui a s-au putut distinge destul de clar.
În cadrul înmormîntărilor pract icate în pron c.os ul Bisericii
«Ador mirea Mzicii Domnului », din Suceava, un caz special îl
reprezintă M 7, care este şi ce l mai t îrz iu dintre toate. Acest
mormînt, situat aproape în ax ul longitudinal al bi se ri cii, fusese
destinat înmormîntării unui copil. El era reprezentat de un cavou
de cărămidă, avînd dimensiunile exterioare de 1,30X0,70 m, înăl
ţimea maximă foarte probabilă fiind de cir ca 0,60 m. Co nd iţiile
de conservare fac si gură spargerea şi jefu irea cavoului, acţ iun e
care a condus şi la dispariţia oricăror resturi osteologice, cavoul
fiind plin numai cu fragmente de cărămidă (provenind de la bo lta
distru să a co n st ru cţ i ei) , moloz şi pămînt (de altfel, abse n ţa restu rilor osteologice r.u•trebuie pusă num ai pe sea ma răvăşirii interiorului mormîntului, ci trebu ie legată ş i de faptul că , aparţi n î nd
unui copil, schelet ul s-a macerat mult mai rapid). Deşi din sicr iu l
de IEmn nu s-a mai desco perit nimi c, existe nţa lui ar putea foarte
bine să fie post ul ată , deoarece, în interior ul micului cavo u, s-a u
aflat , în poziţ ie in situ, couă că ră m iz i, dis pu se transve rsal faţă de
lu ngimea cavo ulu i, rost ul foarte probabil al acestora fiind ace la
de a fi slujit drEpt suport pentru sicr iul de lem n.
M 7 a fost, cum spuneam ma i sus , ce l mai tîrziu din tre mormintele din pronaos , e l perforînd pavime nt ul de cărăm id ă din
seco lul al XVII -iea. În sc him b, ace l aş i pavim ent sup rapunea M 6,
distrus aproape în întregime de M 7, astfel încît din M 6 nu s-a
mai putut observa decît peretele longit ud ina l sudi c al gropii mo rmîn tului . Din fericire, atît cît se mai p ăs tra din M 6 a mai per mis
observaţia că groapa mormîntului era s upra pu să de pavimentul
de cărămidă din secol ul al XVI I-iea, care, de altfel, ş i prezenta o
uşoară alveolare în zo na gropii.
Pentru a înc heia, s-ar mai cuveni cîteva precizări su pl imentare.
Astfel, prima dintre acestea s-ar impune făc u tă în l egătu ră cu absenţa oricărui însemn funerar (pietre tombale sa u, măcar, fragmente din astfe l de piese) în s u prafaţa cercetată arheologi c din
Bise rica «Adormirea Maicii Dom nul ui ». Chiar dacă si tu aţia nu
este sing ul ară şi nici in ex pli cabilă (dat e fi ind refacerile succesive
ale bisericii, care au pres upus ame najarea unor pavaje cores pun ză
toare fiecărei faze constructive, ceea ce a putut condu ce la deteriorarea şi înlăturarea lespezi lor funerare preexistente), faptul

că, t otuşi,

la ni ci unul din cele şa pte morminte descoperite ş i cercetate nu s-au des co perit astfe l de urme, rămîne o curiozitat e.
Cel p u ţin în caz ul M 2, a căr ui groapă avea un con tur foarte bi ne
definit în pavime ntul de cără mid ă din seco lul al XVI-iea, este si gur
că o astfel de lesped e fun era ră a existat11 şi că ea a fost î n lăt urată
o dată cu dezafectarea respect ivului pavi ment şi amenajarea ce lui
din secolul urm ător.
În sc himb, o s ituaţ i e nu mai puţin demnă de a fi remarcată este
cea reprezentată de prezenţa, pe lat ura de vest a pronaos ulu i,
în partea din stînga intră rii, a un ei les pezi funerare, adosată peretelui de s p ărţ itor dintre pron aos ş i pridvor. Atît din observaţ iil e
făcute în profilul pe care l-a m c ruţat la limita dinspre pronaos
a les pezii fun erare, cît şi în fun cţie de poziţia nefirea scă (nord sud) a lespezii re z u ltă că ea nu suprapune un mormînt; în sch imb,
prezenţa în pronaos ş i, eventual, apropierea de groapa M 5 fac,
pe de-o parte, s igur ă dislocarea ei de pe unul din mormintele din
pronaos, iar, pe de altă parte, ar putea sugera că mormînt ul de
la care provine era toc mai acest M 5 (nefiind exc lu s nici M 2).
Pentru a înc he ia acest ca pitol, mai este de menţionat încă ceva:
în lungul peretelui nordi c al pronaosul ui se a fl ă două nişe funerare, cu profil verti cal se mi circular. În a mbel e, la nivelul pav imen tul ui actu al de lespezi de piatră, este amplasată cîte o lespede
fu n erară12 . În lipsa ur.or mijloace tehnice elementare , care să ne
fi permi s deplasarea celo r două lespezi, în vederea ce rcetării even tuale lo r morminte pe ca re le suprapun, am fost n evo iţi să ne mul ţu m i m cu co nstatarea că cele două nişe au fost create , încă de la
î.ncep ut, în zidul din seco lul al XVII -iea al bisericii. În sc him b,
fa ptul că, pe toat ă. lu ngi mea celor două nişe, pe o l ăţ ime de peste
1 m, atît pavim entul din secol ul al XVll ~ lea, cît şi cele anterioare
fuseseră di str use (stratigrafia fiind total bul versat ă), ca şi observaţia că latura di nspre pronaos a fiecărei nişe era zidită cu că rămidă
modernă, legat ă cu mortar alb, de var , ne-a u îndemnat să credem
că mormintel e suprapuse de ce le două lespezi, amplasate în n'işe,
au fost deschise (şi , foarte probabil, jefuite) într-o etapă ulterio1ră
secol ului al XVII -iea, mai probabil părîndu-ni-se că acest lucru s-a
petrecut în secol ul al XIX- iea, eve ntu al odată cu desc hi derea şi
a ascu n zător ii din fundaţia de sub « uşile împărăteşti » , a mintită
în paginile precedente.
În final, o s in g ur ă consideraţie, cu pri vire la import anţa monu mentu Iu i în d i sc uţi e, în contextu I c onstrucţii lor religioase din
Suceava m ed ievală: în ciuda vec him ii ei (a s igurată prin atestarea
scrisă din anul 1395) şi a apartenenţei la un co mpl ex monasti c
menţionat, în doc um ente scrise, în cursul secolelor XV-XVII ,
biserica cu hra mul « Adorm irea Mdicii Domnului », din Suceava,
ră mîn e un monument relat iv mode st, tot aşa cum modeste îi
fu seseră şi încep uturile. Poz i ţia periferică, în raport cu vatra
lo cuită a oraşu lui medieval, precum şi slaba locuire ulterioară a
împrejur imi lor ei imediate (situaţie care se menţine şi astăzi) au
făc u t, probabil, ca « Măn ăst irea lui laţco » să nu depăşească un
nive l modest în v i aţ.a şi rost urile spirituale ale fostei ca pital e a
Moldovei; la aceas t ă realitate a contribuit, nu p uţi n, existe nţa ,
în aceeaşi Suceavă, a unor l ăcaşuri de cult de faima M i răuţ ilor
(pî n ă în seco lul al XVI-iea, Mitropolie a Ţării), a M ănăst irii cu hramul Sf. Gheorghe - la care s-a adăugat, ulterior, şi un al doi lea,
al Sf. Ioan cel Nou (devenită nouă reşedinţă de Mitrnpolie, în ce11 Cu toate acestea, menţionăm că nici căr·ă mizile pavim ent ului din secolul al XV I-iea, de pe marginea gropii mormîntului, nici limita sup e rio a r~
a umplutur·ii gropii nu păstrau urme de moi-tar·, car-e să f1 fixat lespede& în

pavaj.
12

Pentru co n sideraţii mai ample în leg ă tu ră cu acestea şi cu problem ele

pe care le ri di că ele, cf. supra,
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11 .

4.

Ca pătul de vest al temeliei de piatră din secolul al
X IV-iea (? ).

pînd cu domnia lui Şte făniţă voi vod ) - , a biser icii sf. Dumitru
(ct it or ie a vo ievodulu i Petru R a n~ş) et c. În ciuda, to tu ş i , a acestei
ram1neri în umbră, Bi ser ica« Adormirea Mai cii Domnului», din
Suceava, îş i păstrează n eştirbită importanţa pe ca re i-o confe ră
î n săş i ex i ste nţa într-o perioadă în care Biserica Moldovei lupta
din greu pentr u dobînd irea autocefa l iei 13 •

SUMMARY
The church with the dedication „ The Assumption '' w as situated at a distance
of ca. 1.5 km north -west from the medieval prec incts of the town . Attested
documentary for the first time in 1395 the church represented the central
element of „ la ţ co ' s Monastery ". This monastery namecf so after its founder
represented however a rather modest unity in the spiritual I ife of the forme r
cap ital of Moldavia .

13 Menţiunea

fiind făcută într- un co ntext cronologi c

Owing to the penury o( the writte n sources concern ing it , t h e e volut ion o (
the monument remained completely unknown up to the prese nt, only t h e
a rchaeological diggings brought some contribut ion at the bette r knowlecfge
of the monument's history. Executecf in the year 1990 (ancf only in the nav e
and the pronaos) the archaeological cfiggings have e v idenced t hre e main sta ges
in the existance of the church, namely :
a) ln the first phase of ex istance the church was a Wor k buil cfi ng raise d on a
stone foundat ion, having a board floor and a simple pl a n of church - ha l! ,
whose dimensions coincid'ed at large with the plan o f t he p ro naos of t he
a ctual church ;
b) At the beginn ing of the XVJth century , on th e plac e of th e old churc h ,
a first stone church was erectecf with the interior d im e nsic ns of 21 .25 m in
length and 7.25 m ln w idth (m easured in the zone of th e latera l a pses o f t he
nave) respectivly 5 m in the rest of the bu ild ing .
ln the absence of the arch aeological m aterials chat cont rl bu t e to the direc t
dating of the monum e nts the s ituation of the first ston e chu rc h a t th e beg inn ing of the XVJth century was made indirectly on th e grounds o f th e data
engraved on the oldest gravestones that adorned th e tomb s in t he p ron aos
ofthe church : 1510and1511. The chu r ch hacf a b r ick p ave m e nt , th at s upe rposed two tombs (M3 and M4) b e longing to th e former chur ch . ln it s turn
this first brick pavement was broken by a serie s of tomb s d ating fro m the
XVt h century or later ; a s a cur iosity we have to me nt io n the exi s tan~e o f a
h iding pl ace in the foundation that propped up the cat a pet as m a of t h e c h u r c h
from the XVl•h centu r y.
c) This first stone church was systemat ically di s m anteled up to t he leve i o f
the foundat ion in th e XVll <h century. The neW bu ild ing a lso m ad e of s tone
observed entirely the pl an of the form e r be ing in it s t u rn e qu ipp ed with a
br ick pavement conserved under goocf condit io ns o n a lmo st th e who le
surface of the church .
ln the interior of the church were discover e d a nd st ud ied sev e n bu r i a l t ombs
(numbered M1 - M7) of which M1 was situ ated in th e later a l nort hern ap se
of the nave , the others being in the pron aos, ln comp a r ison t o t he a rc ha e ol o g ica lly identified pavements, or depend ing on other ob serva tion s foll cwi ng
from construct ive cfetails of the two stone churches , t he cronolog ica ! fr a ming
of the tombs goes as follows : M3 and M4 are prior to the XV!t h c entu r y ;
they belong thereJore to the church ofthe XVl•h - XV•h century , both t o mbs
are superposed, (M4) completely and (M3) partially by th e br ic k pavemen t
of the stone church from the XVlth century ; M1, M2, MS a ncf M6 date from
the XVth century, o r speaking at la rge - from the funct ion ing p eri od of
the first stone church ; only M7 represented by a child ' s tomb m a d e of bri ck
is posterior to the XVll <h century, the grave of the tomb bore t h rough the
brick pavement of the specified period .
Finally even ifthe burials performed in the church porch could n't be a r c haeologically explored , it is hardly probable that they coulcf alt e r the cron o lo gica! table outlined in the pages of the present study because aft e r al! obse rvations m ade the church porch couldn't belong eventu a lly bu t to the f irst
stone church , namely to that of the XVlth ce nt ury .

de importanţă

excepţ i o n ală pent ru istoria I uptei Biser icii Moldovei pentru afirmarea e i ca

structur·ă autoce fal ă , nu cre dem că este cazul să amplificăm st udiul de faţă ,
fie ch iar- şi numai pr· in rezumarea eta pelor imp ortante ale desfăşurării acestei
lupte . În co n se cinţă , ne mulţumim să trimitem la bibliografia selectivă a
pl'Oblemei : N . Dobres cu , Întemeierea Mitropoliilor şi a ce /or dintîi mănăstiri
din ţ.ară, Bucureşti, 1906; C. Mari nescu, Înfi inţarea Mitropoliilor în Ţa ra Romdnească şi în Moldova , în Academ ia R o mâ n ă . Memor ii le Secţ iunii istor ice,
seria III , tom li , mem . 6, Bucure şti , 1924 , p . 247 -268; N . Iorga, Istoria Bis ericii Romdneşt i şi a vie! ii religioase a romdnilor, I, ed. li, Bucureşti , 1928 ; Gh.
I. Mo isescu, Catolic ismu/ în Moldava pînă la sflrşi tul veacu lui X IV, B u cu r·eşt i ,
1942; V. Laure nt, Aux origin es de l'tglise moldave: Le metropolite jeremie et
/' eveque Jose ph, în « Revue des t tude s Byza ntines » , V, Bucureşti, 1947,
p. 158 - 170; Gh. I. Moi sescu, Şt. Lupş a, Al. Filipaşcu, Istoria Bisericii român e,
Bucureşti, 1957; Liviu Stan, Pra vila lui Alexandru cel Bun şi vechea autocefali e
a mitropo liei Moldovei, în « Mitropolia Moldov e i şi Su ceve i », XXXV I, 1960,
3 - 4, p. 170 - 214; S. Porcescu, Iosif, ce l dintfi mitropolit cunoscut al Mo ldovei ,
în «M itrop o lia Mo ldove i şi Sucevei » , X L, 1964, 3 - 4, p.126 - 140; î ntreaga
bib liografie a problemei , precum şi diferitel e ediţii al e izvoare lor pe care se
î n te me i az ă di scuţia se g ăsesc în studiile publicate , î n colecţia « Româ nii
î n isto ria u n iversal ă » , voi. 111 1 , l aşi, 1988, de către: Ştefan S. Gorovei, La
începuturi le re l aţiilor ma/da-bizantine: contextu/ lntemeierii Mitropoliei Mol dovei, loc. cit „ p. 853 - 879; Şerban Pa pacostea, fntemeierea Mit ropoliei Mol dovei ; im pli c a ţii centra /- şi est-europene , loc. cit. , p. 525 - 541 ; Răzva n Theodoresc u, I mp l icaţii bal canice ale începuturi/or Mitropoliei Moldovei . O ipoteză,

oe. cit„ p. 543 - 566.
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ARH ITECTURA DE LEMN DIN JUDEŢUL MEHEDINŢI .
STUDIU PRELIMINAR. REPERTORIU .
!OANA CRISTACHE-PANAIT

jud eţ u l Me hedin ţ i îş i spr ijin ă hot ar ul
de nord-vest pe creste muntoase , iar cel
de sud -est pe un ul dintre mea ndrele
Dunăr ii, re l iefu I co bo rînd încl in at, asemenea mod enat ur ii une i co nsole , de la
vîrful lui Stan la Bal t a As c un s ă 1 . Muntele ,
podi ş ul, valea, cîmpia sînt com ponentele
pei saju lui geografic 2 , nota dom i na n tă impri mînd u-i-o podi ş ul 3 .
Prin validarea mărtu r ii lor ar heol ogi ce 4
pămînt u I me hed i n ţ ean a fost co nfirma t
î n cali t atea de s t răveche ş i · sta t orn i că
vatră autohtonă, re li efîndu-i-se aportu l
în momentele cruciale ale ist or iei români lor , în procesul de etn izare dzco-rom a n ă, în cel al fo rmăr ii st atulu i fe udal
Ţara

Românească

5

•

Pe baze doc umenta re i s-au st abi I it
densi t atea de locui re în epoca me di eva l ă
s u p e r i oa ră în spaţ iu I sud-carpati c, temeini cia ş i vec hi mea orga ni zării adm ini st rati ve 8 • Cu at esta rea une i l ocalităţ i, respecti v a une i unităţi admini st rati ve din
pămîntu l său - Sever in ul, începe seri a
izvoare lor scr ise refer itoare la s paţ iul
sud -carpati c. În pă m î ntu I meh ed i n ţea n
a să l ăş luit ce l mai vec hi sat. din Ţara
Româ nească, ştiut cu numel e 7 • Pe harta
e xec utată, î n 1788, de F. Jos. Ruhendo rff. apar, în maj or it at e covî rş itoar~.
comunele me hedinte ne de ast ăz i 8 • ln
secolul al X IX- iea' jud eţ ul Me h edin ţ i u
se dovedeşte a fi cel mai mare, din ţ ară,
î ntinderea lui fiind oc u pată de şase pl ăş i şi
un pl ai, unit ăţ i admini strati ve preze nte,
toate, ş i în cat agrafia de la 1845. 1 0 •

Li mite le de a ltit udin e al e jud e ţ ul ui.
N. D. Spin eanu, Di c ţ iona r geogra fic o! judeţului M e h edi nţi, Bu c u re ş t i, 1894, p. 183 - 1 84.
s Io n Vintil esc u, Podiş ul sau pl ai ul Mehedin ţil o r, î n « Rev ist a g eografică» , 11 (1 945) , p. 126 -

Des pre st atutu l ju ri di c, factor dete rminant în evol uţi a m ater i a lă ş i s pi r itu a l ă
a un ei aşezăr i , a fl ă m o ser ie de dat e în
co n scr i pţ i a din 1722- 1728. care, pent ru
j ud eţ ul M e h e din ţi . înr egi s t rează 67 sate
î n s tăpî nire feud ală si alte 45 sate I ibere,
de moş ne ni 11 (m eg ie şeşti ). În catagrafi a
a m i ntit ă , de la 1845. sat ele m egie ş e şt i
sînt mai frecve nte 12 •
În vremea războaielor d in 1716 - 1718,
ca şi în ce le de mai înainte, sat ele mehedi nţen e, cu prec ăde r e cele de la ş e s, au
fost pustiite 13 ,
Răz boiul , c ărui a i se a daugă fisc ul, natu ra ocupa ţii lo r de sea mă ale locuito r i lo r ,
au determin at în răst impuri o răz l e ţire a
acest ora , pe dealu r i, în apropierea m unţil or
şi a pă dur il or . Pen tru adun area lo r , s t ă
pînitor i i politi ci s-a u strădu it peste un
veac şi jum ăta t e 1o1. Se cerea st rî ngerea
loc uito ri lor pe vetrele s t ră bune: «a num e
acol o und e se aflau înainte satele cu biser ici» 16 • Toponim ia şi tr a diţi a p ăs t re az ă
am inti rea stră mutări lor. A stfel « Bucura
vec he sa u bătrî n ă » era mai spre sud de
cea ac tu a l ă 16 , « într- un loc ma i do sni c
cu p ăduri ş i stuf de băl ţ i » 1 7 • Satul Cîrce ni, situat pe va le, era înainte de Regulam entul Organic, pe dealu l P leş cata 1 8 .
Satul Bîtl ane le s-a form at pe am plasamentul de ac um, î n 1806. p î n ă atun ci locui to r ii con ăc i rid pe val ea ş i dealu I Cîrnei 10 •
Satu I Cos te ş ti a fost cînd va mai spre
munte, pe deal ul Gogoieva 2 0 • Slova documentului î l a te st ă , în 1374, sub nume le
«satul lui Costea pe Topolni ţa » 2 1 , exe mplele, de acest fel, putîndu-se î nmulţi.

1

2

129.

' Nu meroase loca li tăţi cu urme dac ice şi
ro mane sî nt no min alizat e de O . G. Lecca , în
Di cţ i o n ar istoric , arheologic şi geogra fic ol Romdniei, Bu c u reşt i, 1937. I ns i s t ăm asupra com unică ril o r ş i st ud iilor d in: « Dro beta » , Muze ul
Regi unii Porţil o r de Fier , I- VI, Dro beta -T urn uSeve r in.
• Mişu Dav idescu , Locul şi ro lul Severin ul ui fn

codrul procesu lui
Ro md neoscă ,

11 O.

e Panait I.

cortogrofto

fo r măr ii

statului feudal

Ţa r o

în « Dro bet a», VI, 1985 , p. 103 Pana it, Loca l ităţ i me h edinţene în
în « D robeta» , VI, p .

medievală,

169-175.
7 Id em , p . 170.
8 Id em , p. 174.
8 Pr ima atest are a ju d e ţ ului M e h e dinţi este
din 27 ianua ri e 1483, cf. ide m, p. 170.
io C . C. Giurescu, Principate le romdne Jo
Tnceputul secolului ol XI X- iea, Buc u reşti, 1957,

p. 62; Pr. I. Ionescu , Ca tagrafia Episcopiei R1mM e h ed i nţi , în «Mi t ropo lia O lte nie i » , XV II , 9 - 10, 1965, p . 81 5.
11 Şerban Papacostea, O/tenia sub stăpînir eo
austriacă (1718 - 1739) , Ed. Academiei
R.S. R,
B ucureş t i , 1971, p. 166.
12 Pr. I. Ionescu, op. cit. , p . 815 - 842.
1 " Ş e rban
Papacos t ea , op. cit. , p . 34 - 35 ,
38 - 39.
14 idem , p. 40 - 43 , 54 - 55 ; A. Pă n o iu , Arh itectura şi sistematizarea în judeţul M e h e d i n ţi
(sec. XV III - X IX), Muzeu l i;Jaţio n a l de Istorie ,
Bu cureşt i, 198 3, p. 23 - 39. l n urma acţiu ni lo r
d in a do ua ju mă t ate a secolu lui al X IX- iea a
rezu lt at un p reţ i os material cart ografic; cf.
ide m, p. 1 9 - 91.
15 Din in s t rucţ i u n ea aus t riacă d in 1719, cf.
Ş. Pa pacost ea, op. cit., p. 41 ş i al t e le.
16 Bucura , Comu na Vînju Mare.
17 N. D. Sp in ea nu, op. cit., p . 48 - 50.
18 Idem, p. 60 - 61.
H Id em, p. 23.
2o A. Pă noiu , op. cit ., p. 76 .
11 P. I. Panai t, op. ci t ., p. 172.

nicului de Io 1845 . j udeţu l
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Fuga, adu cerea la linie au afectat, pe
rînd, fondul constructi v al satului.
Lemnul şi - a pus amprenta pe cultura
p opul ară mehedinţea nă, pe go s podăria
s ăteanului. Păduri seculare învesmîntau
plaiurile Cernei şi Cloşanilor, c~nstifu
iau mînd r ia pla sei Dumbrava, aeopereau
dealurile din pl asa Ocolu, dar nu au lipsit
'ni ci din aceea a cîmpului 22 • din ele edificîndu-se, aici ca si în re stul tării, baza
con'iună 23 a evolu.ţiei v ieţii m~teriale şi
spirituale a poporului no stru.
Între no rdul ş i sudul judeţului şi-au
făc ut loc , în timp, une le diferenţieri,
refl ectate în cul tu ra po p ul a ră 24 , în mater ialele şi tehni ca de con s trucţie 25, în
fondu I t ra diţion a l 2 6 , diferenţieri cauzate
nu num ai de condiţii geografice (împuţi
narea lemnului) dar ş i de cele istorice.
Partea de sus a judeţului , predominant
munt oas ă ş i d e luroa s ă, a cunoscut o mai
dens ă locuire a ut o htonă medie va lă 2 1 şi
o omogenitat e în st r uctura s o c ială, avînd
o pute r ni că ţă rănim e l iberă 28 • La sfîrşitul
secolul ui trecut, s ăten i din Cire ş u, din
Podeni, păs tr a u, cu s trăşni c ie , hri soave
de la Mircea cel Bătrîn ş i de la a lţi domni 20 •
În acea stă a mbianţă i storico-geografică
îşi a flă v italitat ea elemente străv echi de
c u l tu ră , precum
« vatra» de a cărei
fo rmă, de al c ărei loc, depindea structura
î n săş i a cas ei ao .

2
•
t-{. D. Spineanu, op. cit., p . 66 - 77; 78 80 ; 11 ~- 119; 207-210; 58 - 59.
23
Atît de bine dovedit ă de nomenclatura
si st e mului constructiv, cf. A. Pănoiu, Un sistem
constructiv ol lemn ulu i, în Oltenia. « Studii şi
comu n icăr i
etn ografic e », Craio va, 1974, p.
11 - 14.
21
' Ion D o nat , Cu/tura populară în Oltenia, în
«Soc iol og ia ro m â neasc ă» , IV, 1939, nr. 4-6.
25
Vio r ica Tăt u l ea, Consideraţii asupra locuin ţ ei din dm pio de sud-est o Mehedinţului, în
« Olte nia » , 1974 , p. 51 - 58; Marcela Bratiloveanu -Pop ilian, Lo c uinţo tradiţională în podişul
M e h edinţi , î n « S.C.1.A. » ,A rtă pi., tom 22, 1975,
1, p . 152.
26
Pî n ă spre sfîrşitul secolului trecut sudul
j ud e ţului a pierdut , în întregime, fondul de con s t r ucţii tradiţional, cf. A. Pănoiu, op. cit., p. 138,
142 (fapt o bse rvat pe parcursul lucră r ii).
27
P. I. Pa nait, op. cit., p . 172.
28
Ş. Papaco st ea, op . cit., p . 166.
2 9 N . D. Sp i nea n u, op. cit., p. 73.
30 Io n Denat , op. ci t.,; Şt . En ache, Ilie Sandu,
Cons trucţ ii cu aşeza rea c entrală o vetrei în nordvestul O/teniei. O bse rv aţii asupra obiceiurilor şi
credi nţ e / o r leg ate de vatră în « Rev. Muzeelor »,
2 , 1972 , p. 157 - 162; M. Bratiloveanu-Popilian,
op. cit., p . 158 - 159; V. Boroneanţ şi G. Crăciu
nescu, Aşezarea şi necropolo din secolele XII/XIV, de la Ostrovul Ma re, în « Drobeta » , VI,
p. 123.

Locuin ţa de lemn a dui-at secole_de-a

rîndul. «La munte, toate casele sînt din
lemn, înve lite cu blane sa u în ş ifă »,
spune Ion Ionescu de la Brad , consemnînd şi procede ul construiri i lor în păd ure ,
de unde se v indeau gata încheiate 3 1 •
După statistica lui Dionisie Pop Marţi an ,
din 1859, cîteva case di n Podiş nu erau
din lemn , situ aţi e ne sc himbată în primele
decen ii ale seco lului nostru "2 •
Cînd autor ii vo lumului de sinteză privind arta popu l ară 33 au înt reprins documentarea în teren, le-au stat la în demînă
un număr înde stu lător de obiective mehedinţ ene , în lemn , ce le-a u îng ăd uit formularea, în cîteva pagini , a îns u ş i ri l or
arhitecturale şi decorative 3 '1,
Studiile de spec ialitate, referitoare la o
anume zonă , un anume ti p, un anume
aspect, la o an ume categorie, la anume
monumente reprezentative, lipseau. Şi,
în răstimp , mărtur iil e s-au rărit. În ultimele dou ă decenii , s pecialiştii, s urprinşi
de cont rastul dintre mulţimea păstrării
lo r pînă în zilele noastre şi rapida lor
st are de distrugere 35, le-au sup us unei
~erioase cercetări , pentru puţine dintre
ele recurgîndu-se doar la calea s a l vări i
muzeistice 36 ,
Tehnica de construcţie a casei mehedinţene şi a anexe lor din gospodării, tipologia şi particular ităţile acestora dispun
acum de o bi bi iografie a7 ,
Prin materialul existent, casa este urmărită, în evoluţia ei, de la cea joasă, cu
dou ă odăi, remarcînd u-se frecvenţa model ului arhaic, cu prispă parţi ală 88 , la
cea înaltă pe două ni velu r i. la cule şi conacele de plai. Preocupările au cuprins
pivniţa mehedinţeană de deal 0 , în con-

31 Ion Ionesc u de la Brad, Agricultura romdnCl
din ju deţu/ Mehedinţi , Bucur e şti, 1868, p. 151152.
32 M. Bratiloveanu-Popilian, op. ci t„ p. 153.
33 Arta populară romdnească, Ed. Acad„ Bucureşti, 1969.
84 Idem , p. 42- 45.
36 Asupra procesului ra pid al dispariţiei fondului tradiţional a se vedea: B. Zderciuc, Monumentele de arhitectură populară şi conservarea
lor , în «Bulet inul Monumente lor Istorice », 2 ,
1970, p. 3-10.
3 6 V. Novac, Consideraţii privind necesitatea
aducerii gospodă r iei de Mehedinţi în s ecţia viticulturii şi pomiculturii din Romdnia, în « Museum », Complexul muzeu l Goleşt i, Goleşti 
Argeş , 1978, p. 339 - 354.
37 Şt . Enache şi Ilie Sandu, op. cit. , p. 152 162 ; V. Tătule a , Consideraţii asupra l ocuinţei
ţă ră ne ş ti din cimpia de sud-est a M ehedinţiulu i ,
în «Oltenia », 1974, p. 51 - 58; Moni ca Bu d iş

Danc ău ,

Particulari tăţile go s podăriei şi locuinţei

fn zona subca rpatică a Olteniei, în «Olte nia»,
1974, p. 39 - 48; Marce la Bratiloveanu-Popilia n, Locuinţa tradi ţi onală . .. p. 149 - 164; V.
Novac, op. cit„ p. 339 - 354; M. BratiloveanuPopilian , Loc u inţa ţărăn ească de pe valea Motru lu i,
în « Rev. Muz. şi Mon. » - Monumente istorice şi de artă , 2, 1978 , p. 85 -92 ; A. P ă noiu,
op. cit. , P. Petresc u, Arta p o pulară în M e h ed in ţi ,
Drobeta Turnu Sever in, 1983 ; Geo rg e Bo1·dei,
Şt . L ăpădat , Contr i buţii la cunoaş te r e a arhi tecturii
po pulare meh ed inţe ne de pe Val ea Coş uş t e i. Casa
Barbacioru, în «Drobeta », VI , [p . 289-297,
ş . a.

3 a D enum it ă local
«casa cu cot », cf. M.
Bratiloveanu-Popilian, Locuinţa tradiţio na lă .. „
p. 156 -1 58; 162- 164; ide m, Locuinţa ţ ă ră 
ne ască . . , , p. 88-91.

text ul ei istoric • 0, fîntînile 1 1, morile cu
ciutură şi pi vele o.
Dup ă semnalarea obiecti ve lor, scurtă
a fost dă ină uirea multora dintre ele 41 ,
Propunerea pentru li sta monumentelor
istorice u nu s-a dovedit operantă , în
absenţa legiferăr ii măsuri lor de ocrotire
şi conservare. Într- un proiect al listei
(1971-1977), fig ura casa de la Ci ovîrnăşani a lui Brehui Ni ţă , in teresantă ca
formă de plan , preţioasă prin elementele
sc ul ptate, ca şi pi v niţa alăt urată, obiective
ce nu mai există . În aceeaş i fază era
înscr is ansambl ul celor şapte mori de pe
valea Ponoarelor, din ca re au rămas doar
t rei . În evidenţa actua l ă sînt nominalizate
11 lo ca lit ăţi mehedinţen e pentr u mărtu
rii le de arhitectură civilă 46 , Din ceea ce
cunoaştem, menţionăm di s pariţia casei
de la Bala şi a uneia din pi v niţele de la
jirov. Valoroasa casă Barbacioru nu se
mai află în sat, la 1lovăţ , căci a fost demontată, materialul fiind dus la Simian. Casa
Nicolae Lupulescu, din Obîrşia Cloşani
şi-a pierdut, prin modificare, plastica
arhitecturală şi decorativă.

Menţiunea mărturii lor de arhitectură
populară, aflate în teren, a fost menirea
repertoriului de faţă. Fiecare obiectiv
va dăinui prin consemnarea, în fişa ştiin
ţifică, a structurii, a formei, a decorului

sculptat sau pictat, a pieselor de patrimoniu, indi vidualizare nu de sine stătă
toare, ci de integrare în aria unitară de
ci vi I izaţie şi cultură românească.
În cele ce urmează vom relata cîteva
din categoriile de aspecte şi informaţii,
ce îmbogăţesc sfera de cunoaştere şi
î nţelegere a artei populare, a sensurilor
ei istorice, aşa cum se desprind din repertoriu.
Exemplare de case se constituie în argumente ale evoluţiei unitare, pe întreg
cuprinsul patriei. Revenim asupra modelului de casă cu prispă parţială, străvechi
şi familiar, pentru cunoaşterea celei, cu
două încăperi, de la Obîrşia Cloşani
(Casa Hendea Nicolae), construită, din
bîrne rotunde, cu aproape trei secole în
urmă, a aceleia de la Sfodea (Casa Chisă39 V. Novac, op. cit., p. 339-354; M. Bratiloveanu-Popilian, Aspecte ale construcţii/or viticole
şi pomicole din zona de nord a Meh edinţilor, în
« Museum », 1978 , p. 458-461; A. Pănoiu,
op. cit„ p. 164-174.
40 V. Novac, Cfteva documente privind viti cu ltura şi pomicultura din Gorj şi Mehedinţi de la
mijl ocul veacului al X VII- iea pină la 1870, în « Museum », 1974 p. 247-255 ; C. Şerban, Aspecte
privind viticultura în judeţ ul Mehedinţi în secolul
XV III, în «M useum» , 1978, p. 323-329 ; Mite
Măneanu, Unele date cu privire la dezvoltarea
viticulturii şi pomiculturii Mehedinţiului în perioada Regulamen tului organic, în voi. cit., p. 331 337.
41 Georgeta Niţu, Tipuri de « fîntîni » în citeva
sate din Mehedinţi , în « Historica », 111, Ed . Academ ie i, B u cureşti, 1974, p. 253-266.
43 Budiş M„ ldu M. , Mori cu ciutură şi pive din
bazinul superior al Bahnei. Mehedinţi, în « Cibinium », 1967 - 1968.
'13 Fapt co nstatat în ur ma ce rce t ări l or de teren,
din 1988 .
44 în lista ofic ial ă din 1955 figurează un singur
obiectiv ci vil m eh ed in ţea n, poziţia 1020, casa
C ă p ăstraru de la Buseşti (modificată ulte rior).
46 Bala, Balta, Dîlbo ciţa , llovăţ, lloviţ a, Izvoru
Bîrzii , Jirov, Ob îrşia Cloşan i , Ponoarele, Şişeşti,
Turta ba.

I iţă), sau de la Şuşiţa (Groze şti). Respectînd u-i -se forma, dar rezol vîn d deni velarea terenu lui şi nevoia de spaţi u , este
aşezată pe beci de piatră, cum se înfăţi
şează casa Gh. Mo ţ , de la Racova, sa u
aceea de la Ma lar i şca , a Mar iei Buzat u,
ce are darul de a reaminti pe cele asemă
nătoare din Munţii Apuseni, îndeosebi
pe aceea de la H ănăşeşti , a Zamfirei
H aneş .
Păstrarea

mod elulu i, dar amp lificarea
adăugi rea
un ei în c ăperi
prin m ărt uria depusă de
casa lui Vasi le Păunesc u, de la Turtaba,
cu ce lar în completarea pri spei , ai cărei
pereţi au păstrat apare nţa bîrne lor, ca
şi a acele ia, pe soclu de piatră, cu beci,
de la lsverna (a Călinei Lungu). De la
Go rnenţi alegem casa lui Gh. Sitaru, cu
prispa parţială cuprin să central, cu gîndul
de a o alătura analoagelor harghitane.
Dintre casele cu dou ă încăper i, pe aceeaş i
linie, formă cu rădăc ini adînci şi răspîn
dite, o numim pe aceea de la llovu (a
surori lor Cojocaru) în inte nţia de a
împrospăta imaginea case i din Tecşeşti
(Mun ţii Apu seni), a Mariei Te cşa .
Faza evoluată, a modelului, este vădită
pr in locuinţa, cu trei odăi , pe beci de
piatră, num ind-o numai pe aceea a lui
Dică Virgin ia, de la Crăgueşti, străbă
tută de grinda-meşter, împodobită prin
sculptarea prispei şi a cerd ac ului.
Casa înaltă, pe două niveluri, amîndouă
din lemn, o reprezentăm în selecţia fă
cută, prin aceea de la jirov (a Anghelinei
Boiangiu), cu parterul din buşteni aparenţi, şi prin aceea de la Bala (a Anetei
Totir), cu elemente de apărare .
Depăşeşte natu ra studiulu i, enunţarea
ilustrată, a tuturor tipurilor şi variantelor,
în care se înscriu obiectivele repertoriate
dar nu poate lipsi din acesta conacul de
deal de la Cîrceni , pivniţele de la Meri ş
spaţi ului prin
se exemplifică

şi

Ciovîrnăşani.

În Mehedinţi, ca ş i în restul ţării, lă
caşul de cult con stituie o categorie importantă a artei lemnului, pentru sudul
judeţului el fiind unic martor.
Izvoarele documentare nu conţin o
situaţ ie rea lă a prezenţei lor căc i, prin
aşezarea în locuri inaccesibile, nu intrau
în atenţia conscriptorilor şi cartografilor.
În 1790, O. Specht m e nţion ează multe,
dar nu pe toate cele existente, unele
ajunse pînă la noi 46 • După di s pariţii numeroase, în perioada regulamentară 67 ,
catagrafia din 1845 le adună în cifra de
249 48 • Erau răspîndite la munte şi la
Dună re , pentru cele din urm ă amintindu-le pe cele şase din perimetrul actual
al comunei Devesel 49 , de mult înlocuite.
În zona deluroasă, tradiţia bisericii de
lemn şi-a continuat firul în secolul al XIXlea tîrziu, ca şi în primel e decenii ale
celui curent 50 • În aceeaşi zonă păduroasă
A. Pănoiu, op. cit., p. 11 8.
Id em, op. 11 9 ş i n. 209 .
48
Pr. I. Ionescu, op. cit. , p. 815; R. Creţeanu,
Bisericile de lemn din ra ionul Turnu Severin, în
« Mitrop. Olte niei», X III , 10-12, 1961 , p. 682.
0 Pr. I. Ionescu , op. cit., p. 819-820.
i;a Dup ă cum rezultă din datele « Anua rul
Mitropoliei Olteniei », 1941.
46

47
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se înregistrează însă şi cazuri de înloc uire,
prin cea de zid, precum, în 1815. la lsverna 61, în 1835. la Zegujani, în 1859
la Prejna, prin sacrificarea ctitoriei lui
Tudor Vladimirescu, în 1860, la Podeni,
şi prin alte sate.
În ultimele decenii, ca şi în trecut,
biserici de lemn şi-au în cetat dăinuirea
fără a le fi fost consemnate valenţele,
precum cea de la Şuşiţa . Sat cu atestare
documentară, din 1385, cea de la Tarniţa,
de la Cireşu. exemple mai putînd fi aduse.
Prin H.C. M. 1160/1955, şapte lăcaşuri
de lemn mehedinţene au primit calitatea
de monument istoric 62 , dintre acestea
patru fiind menţinute pentru viitoarea
I istă , împreun ă cu 13 noi propuneri 63•
În urma cercetări lor de teren se recomandă a fi luate în evidenţă lăcaşurile de
la: Pistriţa, Vidimireşti, Malarişca, Gornovita, Gornenti, Gîrbo vătu de Sus H.
Aprecierea · asupra v~lori i biserici lor
mehedinţene se cuvine a se face în funcţie
de cele ce şi-au păst rat forma originală,
dar şi în funcţie de elementele ce se întrevăd sub haina renovări lor.
Ceea ce se remarcă, în cele dintîi, la
ctitoria mehedi nţeană este fidelitatea faţă
de modelul străbun, acelaşi pentru întreg
pămîntul românesc. Acoperişul, cu pante
mari, nu a fost supraî nălţat de clopotniţă 66 , aceasta răm î nînd în preajmă 60 • Privei iştea - lăcaş şi clopotniţă separată,
frecventă în Mehedinţi, nu poate să nu o
readucă pe aceea asemănătoare de la
ctitorii moldovene sau mureşene.
Din punct de vedere tipologic lăcaşu
ri le mehedinţene se înscriu în forme familiare acestui gen de construcţii în lemn:
fie în acele cu pereţii altarului în prelungirea navei, fie retraşi. de forma poligonului cu cinci laturi. Realizarea nişei proscomidiei prin împingerea, în afară, a bîrnelor de sus ale laturii nordice, particularitate a meşterilor olteni, se con stată
ades. Semnificativă este regăsirea, la Dumbrava de Sus, a formei poligonale la pridvor, aspect ce nu poate evoca decît o
străveche
înaintaşă cu
pronaos poligonal, după un plan specific românesc,
cu prezenţă simţitoare în zonele conservatoare ale ţării (Hunedoara, Moldova
ş.a.).
Regăsim

la lăcaşurile mehedinţene elemente arhaice, dovada succesiunii lor
prin veacuri, precum: lipsa temeliei,
peretele plin între pronaos şi naos;
minuscule luminatoare; grinzi şi console,
în forma «capului de cal», elemente
arhaice semnalate de o parte şi de alta a
Carpaţi lor. Adăugăm, în acelaşi sens,
arcele sculptate ale bolţi lor.

51

Creţeanu,

Bisericile de zid de pe Valea
Coşuştei, în « Mitropolia Olteniei », 7 -9 , 1961,
p. 474-475.
A.

62 Comâneşti,

Balta, Costeşti, Canicea, Dr ă
Valea Ursului, Valea Bun ă.
6 3 Brebi na, Negoeşti, Căpăţîneşti-Cond ul eşti,
Valea Coşuştei, Albuleşti, Sălătruc, Şuşiţa,
Racova, Seliştea, Tu rtaba, Godea nu, Ponoarele,
gheşti,

Vîn ător i.
6 4 Şi a celor excluse de la Balta şi Valea Bun ă.
65 Ce le cîteva e xce pţii sînt adăugiri tîrzi i.
68

Fo rmele sînt d ifer ite, este interesant de
reţinut aceea ce a prelu at tradiţia cu le lor

Lăcaşul mehedinţean ofer ă un larg teren de analogii cu casa ţărănească, înşi 
ruind doar: palimarul din bîrne orizontale al prispei ; sistemul de îmbinare
«în cleturi » a nave i de absidă; sc ul ptarea aceloraşi piese arhitecturale (console, cosoroabe, fruntar, stî lpi). cu aceleaşi
motive decorati ve . Vom s u sţi ne
afirmaţia prin modelul de stî lp. ace l aşi
la bi seric ile din Valea Ursului şi CaniceaJsverna, la casele: Căpăstr aru din Buseşti-lsverna, Cojocar u din llovu, Di c ă
din Crăgue ş ti, la pi vn iţele din Ciovîrnăsani. Este vorba de circulaţia motivelor,
prin c irculaţia meşterilor. În nici o altă
parte nu putem pune frapanta asemănare
dintre o ctitorie din podiş (Coste ş ti)
ş i una din cîmpie (Vînători), decît în a
vreunuia din v e stiţii meşteri de la Podeni ,
Prejna sau Balta 67 •
Pe montanţii intrărilor de la Godean u
şi Co steşti urcă, întîlnindu-se în pragul
de sus, cîte un şarpe, asemeni celor de la
Vica şi Pogăneşti (Hunedoara), asemeni
celor ce unduiau pe stîl pi i casei Toti r,
de la Şovarna 6 8 •
Ornamentul preferat în sc ulptura mehedinţeană este dintele de lup, găs im însă
şi rozeta (Stînceşti. Costeşti); ci o pi itura
izvodită din alveola dacică, grupat ă în
«pomul v ieţii» (Căpăţîneşti-Conduleşti),
întocmai ale celor din Alba sa u Hunedoara,
Neamt sau Vîlcea; motivul unghiului cu
cruce ' (Căpăţîneşt i-Cond u Ieşti), săpat în
ctitoriile muresene, din al XVII -iea veac
de la Păcureni · şi Văleni; «coarnele de
berbec». după asemănarea celor din
Zarand, Moldova sau Vîlcea.
Arta penelului cuprinde în repertoriul
mehed inţean informaţii preţioase. Este
suficient a menţiona, întîlnirea cu prestigioşi zugravi ai şcolii de la Hurez, Nicola
şi Gheorghe. în 1701. la Căpăţîneşti
Conduleşti. Ştefan diaconul, mesagerul
artei brîncoveneşti peste munţi, în 1746.
la Valea Coşuştei. Îi adăugăm mărtu
rii le de vitalitate a artei brîncoveneşti
de la Dumbrava de Mijloc, Godeanu,
Gornenţi, ca şi pe cele ale m ă ie str iei lui
popa Ghiţă zugrav, de la Vidimireşti,
llovu. Bistriţa.
Unitatea de cultură şi creaţie populară
prezintă în repertoriul judeţului Mehedinţi un noian de mărturii, cronică a
·unei
moşteniri artistice.
57

nală

M. E'rat ilc veanu-Popil ian, Lo cuin ţa tradiţ io 

. . . p. 155

68 D emo l ată,

prin 1980 (inform aţ i e
M. Bratilovean u-Popili an)

de

la

REPERTORIU
BAIA DE ARAMĂ (oraş)
Materiale iconografice au reţinut imaginea, de
la mijlocul veacului trecut, a străvechiul ui şi
pitorescului oraş dintre munţi 1 • Case joase, dar
şi înalte, pe două niveluri, cu p r ispe şi foişoare,
sub acoperişuri, în patru pante, cu învelitori
de şindrilă, se vedeau pretutindeni. Stăruie, în
peisajul contemporan, balconul, din lem n, cu
deco r în trafor, pe care, altădată, se rezema scara
de acces.
1

Andrei Plnoiu, Arhitectura 1i sistematizarea ln judeţul
Muzeul Naţional de Istorie, Bucurefti, 1983, p .

Mehedinţi,

'43, 51.
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Breb/na. Vedere de ansamblu asupra biserici/.

Satul Brebina
Poar·tă num ele rîului, cu izvo rul la po a lei~
muntelui Piatra lui Stan , pe a cărui vale este
g ă zduit. Odinioară cas ele, socotite a fi fost 61
spre siîrşitul secolului trecut, se aflau pe deal ul
Br ebina, în parte acoperit de păduri 2 •

Biserici!. Sf. Apostoli

Petru

şi

Pavel

H,

Tradiţia

îi fixează în ce putul în preajma anului 1757, legîndu -1 de trecerea moşiei din st ă
pînirea locuitorilor în aceea a lui Hagi Constan tin Stoenescu ce va fi contribuit la ridicarea ei 4 •
A fost împodobită, desigur, prin penelul zugravului Hers Nicolae, de la care s-a conservat o
piesă doveditoare (icoana cu soborul Arhanghelilor) semnată de numitul zugrav, în aprilie
25, 7265 (1757) 6 • Ajunsă în ruină 6 , a fost re novată la sfîrş itul deceniului şapte. Evenimentu l
este consemnat în pisania din 1869, aşternută.
în pronaos , deasupra intrării în naos, sub repreze nta rea împăraţilor Constantin şi Ele na. Nat ura
lucrărilor, ca şi act ul ctitoririi prin muncă a
megieşilor sînt consemnate în cuprins ul pisaniei:
« Cu ajutorul lui Dumnezeu s-au ridicat aceast ă
sfî ntă bi serică pe temelie de piatră , şi s-au ten cu it, împodobindu-se şi cu zugrăveala pre cum
se vede, îns ă prin osteneala şi cheltuielile ct ito rilor ce se num esc la vale, preotul Iord ache ereu,
I oniţ ă Piciu din Baia, ajutorind şi acei locuito r i
acestei mahalale cu zile d e lu cru, în zilele prea
În ă lţatului împăratului nost ru (şters) al Princi patelor unite Moldova România, şi cu blagoslove nia p ă rintelui episcop D. D. Nifon, care să
pră znuieşte hramul sfinţilor apostoli Petru şi
Pavel». Decora ţ ia pictat ă, din acea vreme (ei
aparţi nîndu-i şi medalioanele de la e xterior),
este avariată. Uşil e împărăteşti, cu pi ctură de
bună factură , m archează un moment anteri or
din v i aţa l ă caşului, pisa nia consemnînd că: « aceste sfinte uşi s-au zug răv it de robu l lui Dumn eze u Sămion zugra vu cu plata lui Dinu Ungu -

1

N. O. Spineanu, Dicţionar geografic ol judeţului Mehe-

dinţi, BucureJti, 1894, p, '42-43.
3 Propud pe lista monumentelor

istorice.
' N. Stoicescu, 8ibliogra(ia localitdţilor şi monumentelor

feudale din Romdnia, Craiova, 1970, I, p, 96-97; Radu Creţeanu , Bisericile de lemn din raionul Baia de Aramd 1 în «Mitrop. Olt »., XI, nr. 5-6, 1959, p. 289-290.
' R. Creţeanu, op. cit., p. JOS.
1 «Anuarul Mitropoliei Olteniei», Craiova, 19'41, p. 557.

cosoroa ba este a l ăt ur ea pereţilor, sprijinind pe
conso le (capetele bîrnelor de sus, inclusiv ale
primezilor), variat crestate, pe profi le cu rbe sa u
î n un ghi drept . Elevaţia int erioară res p ectă
modelul iniţial, cu b o l tă sem icilindri că , peste
p ro naos şi naos (susţinută, aici, d e un puter nic
arc, crestat) . Deas upra a ltar ului, urmînd fire sc
p ereţi l or , se intersectează cin c i su pr afeţe încli nate. Prispa, d e pe vest, co nstitui e o ad ă ugire.
înt r-o formă recentă.
Starea a ctual ă a l ăcaş ului este pr ecară , n ăr u
indu-se la termin area celei de z id , din vec ină
tatea dea lulu i, început ă cu cin ci decenii în ur m ă.

Satul Dealu Mare
Se p ăs trează, de aici, imagi nea cas e i joase,
trad iţi o nal e 8 , de la sfî rşit de veac XV III, cu
planul ar ha ic a l prispei parţiale (frecve nt în
jud eţu l M e h e dinţi, p rezent în arhitectura case i
vechi româ n eşti). Pereţ ii, din bîrn e ciopl ite,
tencuiţi ulter ior, se îmb ina u în c r est ătu r i d re pte,
apare nt e.

Biserica din Brebina. Detaliu de

Detaliu din

uşile impărăteşt i

st rea şină .

de la Brebina.
Biserica din

Neg oeşti .

Vedere nord-vest.

Satul Negoeşti 9
A şezarea,

vatr·a şi dea lurile au fost s upu se
un ei co mpete nte ce rcet ăr i în vederea se l ec tării
ob iectivelor re p re zentati ve pentru Muzeul etn ografic. în aer liber, cu profil viti col şi pomic o l
de la G o leşti 10 . A fos t ilust rat tipul de l ocui n ţă,
cu do u ă în că p e r· i, p e aceeaş i lini e ş i pri s p ă sc ulptată , insistî ndu -se as upra pivni ţe l or , dou ă dintre
e le repre zentînd, în amin t itul aşezămî nt etn ogr·afic , aceas t ă cat egorie de construcţii.
Pivniţa Cosmulescu, de formă pr i mară, cu
o s in gură încăpere ş i fără pr i s p ă . Bîrnele , cioplite, au ca pete le prelungite, din colo de cres t ă
turile îmbin ăr il or. Intrarea, axat ă la capătu l
drept, este tipică din pil aştr i şi u ş i, dintr-o
singură bucată 11 ,
Pivniţa Tămîş constitui e , p r in forma sa, o
mărtu r ie a tră ini c iei planului arha ic, cu sa l ă
(pri spă) pa rţ ial ă, al casei s tră bun e , p re lu at , î n

r·eanu , 1 834 ». I se pot atribu i, aceluiaş i artist,
alte pi ese d e in ve nta r, ca ş i menţ i o n ata i coa n ă

şi

p r· ă zn icar 7 •

De dimensiuni modeste ( na va 6,50 m/4 ,20 m)
mo nume ntul, d in bîrne d e ste jar, p ăstrează
înfăţ i şarea ctito r iil or s t răbu n e, fără clopot niţă.
Pereţ ii în scri u planul dreptungh iular, c u absid a
de răsăr it po l igonal ă , cu ci nci laturi. Pe nt ru
obţ in erea prosco midiei, latura d e nord pr ez int ă
o difere n ţă , în măr im ea d ec ro şulu i , între part ea
de jos (0.45 m) ş i cea d e sus (0 ,28 m). Pent ru
l ărg i r ea streş inii aco pe r işului
(a cărei în vel it oare din ş in drilă s-a împ r ospătat în 1958),

' R. Cro1eanu, op. cit., p. 190.

ce a de -a doua jum ătat e a seco lului t rec ut , şi
de alte a nexe gos p odăreşt i . Compu să di n trei
încăperi, c u p ereţ ii din bîrne ciop lite, îmbinate
în c r es t ătur i drepte, p rez in tă o prispă , p arţ i a l ă ,
a le c ă rei pi ese alcă tuitoare (fru ntarul, stîlpii ,
ste na pi) sînt îm po dobite cu deco r scu lptat,
s po rit la d ă ltuir·ea stîlpului ce ntra l, pri n capitelu l crestat s ucces iv, prin romburile ca ş i prin
cercu l (mărul) , adîncite în fibra le mnului . Acoperişu l de ş ind ri l ă 12 es te unita r, soc lul de piatră
rezolvî nd d e ni ve larea t eren ului .
Cîteva pivniţ e, cu ace l aş i plan, se mai r egă
sesc la Negoeşti. ca şi citeva l ocu inţ e : rare
case joase , din bîrne rotu nde, s ub a co perişul
de ş in dri l ă ; case pe dou ă ni veluri, c u sală, pe un a
sau ma i mu lte laturi, î n consolă sa u pe soclu de
piat ră.

Casa Ploscaru (a doua jum ătate a seco lului al XIX- iea) se adaugă dovezilor p r ivind ră dăci
ni le puter ni ce ale tipului de plan cu pri s p ă parţia l ă . Ea prezint ă această form ă şi la parter ul,
din piatră, ce adăposteşte beciul, şi la etaju l, d in
lemn, cu prispe (cea p arţ i a l ă şi cea d e pe lat ura
scurtă, deas upra gîrliciului), în conso l ă.
Casa Costică Tămîş (cca 1 880), pe d o uă
ni ve luri (piatră, respectiv lemn) cu scară de acces
pe prispa parte rului, are la etaj să i i în co nso le.
Biserica Sf. Dumitru

13

Este rezultatul refacerii, de la 1 880, a ce le i
megieşeşti m e nţionate la 1845 de catagrafie 14 •
Etapa de lucru a cuprins, neîndoi e lni c, amp li ficarea spaţiului, prin lungirea şi l ă rgir ea pereţi
lor, de plan d reptunghiular, cu abs ida decroşată
poligonal ă , cu ci nci latu r i, ten cuirea lor (la interior şi ext erior), adăugirea p rispe i, de pe vest.
Acop er işul (învelit de curînd c u tablă peste
ş indril ă) a rămas unitar 15 , clopotniţa fiind separată (din bîrne cioplite, în pa rt ea de jos şi desc hi să, pe patru stîlpi, în cea de sus).
Santierul, din 1880, de sub î ndrumarea preotului Petrache Tămîş, şi obolul întregii obşti,
consemnate, cu ră bda re , în po me lnicul de la
p rosco midie, au cuprins şi pictura , reali zată de
zugravul Simion Ion esc u din Turnu Severi n,
cu fiii săi. Se conservă, mai bine pict ura tîmple i,
cu frizel e tradiţionale ca şi compoziţiil e dintre
intră ri (Fuga fn Egipt : Isus cu Luca şi C/eopa ).
Peste un de ce niu, în 1891, Simi o n zugravul,
legat de arta tre c utului, revine la N egoeşti,
realizînd, la exterior, pe peretele de sud, tabl o ul
votiv al lui Pantilie Şelapa, valoros document
pentru portul ţărănesc d in acel ~ fîr şi t de veac.
Verigă de legătură în succesiunea l ăcaşu rilor
de le mn de la N egoeşti, a oeneluril o r art istice,
o co nstituie icoa na, pe dou ă reg istre: Deis is:
Sf. Nicolae şi Sf. Pet ra 16 , oe care o atribuim
u nuia dintre vest iţii zugravi ai Hu rezu lui.
Satul Pistriţa
Aşezare de munte. odinioară comun ă de sin e
s t ătăto are, are num e le pîrîului ce izvorăş t e din
hotarul său de no r d şi se varsă în Ba lba, după

ce a t rec ut prin Tarniţa 17 •
Biserica Adorm irea Maicii Domnul ui1 8
Sub stratul de tencui a lă, suoraous bîrne lo r
de ste ja r (la interior şi exterio r) , cu prilejul
renovării. din d ecen iul unu al veac ul ui nostru ,
b ă nuim un l ăcaş mai vec hi , decît a nii 1812-191
socot i ţ i a fi ce i ai ridi căr ii mo numentu lui 19
În prooo rţii mărunte (nava 7, 30 m/4,70 m)
dep ăş indu-le u şo r pe ce le a le mo n umentulu
de la Breb in a, l ăcaş ul înfă tisează aceeaş i formă
planim e trică: u n dreotunghi, c u abs ida decro şată pol i go n a l ă, cu cin ci laturi, prezentînd , pe
nord , pe ntru ni şa p roscomidie i, difere nta de
decroş (în cartea de jos, 0 ,46 m: sus, 0,23 m).
Pe rechil e de co nso le ce ati ng metru de înă l ţ ime,
se int ersectează. în la nt. ami ntin d , în acest se ns,
exemolare r emarcabil e tra nsi lvfoene. Iscus itele
îmbinări, în coadă de rî nd unică , se regăsesc ş i
la bîrnele de teme li e, dar s i la a l cătuirea acoper ir ii interi oare (du oă cum se coate admira de
la ni ve lul podului) . Nava are o bo l tă comu n ă,
se micilindric ă, usor retrasă de la lini a pereti lor,
deasuora a bsid e i fiin d un fr agme nt sem icil indric inte rsectat cu suprafete curbe. Cosoroabe le st re şi nii sî nt ~ l ăturea pereti lor, asigurî ndu -i
l ărgimea (oe acoperiş, tab la a î nl ocuit, de curîn d,
ş ind r ila). Te ncuia la ascunde nu num ai mode na-

13

Pr . I. Ionescu, Catag rafia Eoiscopiei R1mn icu lu i de la 1845.
Mehedin ţi, în « Mitropolia Olteniei » , XVII, nr.
9-10, 1965, p . 818 .
H Sistemul acoperirii Interioare cuprinde dte o bold
semicilindr id, peste pronaos şi naos, şi o alta, as e menea,
intersect:lt ă cu fişii curbe pest e altar.
15 Amintim , cu acest prilej , că locu itorii d in Negoe,ti
remarcat în comercializarea $indrilei, pe care o cumplrau
de la Clo$ani, Orzesti şi Măr5.şeşti. şi o vindeau la Severin
si Strehaia, cf. N . D. Spineanu , op. cit ., p. 201 .
:li La ea se referea , probabil , Radu Creţeanu , ctnd nou :
«o frumoad icoană de la biserica anterioar5. >, d . op. cit.
p . 308.
" N. D . Spineanu, op. cit. , p. 226 .
tt Nu este tn ev i denţa monumentelor istorice . S1 cuvine
a fi propud.
1 0 N . Stoicescu , op. cit., li, p. ~77, « Anuarul Mitropoli ei
Olten iei>, Craiova, 19~1. p. 470.

judeţul

,.,u

8

Fototeca Institutului de Istoria Artei, inv. 29. -416.
' N. D. Spineanu, op . cit., p. 201 ; N . Stoicescu , op . cit ,
li, p . H6 .
to Vasile Novac, Consideraţiuni privind necesitatea aducerii
gospoddriei de Mehedinţi ln secţia viticold şi pomicold din
Romdnia, ln « Museum » - Studii şi comuniclri de istor ie
•i etnografic, Goleşti-Argeş, 1978, p. H8, 351 -353 , fli .
14, 17, ~1 - H .
11 Idem, p . 375 .
12 Propus ă

pc l ista monumentelor istorice .
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acestea, Penticostarul de Bucureşti, 1800, dărui t
de C hirii Ardelean Braş o veanu, d a r ş i A p o stolul, de Blaj, 1802, cu m p ă r a t în 1814 c u a juto rul
lui Constantin Furtună di n scaunul C e rn eţu
lui 27 • Despre înfă ţişarea sa , tip de plan, el em ente
co nstructive şi decorat ive , nu au răma s conse mn ă ri.

R. Creţeanu, op, cit ., p. 291 - 292.

17

BAL,<\

1.

Aşezarea, de dea luri şi văi
primă atest are do c um e nt a r ă din

di sp un e d e o

1415, cînd

făce a

parte din jud eţu l Motru 2 • Cartografia med ieva l ă
nu o omite a.
Sate le componente , ca şi ce le al e între gii
zo ne, au păstrat, pîn ă tîrziu , o sub s t a nţi a l ă m oş 
tenire din arhitectura î n lemn a trecutul u i.
Cîteva obiective ce o amintesc se cu vin a fi
consemnate.

Satul Bala (fost Bala de Jos)
Casa Aneta Totir (fost ă casa M a nd re ş 4).
Este un mo num e nt 5 re prezentativ, pe ntru
case le înalte pe două nive lu r i, ambel e d in lem n,
cu e lemente de fo rtificaţie, din prima ju mă t a t e
a secolu lui trecut. Parterul, compartime ntat,
este prevăzut cu metereze. Bîrn e le primez il or
se co ntin 11ă, de limitînd, pe ce ntrul faţade i,
înc ă perea ce ascunde scara de acc es , deasupra
că reia se dezvolt ă foiş o rul 0 , cu pali mar în t ra for
(pe motivu l cupei fl o ral e) ş i fronton . Lo cu in ţa
a re do u ă intrări (de pe foişor)'. Pe dea l, deas upra casei, se afl ă l ăc aşul de cul t al satul u i 8 ,
Pistrlţa. /coonă
Ghiţe zugrav).

prăznicar

Bala de Jos . Casa

Ch iţimia.

Boia de Jos. Caso Ane to Totir.

Buna Vestire (1819,

tura co nsol e lor, a elementelor prispei de pe
vest, a feţei bolţilor , dar, probabil, şi pictură
mural ă, înrudită, prin mîna zugravilor, cu aceea
a tîmpl ei 20 şi a icoanelor din pronaos.
Registrele tîmplei prin cipa le au fost rea lizate ,
cu mult har artisti c, de popa Ghiţe zugrav d e
la Ploştin a, în 1819 (inclusiv icoa nele împără
teşti) 21 , încîntătoarele fl ori de pe panourile
dintre intrăr i, aş a-z is e l e «poale de icoane»,
fiind creaţia lui Mihăiţă zugrav 22 . Din cea de -a
doua tîmpl ă , a pronaosu lui, se păstrează remarcabilele icoa ne 23 , datorate lui popa Ghiţ e .
Reamintim , pentru evocarea une i sfere de
relaţii între versa ntele munţilor, cărţile de Blaj,
dăruite l ăcaş ului d e Nicolae G logovea nu (s p rijinito ru l lui Tud or Vladimirescu), pe care le
procurase fle de la Bucu reşti , fle de la Cerneţi 24 •
Clopotniţa, detaşată, este construită din bîrne
cioplite, cu capete alungite, la nivelul de jos;
deschis, pe stî lpi; la nivelu l de sus, ada ugă o
notă
de pitoresc armoni os ului lăcaş, din
vecin ătatea dealului Crişan.
Tarniţa (localitate înglobată ora~ulul
de Aramă)

Bala

Biserica Sfinţii Voievozi 25, de la s fîrş itul
secolului a l XVIII-iea, a fost înlocuită , în aint e
de 1959, prin cea de zid 26 • De la ea au fost
culese la timp inform aţiile desp re d ă inui rea
celor «două tîmple, cu un rînd de icoane»,
realizate în 1799, d e Ghiţe zugrav. Din in ve ntarul st rămut at în noul ed ifi ciu , cuprinzînd
icoane (din 1843, 1855 - de zugravul Ion Po cruianu) şi cărţ i de veac X IX, menţionăm, dintre

" Pictura uşilor lmpărăteşti (cu uşcior « ln frtnghle »)
a fost relkutl ln 1853.
n Sf. Nicolae, redat întreg, cu ls . şi Maria: Maria Pl atite ra :
Adormirea Ma icii Domnului (hramul) lntr·o compoziţie
fideli repreze n tării bizantine.
11 R. Creţeanu, op. cit„ p. 290-291.
u Rcprezentfnd pe : Ioan Botezltorul: ls. Hs. : Maria cu
Pruncul ; Arhangh e lul Mihail (cu sem n ătura zugravului
sabie).
• R. Creţeanu, op. cit., p, 291.
15
lnsemnlrile d e pe căr ţ i se r eferi h hr>mul
N ico la e .
u N. Stoicescu, op, cit., li, p. 628.

f.e

sr.

reea ce sporeşte s emn i fi caţia pe rim et r ului î n
care se afl ă amp l a sată 6 •
Casa Chiţimia (mo ş t e nitor Bîtlan)
Constituie un e xemplu meh e d in ţean a l «casei cu l eg ătură» ~ a u cu punte 10 • Ansamb lul î n
discuţie l eagă , prin prispă , două cas e (ce î nscr iu
un plan L) : una , din pr ima jum ăt a t e a seco lului
a l X IX- iea , cu d o uă od ă i, pe beci d e pi at ră; ceal a l t ă , dinspre sfîrş i tul veac ului, cu o s in gură

1

N. D. Sp ineanu, op. cit., p. 16 - 17.
Panait I. Panait, Locoti tdţi mchedinţene 111 car tog rafia
medievald, t n « Drobe ta » , VI, Drob eta-Turn u Severin,
1985, p. 170.
• Idem, p. 174.
• Poat e fi acelaşi cu obiect ivul semna lat . sub num e le
« casa dlscăl ici », de A. P ă noiu , ln op. cit., p. 189, 192, 194.
fi Meritl a fl declarat ca atare şi conservat În situ sau
I

într-un muzeu în aer liber.
8 Lateral, dreapta, foi şo rul este în con so l ă, nu este ex clu s
fi e x istat aici o scară de acces .
1 Învel itoarea de ~i ndrill (blanc) a aco p e r işu l ui, ava r iată,
este protejată cu carton.

î n că p ere ,

pest e

un

part er

comparti me nt at

(că mară ş i bucă t ă ri e ) 11 • Sa la , d e la etaj 12 , în

co nso le , cu ba lustrad ă trafo rat ă (pe motiv u l
m ărg e l e i ) sup rapun e pri spa de jos , ce gă z d uie ş t e
scara, c o m un ă , d e a cc es.
În sat se mai pot vede a case in te res ante ,
p r in pl a nul ş i st ructu ra lor t ra di ţio n a l ă , fi e din
ce le joase , cu un a sa u două in trăr i (a minti m ,
dintre acest ea, un exemplar, părăs it, c u p ri spa
alcăt uită dintr -o su i tă de stî lpi , segme nt aţi ,
p rin gru pe de ine le ş i pa li mar traforat ), fie
d in ce le pe două n iveluri , cu săli uneori ş i cu cerdac , la care se observă re luarea planu lui arha ic
a i pr ispei p arţ i a l e .

Satul Bala de Sus
Biserica Sf. N ico la e
Se a fl ă pe dea l 13 , deas u pra un u ia din pîr aie le
Motru lui, mă r u n te l e d ime nsiuni 14 ne în găd uin d

să

8

Construit 1890 (în locul celui vechi de lemn, dupl

tradiţie),

printre c itit ori fiind N ic u

M andre.ş,

cf. « Anu aru

Mitropol iei Olten iei», Cra iOV3, 1941, p. H3 .
v Se

susţine t r a diţ ia,

funcţionat « d ă scă l ia»
10 Gri g ore Ione scu,

conform

că rc il

în ace ls d cu

(şc oal a).

op. cit. , p. 55 , 61 .
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11 Nu es te exclu s a fi un co nac do dea l, s tră mutat aic i.
19 C e se l eag ă de aceea a locu i nţei vechi , s pr ijinită pc soclul

piatră a l beciulu i.
Este interesant d e obse rvat c3 biserica d e z id, începu d
î n 1930 , es te a mpla sată l a o î n ă lţ i m e mal mar e d ecî t er a
de le mn , ş i nu în v:>. lc.
u in ~ lţim e a pereţ i l or es te d e num:t i 1,90 m.

de
t:I

a

Bala de j os.
Ca să î n altă

vederea sa din vale. Prezenţa îi es t e anunţat ă
însă pri n clop o tniţa , s eparat ă pe s ud-vest , cu
parteru l din bîrne , în che ie dreapt ă , supraî n ăl 
ţat de foişor. Anul 1882, so coti t a fi cel al î n ă l 
ţăr ii l ă caşului 15 este de fapt anul r e novării
momentul măr irii, spre vest, a spaţiu l u i 16 (presupu nem, prin înglobarea prispei) , a l t e ncuirii
bîr ne lor 17 , cînd se înlocuiesc totodat ă icoane le
din registr e le tîmplei 18 ; se fac stră pungeri
(mod este) pentru ferestre şi soc lul de piatră .
Pereţii, din bîrne masive, pe temeli e di s pu să
în uşor decr oş, în sc r iu forma b ătrîn ă , r egăsită
pe întreg cuprinsu l ţ ă r ii, a na vei dreptungh iu-

Bala de Sus . Biserica

Clopotni ţo

ş i c l op otniţa.

de la Balo de Sus.

lare şi a altarului , în cont inua re , polig o nal cu
cinci latur·i. În elevaţ ia inter ioru lui se află boltire se m i c i li ndri că pest e naos şi pro naos (cu
excepţ i a părţ ii adăuga t e , acoper ite cu
tava n
drept) iar în altar un trunch i de co n, intersectat, pe est, de un t impan, retras ca şi în res t.
de la linia p e reţilor.
În afara tehn icii const ructive, a tipului de
plan, a propor ţ iilor modeste, alte elemente
pled e az ă pentru datarea în pragul seco lului al
XVI II-i ea a l ă caşu lui. Dintre acestea edificatoare
sînt: peretele plin dintre pronaos şi naos ; lum inatorul originar, de pe latura de sud a altarului
de 7 cm/5 cm, cu evazare interi oară . De la
tîmpla a nt er i oar ă au rămas , de o parte, « poale le » vech il or icoa ne, pa nourile împodobite cu
flori în vase , e le înse le dovada unu i alt moment
d in v i aţa l ă caşu l u i 10 . Resta ura rea şti in ţifică a
ob iect ivu lui răm în e o sarc in ă a viitoru lui, în
acest gînd se impune în să trecerea lui în evide nţa
monumentelor istorice.

Com ăneşti.
Vieţii», cu

I coană
Isus Hristos
« Pîin ea
însemnarea daniei Iul /l isei monah din

1836.

Casa Domnica Savu (Scurtu)
A preluat , după mijlocul secolului trecut,
forma frecvent ă a înaintaşelor , cu două încăperi
ş i o s ingură int rare . Soclul de piatră găzduieşte
beciul , parţia l, în panta tere nul ui. Pri spa, pe
conso le , şi palimar în reţea , rezema scara de
acces la cap ă tul cel mai de sus. Stratul de ten cuia l ă a p ereţ il or ca ş i acoper i şul de ţ i glă aparţin
încercărilor de modernizare.

Satul

Comăneşti

Troifa de la

Biserica Sf. Apostoli

Comăn e şti.

Declarat ă mo nument istoric , poz i ţ ia 1014,
sub titu latura : « Biserica de lemn a fostu lui
sch it Com ă n e şti » . nu a mai fost p ăs trat ă ca
atare, în listele următoare. Ceea ce a preluat,
cu certitudi ne, l ăcaşu l actual de la biserica schitului, din al XV II -iea veac 2 1 , este locul, pe deal,
la poale de p ă dure, de nu mit el în s uşi« la sch it ».
În veacul a l XV III-iea , bise r·ica sch itu lui sau o
a lta ce o înlocu ise , era de mir, fapt pe care îl
susţ in e Cazani a de Bucureşt i , 1742 , d in pat rimon iul să u: « [ . . . ] cump ă rată de no i săte nii ot
Comăneş ti s ă ne fi e pentr u învăţătură la sfînt a
biser ica noastr ă ot Com ă neşti», în 1779,
sub popa Gheorg he. Aceleiaşi vrem i îi a p arţ in e
ş i o valoroasă i coană 22 , postbrîncoveneasdi, a
Mariei cu Pru ncul , pe tronul stră juit de arha nghe li 23 • Pen tru r idicarea cti tor ie i ex ist ente este
indicat anul 1879 din pisanie. În ca zul de faţ ă
20

16
18

An uarul Mitropol iei Olteni ei 1941 , p, ·H3 .
Nava originar!: 6 ,05 m/ 5 m , m5rit l cu 1 ,30 m. Laturile

absidei pol igonal e Intre 1 ,3 3 m - 1,57 m.

Înv e lito area de t a bl ă este de c1ţ iva an i.
1 8 Tot
de atunci reprezentarea hramulu i,
incrlrii de pc vest .
17

11

dup ă

În preajma lu i au mai r3mas uncie cruci
tradiţie,

alungit peste

avin d

braţele

crestate

şi

un

deasupra
de lemn,

m i n i acoperlş.

braţe .

•o Prin H.C. M. 1160/ 1955.
N . Stoicescu , op. cit ., I, p. 189 ; R.
p. 295.
21

ca ş i în alte le , formu la « din t eme li e» impli c ă
o repa ra ţie cupri n zătoare, pornită de jos, de la
soclu, a unui l ă caş ant e rior , pe care , în faz<
actual ă a cercetărilor îl dată m antequem 1836
acesta fii nd cel folosit, în 1845, de megieşii di 11
Com ă n eşt i 24 • Aparţin şantierului de renovarc:.
am intit: pri spa, cu fronton tr"apezoidal şi clopotni ţă ; acoper irea cu tencuia l ă a bîrnelor; refa cerea bolţ il or , din scîndu r i (sem icilindri ce, în
pronaos ş i naos , din fîşii curbe , pes t e altar).
Bîrne le p e r eţ ilor, în forma pe care o înscr iu:
d r ept unghiul a r ă , cu absida decroşat ă pol i go n al ă
(preze ntînd , pe nord , d i ferenţa de decroş,
pe ntr u ni şa pl'Oscomidiei) ; co nso lele, cu profi le
cur be ş i dre pte, ş i -au continuat d ă in uire a . În
1882, Sim ion Ionescu din ur bea Severin reali zează pictu ra murală 25 , pe aceea a icoanelo r
de la tîmplă ş i din pronaos 26 . Refol oseşte icoa ne
a nter ioare , precum este aceea cu repre zentarea
lui ls. Hs. pe care notează c ă este din 1495 şi
repa rată în 1883 , de pe spatele că reia, în slo va
veac ului al XV III -iea, afl ă m că a fost cumpărată
de pîrcă l abu l Bolovi. Pe faţ a dinspre pro naos a
peretelu i desp ă rţito r, răzba t, de sub un decor
în ulei (p oate din 1941), scene , mini aturale ,

Creţea nu , op. cit .,

~~ Es t e posi bil c3 şi bl :i tul 3ltora , d in 3cea scrie, d fi fost

re pic tat.
t :i Presupunem a
opera Iul Ştefan D i:iconul, nu a lu i
Ghiţ e zug ra v, din Ct3pa de în ceput a cr ea ţ iei n le 3rtist ice.

n

21
26

Pr. I. Ionescu, op. cit„ p. 829 .
Uhragi :i te, în p:irte, prin uleiuril e decorative, din 1941
Mar iei cu Prun cu l 1 pe blat vechi , est e inc eernl.

24 Icoana

I ucrare a sa.
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dintr -o pi c t ură mai veche, dintre care o menţio
n ăm pe aceea ce i m agine ază Fa ce rea Evei din
coasta lui Adom, com pozi ţ ie pe care , în 1882.
Simion o re ia pe per·ete le o pu s. O se ri e de icoa ne
din patrimoniul l ăcaş ului, datate 1836, stabiles c,
l)rin analogie, şi vîrsta fragme nt e lor mai sus
amintite. Pentru teme le ico nografice, pe nt ru
import a n ţa ştiri l or ce se despr ind di n î n se m n ăr i
le vom î n şirui: icoana cu repreze nt ar ea Sf. Nicolae ş i a bu st uril o r lui ls. şi Mar ia 27 , care are pe
fa ţă o î nse mnare din care se des c i frează mia şi
sute le 1800 ş i nu me le zugr·avu lui Gh eo r·gh e (sau
Gh i ţe ), Pe verso se dă de ştir·e că : «au cump ăra t -o aceşti oameni: Pă tru pah«arnirn t al.
«eri» 8; Mate i tal. 10; Radu , tal. 10; Răducan
t al. 10 ; L ă păd a t t a l. 10 ». Te ma Plîn gerii lui ls.
constituie subiectul altei icoa ne , cu ram în
grosimea lemn ului. Mu ce ni cu l Trifon , pr-otector
al vit elor, « tînăr făr ă de barbă», după erminie 28 , este zugrăvit, de acelaş i art ist, pe un
blat (cu ram în grosimea le mnul ui) ce are în
dreapta sus pe Ma r ia cu Pruncul. iar î n jos,
t extul de invocare, din 1836 februar ie 29 , pe nt r-u
să n ă tatea vitel or: «bo i, cai, capre şi toate necuvî nt ă toar e le ». Aceeaş i d ată o poartă icoana cu
tem a ls . pîinea vieţii (ob işnuit ă î n proscom idii ,
a l ăt uri de pome lni ce le ctitori ceşti) ce co nsfinţeşte , după pi sa ni a din reg istrul de jos, dania 30
către b i serică a lui Ili e C ioltea, atunci \li sei
monah, a viei cu pruni şi a pru nil or d in S ă liş te.
Anul 1836, marchează, fără îndoială, un moment
h o t ăr ît or în ex i ste nţa biserici i din C omă n eşti ,
î n care Ilise i monah se înscrie ca pri ncipal ctitor·.
Revenind la acti vitatea de la Comăneşti a lui
Simion d in ur· bea Sever in, apr·ec iem că este
mer·itor ie a fi lu ată în co n s id era ţie pe nt ru ar-ta
bisericească din e poca modernă. Am in t ind numai
că î n progr·am ul ico nografic art istu l re s pe ctă
ca noa ne le, vom insist a asupra tab lo ului votiv
din pro na os , remarcabil do cume nt social din
Olte ni a ultimelor decen ii ale veacu lui trecut.
Sî nt zugrăviţ i , î n portul lor- meg i eşesc: Ilinca
Sch intee, cu fi u l său Iulian, Dumit ru Com ă ne sc: u ,
cu soţia Eugenia ş i fiul Io nel ; Constantin B.
Frînculescu cî nt ăreţu l ş i soţ ia Dum itra na ; Ni colae Ţăpîrdea ş i soţia Op rea Giurea scă 3 1 cu fiii
Sta nca ş i Ioa n ; Vasile I. D răgulescu «pe nsio nar
şi casier» cu soţ i a sa Eugenia, n ăscută Sârbulescu ;
I. P. S. S. Nifon, arhiepiscop , Mitropolit al Ol teniei. Tablou l vot iv, ce reînvie un crîmpe i al
soc i etăţi i o lte ne de acum un veac îndreptăţeşte
s ing ur atrib utul de mo nume nt istoric al biser icii
actua le, co ntin uatoar·e a biseri cii Sch itulu i de la
Comă n eşti.

Tro i ţa de hotar adă p ostită sub streaş in a lăca
şu lui e~ t e o or i g in ală operă de scu lp tu r·ă în
lemn. lntr-un cadr-u mărg init de r·a me «în
frînghie» se înscrie o cr-uce sc ulptat ă . pe mot ivu l
fr-înghiei ş i a l rozetei, cu braţele unit e, am intind
tro i ţe l e maramureşene . Toa te e le me nt e le sî nt
adăpos tit e sub un acoperiş de ş ind r il ă, asemen i

unei

portiţ e.

Cul a

Ţ ă p î rdea

Co n sem n ată î n bibliogr·afie ca existe nt ă cu
pu ţ ini ani în urmă :i 2 , rem a rcabilă mărtu r· i e a
creaţ i e i o l teneşti, şi-a încetat dă inui rea. În

întreg ime din buşte n i, cu prindea, la parter·,
pivniţa din 1819 a logofătului Ioa n Trud ă, iar la
etaj patru î n căperi, pridvor larg ş i galer· ie. La
sfîrş itul veaculu i trecut era în s t ă pî nir ea lui
Nicolae Ţăpîrdea al cărui chip este memorat,
de paleta lui Simion, î n tabloi.;I ct itor icesc de
la «sch it».

Satu l Rud ina
Fa imos ce ntr-u de meşteşugar-i uşeri, co nfe cde uşi tipice pivn i ţelor, dar şi caselor
vechi n.

ţ i o n eri

aflîndu-se su b ha in a înnoir· il or. Pereţ ii sî nt aşezaţi
pe o teme lie mas i vă , cu ca petele intersectate şi
mult alungite, î n vederea sporir ii gradului de
r· eziste n ţă. De sub te n cuială a răzbătut modenatura conso le lor, crestate în val. Sub st reaşin ă '10 ,
pe sud şi pe vest, se pă stre az ă cosoroaba sculptată, pr·in două rîndur i de zimţi î n gros imea
lem nului. În tr"aseul pereţi l or d l se regăseşte
parti cularitatea decroş ă rii latur ii de nord a absid e i nu ma i î n partea de jos , în ti mp ce în cea
su perioară este în prelungirea nave i, obţi n în
du -se astfel , la interio r· , proscomidia. Bîrnel e
orizontale, ce alcătu i esc palimarul prispei, de
pe vest, sî nt tencuite, ca şi fru ntarul, e lement
susceptib il a deţine de co r· scu lptat, remarcă ce
se poate ext inde ş i asupr·a stîlpilor şi a cadrului
i n tr·ări i .
Tîmpla datează antequem, 1805, ctitor-ia megieşilor d in V i d i m i reşti . Frize le (Cr ucea R ăstig
nirii şi mole niil e; apostolii : praznicele) sînt
despărţite prin rame cu decor floral. Icoa nele
împărăteşti, cu autograful lu i Gh i ţe zugrav,
r·eprezi n tă ur· mătoare l e teme: Mar·i a cu Pruncu l - Platitera, str"ăju it ă de arhangheli: ls. 1-'s.,
cu Mar ia şi Ioan: Sf. Nicol ae cu ls. Hs. şi Maria;
Ar·hanghelul Mihail. N umele zugravului dar . şi
anul creaţiei, 1805, se r·e gă s esc pe panourrle
(poale de icoane) cu flo r·i în că ni sau în compoz i ţ ii stilizate. Uşile împ ă r ăteşti (Buna Vestire,
pe fundal arhitectonic ; bustur il e proor-oc'.lor
So lomon şi David) întregesc opera de la Vrd rm ir·eşt i a lui Ghiţe zugrav. Nu putem susţ in e
că îi aparţine ş i r-îndul de icoane din pr-o naos ' ~

Poarta Totir de la

Satul

B er eş t i

B e re şt i

- Rudina .

(în glob at la Rud ina)

Poarta gospodăriei Totir· Maria"'' .
Strnctura por·ţi i tr· adiţionale (cu poartă mare
şi porti ţă) , avînd pilaştr· ii înl ocuiţi , pă st rează,
din e lementele orig in are, fruntar-ul (pragul de
sus) al por ţ ii mari , crestat, în grosimea lemnului,
cu chenar·e, pe motivul striu lui, al dintelui de
lup, în şiru ri parale le (am intind cornişele unor
biserici ), al rombului.

Satu l

V id i m ir e şt i

Dealurile din hotarul satu lui sînt încă în
mar·e parte acoperite de ~ădur i , dar mărtur·iile
rolului lor· în peisajul co nst ructi v de odin i oară
sî nt extr·em de rare . Ele se aflau d in destul spre
finele seco lului trecut, cî nd aşezar· ea cu rar.g
de comună (îm preun3 cu satele Ohaba şi Pă
peşt i 35 ) num ăr·a 200 de case 36 .
Biserica Sf. Nicol a e
Aşezată pe malul Hobiţei, a l căt u i eşte , cu clopotniţa a p r·o piat ă şi cadru l natur·al, un pitoresc
ansa mblu. O repede pr·ivire asup r·a- i infirm ă
datele transmi se pentru vîrsta sa: « co n str"u it ă

din lemn , în 1905, î n locul cele i vech i » 'l7. S-a
sugerat, du p ă icoan , un secol înapo i 38 , fără
alte ar-gume nte. În urrn;i cercetări i se poate
afirma că lăcaşul este ace la pe care 1-a avut în
ve der·e şi catagrafia de la 1845 ""· Învechit şi
s l ăb it, este rev italizat, la 1895, prin: t ncuir·ea
pereţ i lor, la interio r şi exterior: refacerea , din
scî nduri, a bolţilor (de formă sem i c i lindric ă
peste navă şi o semica l otă, joasă, peste altar) ;
adăug i rea
unei miniclopotniţe peste prispă;
realizarea unor imagini pictate de cătr· e Nicolae
Rotea nu. Dup ă sistemu l co nstructi v, proporţii,
elemente decorative, edificiul aparţin e secolului
al XV III-iea , indi cii pentr-u o datare mai sigură

34 Pro priaca ra, in vi r stă de 93 an i. Refac e rea po r ţ ii a avuc
loc tn ti n e r e ţ e a sa.
3G A şeză r i unice i n ace l aş i sa c, pc ndint e de comun a
Ş o v arna .

27

Cu ram in grosi me a le mnului , posi bil o re pictare .
rs Dionisi e din Furn a, Erm inia pictu rii bizant ine, Ed .

Mi tropol ie i Banatu lui, 1972, p. 254 .
~ ~ Z iua Sf. Tr ifon , 1 fe bruari e.
a mintit ă şi de R. C r cţe anu , op. ci t. , p. 295 .
:u C titor ă prin ci p a l ă a reface rii, din 1884 , a bis e rici i din
Giur eş ti , cf. R. C rcţ ca nu , Noi co mpl e tdri la in scri pţ ii l e din
bise rici le de lemn din ra ionul Baia de Aromd, in « Micro p.
O lt e ni e i ». XV I, 1 -2, 19M , p . 70.
"' A. P ă no i u, op. ci r„ p. 17 6, 181 , 186 , 192.
33 M. Bracilov ea nu Pop ii ia n, Loc u i'nţa t ra diţiona l ă diri Podiş u/ M ehedinţi l or, in « S.C.l.A ., » a rt ă pi. tom 22 , 1975, p. 160.
30 Ico a n ă

:io N . D . Spine an u, op. ci t. , p. 303 .
3 7 Anua rul Micropo lie i Olc e nie i, 1941 , p. 54 1.
38 R. Cr eţea n u, op. ci t. , p. 71 .
:ill Pr. I. Io nesc u, op . dt., p, 829 .
dO Si ne impr es ionant e panc e le abrup te ale a c op e r iş ulu i.
Pes te şindr i l ă (bl ane ) a fo st a şt e rnu tă cabla.
41 D ime nsi un ile navei dr e ptung hiulare : 7 ,50 m/4,37 m
D ec r oş ul, la nive lul absi d ei, intre 1,10 m - 1 ,40 m, la registr ul d e jos ; 1,23m ; 1, 80 m, lat ura de nord şi , respect iv ,
nord -es t , ale regist rulu i d e sus .
42 C u r e pr ezencările : So boru l A rha nghe lilor; Mari :\ cu
Prun c ul. pe cron ul s tr ăjui t de Ar hang heli ; Deisis: Sf. Gheorgh e şi Sf. Ni colae .
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Coso r oobă de
s treaşină

de Io

biserico din
Vidimi r eşti

Vidimireş ti.

Ic oană

de

tîmplă .

zavor·ul or·iginar). Uşil e (de 0.80 m/0,90 m)
sî nt cioplite dintr-o singură bucată de lemn .
Lărgimea primei încăperi depăşeşte cu puţin
cadr-ul intr ări i .

Vidimlre şti.

Clopotniţa

Detaliu din

de la

uşa

fmpă rătească.

Vidimireşti.

BALTA
Aşe z ată pe valea Topolniţei, dispunînd , în
peisajul său , de dealur i şi ape, pu ncte istor ice:
« Po n or~lu », « Criva », a fost reşedinţa plaiului
Cerna. ln secolul trecut forma comună cu satul
Sfodea şi cu crîngurile: Opriţeasca, Aniţeasca şi
Lăzăreasca, tota lizînd 70 de case 1• Arhitectura,
de tradiţie, a avut o îndelungă vieţuire. Se obs ervă, pr in exemplarele existe nte, evoluţia locuinţe i , de la cea monocelulară, cu prispă, la
aceea î n a l tă, cu prispe (săli) pe mai mu lte laturi;
cerdac. Casa î n altă, pe două nive luri, cu sorgi nte
în secolul al XIX-iea, a cunoscut , la Balta, o
mare frecve n ţă , modelul fiind preluat de toate
categoriile sociale 2 • În bibliografia de specialitate au fost consemnate ca reprezentative casa
lui Ioan Aniţescu, fidelă unui arhaic plan, cel al
pr ispei parţiale 3 , ca şi aceea a Valeriei Zeican 4 ,
cu două încăperi (o singură intrare), aşezate
pe soclu de piatră, cu beci (parţia l ) în panta
terenului. Prispa, continuă, se sprijină pe pilaştri
de piatră. Pe faţa acoperişului de şindrilă se
înalţă coşul înalt, element specific mehedinţean.

Satul

Costeşti

Satu l lui Costea, de pe Topo ln iţa, este atestat
în actul lui Vlad islav Vlaicu , din 1374, către
Mă n ăstirea Vodiţa 6 • Închisă din toate părţile
de dea luri, aşezarea, din plaiul Cerna, aronda o
comună cu 116 case 0 •
Biserica Sf. Nicolae

Vidimireşti. lmbinări

pereţi

de la pivniţa Totir

Const.

1,

Aduce, pe firu l vremii, nu numai tradiţia
ctitoriei din lemn, dar şi a unor remarcabile
elemente arhitecturale, sculptate, asemeni multora care au fost mistuite, fie prin dispariţia
lăcaşurilor înseşi, fie prin lucrările de renovare
asupra altora, existe nte.
Trecută prin prîjolul turcesc, în timpul luptelor din 1807 8 , s-a pus problema înlocuirii
sale. Scontînd pe ajutorul lu i Tudor Vlad imirescu, sătenii pregătesc, în hotaru l lor, ridicarea noului lăcaş. După cum se şt i e, slugerul
Tudor ctitoreşte, în 1808 , biserica de lemn a
vecinilor din Prejna 9 , Megieşii din Costeşti
1

1

N . D. Spine a nu , op, ci t„ p. 20- 21 .
M. Br:atiloveanu Pop ilian , Locu inţ a trad iţ io na ld din . ..

p. 153.

Troită

A. Pinoiu, Arh itecturo şi sis temat izare a ln Judeţul Mehep. 155.
Idem , p. H7.
P. I. Panait, op, cit„ p. 172.
N . D. Sp ineanu, op. cit., p . 90.
Monument istoric prin H.C.M. 1160/ 1955 , po ziţia 1022 ;
Stoicescu, op. cit„ p, 200.
1 N . O. Spineanu , op. ci t. , p. 91 ; R. Creţeanu, 8is erici
de lemn din raionul Baio de Aromi!, ln M.O . 5 - 6, 1959,
p. 301 - 302.
• Idem , p. 303 - 30~ , 307.

de la Balta.
Detaliu.

Vedere asupra satului

1

d i nţ i ,

de pe car·e se citeşte numai cifra de o mie şi sută
(1800) ca ş i iniţia l a Ghe. Ele sînt ma i tîr·zii (după
1830), vădind o a l tă manieră sti l istică şi decorativă (semnalăm redarea sub forma capetelor
de grifon a picioare lor tronului).
C l opotniţa, pe două niveluri, cu pereţii din
bîrne, îmbinate în cheie dreaptă, evocă imaginea
culei de lemn, ce va fi fost modelul de inspiraţie al meşterilor.
Crucile de morminţi, cu braţe crestate, adaugă
un spor de arhaism cadrului de dăi n uire al ctitoriei îndreptăţite a fi declarată monument
istori c.
Pivniţa

'
•
•
'
N.

Costeşti.

Totir Const.

Sec. XIX: bîrne ciop lite , îmbinate în cheie
dreapt ă , avînd capetele asemenea unor ar ipi.
Este compartimentată, intrarea din afară fiind
alcă tuită, după tipic, din trei usc iori (cel mob il.
decorat cu profile şi dinte de lup, are în spate

Vidimireşti.

Intrarea

pivniţei

Totir Const.

23
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s tr iur·i, rnzete, linii în zrg-zag (dinte de lup ) .
Pe cadf'lf l int rări i (de vest) 16 urcă trupul în frîn ghie r·ăsuc it ă a cite unui şarpe (de o parte ş i
al t a), ca petele întîln indu -se în pragul de s us
(am intin d exemplare hunedorene ), înso\ite d e
chenare pe motivul rombului şi a l d in telui de
lup. Arcul de susţinere al bo l ţii r.aosului se
reazem pe co nsole în forma capu lui de gr ifo n.
A lt e eleme nte sculptate pot fi scoase la l umi n ă
de sub tencuial ă 10 •
Pentru art a lem nulu i din podişul Me hedi nţi lor, pentru valenţe le ctitoriei în lemn, monume ntu/ de la Cost eş ti rămîne s tatornic ă m ărtur i e.
Co s t e şti, pri s pă

re n unţă la e dific iul proiectat, pără ~ esc locul, toponimic «la bî.-ne », şi, întorcîndu-şi gîndul la
cel afl at în paragi n ă , îl r e pa ră , îl împodobesc,
toate ce le de cuvi inţ ă săv îr ş indu -se în prim ăvara
a nulu i 1835. În 27 mai, acel a n, pe o tipăritură
de Blaj, subtocîr· mu itorul de plai co nse mn a că
a fost cumpărată cu banii bisericii: «ce s-au
agonisit de la sfi n ţ irea icoane lor cî nd s-a u pre no it la biserica din satul Costeşti » 10 • Icoa ne le
sup use « p reî nn oiri i »,zug răvite în văleatu l 7297
(1788 - 1789) , se a fl ă în pronaos 11 , în soţ it e de
((poa le le » împo dob ite cu motive flora le brîncoveneşti . Le atr ibuim zugravulu i Ghiţe ot Pla ş
ti na, fi ind mărtur i ile cele ma i timpur ii ale vrednicei sa le act i v ităţi. Este greu, în stad iul dat al
cerce t ăr ii, să ne pronunţăm as upra tîmpl ei 12 .
Este ea rezultatul unei « preînnoiri » (de acest
rî nd efec tiv ă) sau a fost r·eal izat ă în 1835 l Cu
sigura n ţă, î n să , din aces t an datează icoa nel e
împărăteşti, ş i e le cu poal e înfl o rate, conţinînd
re p reze nt ăr i le: Arhanghelul Mihail că ldnd «omul
păcătos»: Mario Plotitero , cu arhanghelii (d ani e
co nform însemnării, a lui Gheorghe Gîdea, Jon
B ăsăra b, Pîrvu B ăsăra b); Deisis ( datată, pe carte,
1 835), pl ăt i t ă , în ace l aşi a n, de l onaşi , Io n, Ion şi
Gheorghe En ăşesc u; Sf. Nicolae, redat î ntreg, cu
ls. şi Moria , ctitor ită de po pa D u m i traşco,
Gheorghe Bratu , Pa n Arămaşu. Artistu l, poate
po pa Ghi ţe sau Gheorghe, realizează, î n anul
urm ător, o pre ţ io asă serie de icoane la Com ă
neşti. Pereţi i sînt acoperiţi cu tencuia l ă (ca ş,i
feţele di n afa ră) 13 dar nu este exclus ca ei să tă i 
nuiască fragmente de pictură. Tencuită este şi
cerimea , dar alcătu i rea - i d ibace se poat e vedea
pe intradosul ei, atît la bo l ţ i le , sem icil ind rice,
de peste navă, da r mai ales la a ltar, u nde în
cont in uarea pe reţ i l or, folos ind acelaş i sistem de
îmbinare, se suprapun bîrne ce alcătuiesc suprafeţe curbe, intersect ate cu bo lta sem i cil i n d rică .
Lăcaşul are na va dreptunghiu l ară (6,70 m/4,75 m)
şi altaru l, decroşat (0,60 m), poligo nal cu cinci
lat uri (înt re 1,27 m - 1 ,98 m). / n ălţi m ea pereţi l or (pînă la soclu de piatră , ulte ri or) este d e
abia 1,53 m. Acoper i şul cu pa nte mari est e un itar. H Ad ă postu l clopotelor a ră mas, ca dem ul t,
sepa rat (pe piloni, acoper it cu un co if). Prispa ,
de pe V„ are dr e pt balustradă , o b î rn ă aşezată
pe lat.
Vom aduna laola l tă elemente le scu lptate ale
biserici i spre a-i apre cia măsura şi frumu se ţea.
Consolele (inclusiv capetele), de sub streaşină
a le pereţil o r d es p ă rţitori, capetele cosoroa belor,
sînt crestate minunat şi sugestiv, sub form a
capului d e ca l, cu urechi, n ări şi zăba l ă . Cosornabe le prispei au crestătur i adînci, sînt st răb ă
tute de ş a nţuri, pe intra dosuri ş i feţe, mărginite
în dinte de lup, fa fru ntar ad ă ugindu-se cit e o
rozetă, ce ma r chează int rarea. Reg istrele stî/pilor (de difedte secţ i uni) sînt împodobite cu

Satul

Gornovi~a

Biserica Sf. Ştefan

Satul Prejna
Ce rcet ăto r ii au atr ibuit modelul
diţionale din aşezare renumiţi l or

şenţuire ş i

(s eparate printr„o scindur l ,

cu decor floral) . Picturii de bună tradiţ i e postbrîncoveneascl, Uşil e împ ă ră teşt i (Buna Vestire) , re înno ite în 1859 ;

În altar dou ă praznice pe care le atribu im lu i Ioan Pocru-

ianu.
ia Tencu irea poate fi din 1835 . Pe ab sido nord sgroflte cu
l itere chiri! ice.
a lnve litii cu tobll, re cent,
li Uşa, probabil d in 1835 , Arc boloma le d in fi e r fo rj at,
iar pe e;J. este inci zat:\ o ro2ec:\.

din Prejno

(după

Ad. Gh eo rghiu).

Inscripţi a , săpată într-o piatr de la Ba lta 31
consemna : «E u Tudor Vladimirescu s lu ge r , văt af
de plai, ot Preş na [ . .. ] ». În acest sat de obîrşie
a înălţat, în 1 808, biseri ca de lemn, împreună
cu Gheorgh e Duncea, acţiune ct it oricească evocată prin piese patrimoniale 32 •

Sat ul Sfodea
Lunca

Topolniţei

a fos t singurul ter e n ce a
construirea gospodăriilor în acest sat
dintre munţi, cu povîrnişuri stîncoase.

îngăduit

Biserica
Se

Na ş terea

Maicii Domnului.

afl ă

sub m unte, la marginea de sud a satu lui.
primar, cunoscut pe întreg
teritoriul ţării, a l navei dreptunghi ulare, cu
a ltarul, în prelungire, poligonal, cu cinci laturi 33,
În 1853 a fost renovată , în nume le strămoşilor
(pomelnic în proscomidi e). De atunci datează
tîmpla, a c ăre i pictură o atribuim zugravului
Ioan din Pocruia.
Ajunsă în stare rea 34 , s-a reparat în ă l ţî ndu -s e
pereţii, cu aproximativ un metru, nivelul origi nar indicînd u-1 consolel e şi capetele bîrnelor
de sus a l primezelor, refăcîndu-se acoperirea
interioară. Pentru unitate au intervenit un fronton, pe vest, şi o miniclopotniţă, peste prispă.
I nt ersecţ iil e cosoroabe /a rse disting s ub tencuia l ă ,
ea asc unzî nd, desigur, şi scu lptu ra fruntariului .
Stîlpii prispei, ciopliţi pe muchii, sî nt uşor decoraţ i (la mijl oc un dreptungh i în ca re este ad î ncit un romb). Argumente de datare pot rezulta
prin resta u rarea l ăcaş ului .
Din fo ndul constructi v tradiţional a u fo st
înscri se î n literatu ra de spec ialitate casa lui
Matache Daravo in e , cu două încăperi (şi o
si ngură intrare), precedată de pri spă 30 ; casa
î n a lt ă a Elenei Tomescu, ce le am inteş t e pe ce le
d in Munţii Apuseni, cu foişor, pe soclul de piatră,
su pra l ărgit pentru a primi scara de acces 36 ;
co nacu l lui Teodor Podeanu, evoluat din planul
arhaic a l prispei pa rţ i a l e, cu beci de piatră în
Î nfăţişează planul

cu motivul d inte lu i d e lup , Poat e exisu

un br iu med ian .

N. D. Spineanu , op. cit „ p . 138- 139.

18 Nu est e

apostolilor şi a pr aznicelor

case lor tr·aco nst r uctor i

10 Ancadram e ntul intr l rii în naos , e s te sub ten cui a l?i..
Este cel orig ina r , sculptat , c ă ci intrados ul e ste d eco rat

11

Cu reprez en tă ril e De is is; Mari a cu Pruncul sub straja
a rhanghelilor ; Sf. N icolae ; Arhanghelul Mihail.
lll Compusă din :
Crucea Ri stign irii şi moleniile ; fr iza

18

Constr uită: « nu se şt i e cînd » 1" , luffă ri l e
de reparaţii pierzîndu-i actul de ridicare , poate
fi atr ibuită secolul ui al XV III -iea , vreme retinută şi p r in tradiţie. Este de plan dreptunghiu lar: •0
cu absida, uşor decroşată (0,17 m), poligonal ă
cu cinci laturi. Păst re ază înfăţişarea bătrîneasc ă ,
fără clopot n iţă şi fă ră pr i spă. Dintr-o p r i mă
etapă de înfrumuseţare co n siderăm că provine
registru l împărătesc din p r onaos (Deisis; Maria
cu Pru ncul şi arha nghe lii în spat e le tronului;
Ioan Botezătorul ; Arhanghelul Mihail). În anul
1834, urmînd vreune i reparaţii, este î n zestrat ă
cu o n ouă tîm pl ă.
Regi st rele , de icoane, sepa rate p r in stinghii
decorate pe mot ive stil izate post brî ncoveneşti,
su p ra p u n peretele spre al t ar. Registrul împă
r ătesc 21 datat 1834, cuprinzî nd icoana de hram,
a Sf. Ş t efa n 22 , este însufleţit de florile revărsate
pe pa nouri le ce le s econdează . U ş il e îm pă ră
teşt i 23 desăvîrşesc opera zugravu lui, întîlnit
apoi la Costeşti şi Comăneşti.
Şa n tieru l u i de renovare din 1859 i se datorează st ratul de tencuia l ă (peste bîrnele vînjoase
de stejar, cu îmb in ări în coadă de rîndunică)
ş i o nouă podoabă pictat ă. Din pal eta, de tradiţ i e, a zugravului Ioan , au rămas cîteva fragme nte, me n ţ i onînd compoziţiile Deis is, cu data
1859 martie 17, şi Maria pe tronul străj u i t de
arhanghelii de pe peretel e intr ădi . Anul 1962
se adaugă în cro nica l ăca şului 24 , Pis a nia din
pr·oscomidie pom e neşte ctit o rii de seamă.

şi

Ide m, p. 302.

Cosă

Si tuat pe dea lul Bab elor, e ra , în seco lu l trecut , com un ă de s in e st ătătoare, cu 145 de case 17 ,

prin

10
11

Gorno viţo .

Biserico din

de case 20 . Le. a u marcat evoluţ i a de la cele
joase, cu prispa parţială 26 la cele îna lte pe două
niveluri (exemplificată prin aceea a lui Io n Paloş ,
c u pri s pă parţială ş i cerdac pe soc lu de piatră) 27 ,
A fost semnalat rolul decor· u/ui , în sc ulpta rea
fr unt ar e lor, grinz ilor ş i stîlp il or. Amintim compoz iţi a ornamenta l ă a arcului
(î n gros imea
lem nulu i) cu chenar în dinte de lup 28 • A fost
co n sem n ată dăinuirea mor ilo1· de apă zu.
A fost propusă, ca monument istoric, casa lui
Io n Pop esc u (de la nr. 195) , sec ul ară , const it u ită
din trei încăperi, una supra l ăr·gită , prispa par·
ţială, şi acoper iş care p ăstrează tipicul c o ş, înalt,
mehed i nţean 30 •

în e vid e nţa monum e ntelor

is t.orice.

"« Anuarul Mitropol ici Olten iei » 1941 , p , 534.
2

° Cons ider 5. m

ci. a inte rvenit o

l ărgire a.

pereţ il o r

(poate la 1859). Lungimea nave i de 7,80 m c• fi înă lţ i m ea
pereţilor 1,88 m corespund veoculu i a l XVIII-i ea, nu t n să şi
ll rg imea (5,25 m) .
21

Deisis , cu Mar ia şi Ioan , lntregi (dup l e rm inie) , datat l

pe cortea lui ls. Hs.1834; Sf. Nicolae întreg , cu ls. şi Maria ;

Maria cu Pruncul şi arhanghel ii tn partea de su s.
H Confirm ă faptul el este bise r ica menţ ion a tă d ecata-

&rafla din 1845, în ocel aşi hrom.
93 Reprezen tlnd Buna Vestire pc
fund a l arh ltecton ic
iar fn registru I de jos pc proroc ii Abocon 1i Solomon, Dav id
li Dan ii l ,
" Reporată f i p ic tată. Pe a cop eriş t ab Iii tn locu I ş in d r ile I

2.4
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" M. Bra t il oveanu Po p Ilion, op. cit„ p. 155.
•• V. Novoc , op. cit„ p. 352 , flg . 21, 23, 25,
2'

Ad. Gheorghi u, Scara de acces ca for mii orhitecton id

jn arh it ectura
18

şi

p o p ulară

ro mfi neasdi, in « Mon umente isto -

d e a r tă», 1 , 1976, p. 10, fig . 16.
V. Novac, op. cit„ fig. 22-24.
" Ide m, p. 353- 354, fig. 62.
80 Ide m, p. 156.
31 Fo to teca D.M. A.S.I. , 1301/1 1.
31 R. C r e ţcan u, op. cit „ p. 303 -304 , 307.
8 3 A. Pfooi u, op. cit„ p. 114, planul.
34 « Anua rul Mitro pol ici Ol teniei », 1941 , p. -444.
0• A. Pă no iu , op. cit„ p. 152.
•• Ide m, p. 153 , 165.

r ice

panta terenu lui 37 , obiective cărora nu le lipsea
s pecif1c crescut pe faţa acoperişului.
Pe ntru im p ortanţa t i po l ogică a unghiului î n
ax, î n arhitectura românească am int im palanca
lui Prună 3 •
Adăugăm, în urma . cercetărilor recente urmă
toarele exemplare de arhitectură populară.
coşu l

Cas a Grigorie Chisăliţ ă « Par a~ utistul »
Secolul XVI II ; bîrnele ciopl ite (aparente
cu capetele mult a lungite , sînt aşezate
pe pămînt; înscrie plan ul arhaic «cu cot»,
prispă parţială, cu pălimar traforat (motivul
iederei sau inimii). Acoperiş, cu învelitoare de
şindrilă (blane). Intrarea obişnu i tă pivniţelor.
parţial),

Casa Gh. Ghiţă (Ch i ţă) 3 ~ - pe o ulicioară
de pe malul apei.
Prima parte a secolului al XIX - iea. Un capăt
al case i începe de pe coastă şi se ridică, ascendent, pe un soclu de piatră, ce găzduieşte, la
capătul opus, beciu l (prevăzut cu lum inatoare).
Este compartimentată în două odăi, cu o singură
intrare (uşă din două aripi, din cîte o singură
bucată). Gr inzi le principale se continuă la prispă,
avînd capetele pe faţa înclinată, brăzdată de
striur i. Stî lpul de la intrare, ciop lit ~e muchie,
are sus un mot iv decorativ (un X între linii,
mărg ini te de denticuli).
În faţă , p_este acoperişul, de blane , se află
coşul îna lt. ln spatele casei o polată de piatr ă ,
acoperită în prelungire.

Vedere asupra satu lui Sfodea.

Casa Mihalache Dar a voinea (Guran)
Secolul X IX ; prezintă aceeaşi structură ca
cea de ma i sus, cerută de panta terenul u i. Are
trei încăperi, în cea s upralărgită f1ind vatra, cu
coş, de nuiele. Cosorobu l prispei (parţia l e,) cu
crestături para le le, în dreptul stîlpi lor; cerdac,
Fe soclu de piatr ă .
Casa Bilba Tincă
A doua jumătate a secolulu i a l X IX- iea.
Soclu de p i atră, î n creştere , cu panta t erenului (beci). Formată din trei î n căper i casa este
prevă zută cu tindă centra l ă. Scara de acces în t run soclu de piatră , cu dispunere de trepte .

S{odea. Casa Grigore

Îmbinări

Sfodea.

Detaliu de prispă de la casa
Gh . Chiţă din Sfodea.

Chisăliţă.

Id e m, p, 131-132.
Id e m, p , 125 .
" Semnalat!. ş i de A.

37
38

P ă noiu,

de la casa Grigore Chi săliţă din
Sfodea

Casa Gh.

Chiţă.
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Sfodea. Casa Bflba Tinca.

op. cit. , p . 150.

BR EZ NI ŢA -OC O L

tuir·e a pereţilor,
gur lem n.
De la bi ser ica
cîteva prăznicare,
acum î n co lecţia

Se află la poal e le muntelui Vără ni cu, cu o
vatră din a l X IV- iea veac, str·ămutată de pe
«dealu l unde a fost od ini oară satul B r es ni ţa »
după slova documentului din 27 iuni e 1887 1 •

Satul

Jidoşti ţ a 2

6

P. I. Panait, op . cit ., p. 172 .
« An ua rul Mitropoliei Ol teniei », 1941, p. 501 .
Info rm aţii de la Fl or id Dum itresc u , fo st po ştaş (pe n·
sionat d e dou ă dece n ii) . Pe locul e i es t e acum un c lopo t.
8 Pr. D . Bu zat u , Doud vechi sat e olt ene, în « Mitro pol ia
Oltenie i », X, 1 - 2 , 1958 , p. 105 - 106.
11
Ibidem .
l O Teodo r a Voi nesc u , Comor i de artd bisericeascd. Co fec·
ţia arhi e piscopiei Craiovei, de la Mdnclstirea Jitianu, C r aiova,
1980, p. 119-120, (nr . 102 - 106).

BRO Ş TENI

C a s a G r igori ţă N a n (acum a lui Gh. Epu ra n), nr. 62
Construită din bîrne rotu nd e, îm binate în
cheie «româ n ească» , cu exce pţia faţadei pe ntru care s-au fo losit cele cio plit e , la începutul
seco lului trecut . Grinzile p ri ncipal e deli m itează pr-ispa , dispµsă pe soc lu de pi atră. L ocu in ţa
este repreze n tat ă de două încăperi pe aceeaşi
lini e, şi o s ingur ă intrare (î n genul celor de
Pereţii

uşor

Dea lu r il e împădurite d in hotarul comune i i
co nstitui e motivul pe ntru care lem nul a iost
folos it şi prelucrat cu mult drag, d ovadă fiind
rare le dar co n v in gătoar·e le mărtur ii.
La case le tradiţionale, cu armo nios ec hilibr-u
între diferitele com ponente". prispa şi cerdac ul
formau unităţile faţadelor atît la ce le joase, cit
ş i la cele î n ă l ţate pe piv ni ţe" ·

văru i ţ i.

« Linia Olăeştilor» -

Sat u I
Casa Anica lui Olei

Prima parte a seco lu lu i a l X IX- iea.
Are st r uctura ce le i de mai sus (bî r ne le ~î nt
cioplite). Capetele grinzilor sugerează prin crestare forma «cap ului de ca l ». Stîlpul or iginar
a l prispei (cel de mijl oc) este împărţ it în registre, p ri n motivul rombu lui, adîncit pe fiecare
din ce le patru much ii . Acoperişul, de ş ind ri l ă,
se prelungeşte peste pri s p ă. L ocu in ţa est e p ără 

J idoşliţa.

Casa Bfrzoi.

d int re e le fii nd să p ate rozete ş i, respectiv, un
motiv arcat , în grosimea le mnu lui.

sită.

C a sa

Ve r de ş

Gh .

Prezintă mo delu l celor a nter ior me n ţionate
(rema rcîndu -se şi aici acce ntu ata a lun gire a
capete lor de bîrnă, dincolo d e cheie).
«Dumbravă»

-

C a sa

Vrăneanu

Maria

Mijlocul secolului al X IX- iea . Exem plifică tipu l
locui nţ e i cu două încăperi, î nt răr i p ro prii ş i
prispă. Este aşezată pe soc lu d e piatr ă.
«Dumbrav ă »

-

Casa

Cioab ă

Marin

Prima parte a seco lului a l XIX- iea. Mod e lul
ce lei anterioar-e. Pereţii sî nt alcătuiţi din bî r ne
c io plit e , dar ş i rot unde (inclusiv la t eme li e).
Prispa are p ă lima r din bîrne or izontal e . Stîlpii,
c i o pliţi pe muc hi e, susţ in arcade (te ncu ite şi
e le ulterior ca şi restul casei, respectiv ş i masi v e le î ncheotori).
«Lin ia Olăeştilor» Nan)

Casa Tufi ş ( ac um

A recu pe rat, î n co n strucţ i a sa, pe la 1860,
mate ria lul (bîrnele rotunde) ce le i dinainte ,
a d ă ugînd u-1 i-se cele co p Iite .
Este compu să din tindă, ce ntral ă , şi d ouă od ă i .
Grinzile p r in cipa le , a lung it e pe faţadă, constituie e leme nte a le prispei (aşezate pe soc lu de
piatr ă). Stîlpii din dreptul tind e i (c u intrarea)
sî nt re ma rcab ili scu lptaţ i î ntr-o s ucces iun e d e
forme geometr ice , un e le volume fiind crest ate
pe motivul dintelui de lup sau al mărului.
«Dumbr a v ă » , nr. 175. Casa Bîrzoi (acum
Jea n Gurgui) A doua j umătate a seco lul ui a l
X IX-iea.
R e pr ez int ă casa îna ltă, cu beci, de piatr ~ .
Locuinţa pre ia pl a nul ar ha ic al prispei p arţ i a l e.
Capătul aceste ia este alungit, în console, formînd un ba lcon pentru scara de acces ( unitate
aco p erită p r int r-o p o lat ă de p re lungire). Pă li
maru l est e decorat î n ocniţe. Stîlpii cuprind,
prin crestare, o multitudin e de vo lum e , pe d ouă
1

de lem n din B rez niţa provin
din seco lul a l XIX- iea, aflate
Arhiepi sc op iei Craiove i 10 .

t1
7

În secol ul trecut alcătuia o comu n ă, împreun ă
cu Ş uşiţa, însumînd 208 case 3 , Este at es t at î n
s t ă pînir ea M ă n ăstiri i Vod iţ a, d in dom ni a lui
Vlad islav vo ievod '1 • Relieful său geografic este
determi nat de dealuri şi vă i .
Domnia co n s tru cţ i ei din lem n este am intit ă
pri n cîteva case ce îngăduie releva r·ea un or·
tipuri, a u nor unit ă ţi arh itecturale, a une i p lastic i decorative.

p i vniţă).

ce păr·eau tă i aţi dintr-un si n-

P. I. Panait, op. cit., p. 170

(existe n ţa

celui mai vechi

lat, cu nume le du, d in Ţara Ro mlineasd.).

a M. Sto icescu , op. cit., I, p. 390 (n u re iese aminti r ea
vreun u i llcaf d e le mn).
1 M. D . Sp inean u, op. cit., p. 169 - 170.
' O . G. Lecca, Dicţionar istoric, a rheoloiic şi reozro(ic
al Romanici, Bucure1ti, 1937, p. 281.

Stllp de prispă de la casa Ion el
din )idoştiţa.

Tufiş

(Nan)

C a sa Florică Dumitrescu (fostă Bîrzoi) pe
uliţa

principal ă.

Cuprinde î n forma actua l ă (din 1927) o casă
din ultimul p ăt rar al seco lului trecut, cu dou ă
încăperi (o si ngu ră intrare) , pe beci d e piat ră.
Stîlpii prispei sînt aseme ni cu cei mai sus d escr işi .

Sat ul

Şuş i ţa

Atestat documentar, din 1385, s ub denumirea « Şuşiţa pe Topo lniţa » 5 , a p ăstrat, pîn ă
tîrziu, tradiţi a ctitoriei d e lemn. Ajunsă în
ru in ă 0 , dispare curînd după aceea. Vîrstnici i îş i
am intes c micimea p ro porţiilor (cca 6 m/3 m),
ca şi faptul că avea pi ct ură mural ă 7 • Part e din
bunurile patri mon iale a u trecut la bi se rica din
J idoştiţa (icoa ne, cărţi), parte s-au r isi pit 8 ,
Anul 1854, indi cat pe nt r u ridicarea ei 9 , era,
fă r ă îndoială, a l un ei repa raţii, dacă ţinem seama
de modestele-i proporţii, de meşteşugita alc ă-

26
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Că p ăţîne ş t i

Biserica Tăiere a C a pului Sf. Ioan Botez ă
torul - în cimitiru l cătu nului Co ndu Ieşti.
Aşezat ă pe ma lul Motru lui, la co n flue nţa
acestuia cu Peşteana, î n truneşte ca li tăţ i arti st ice ş i istori ce 4 îndestulătoare pentru a fi inves tită cu atr ibutul de monument 5 .
Vremea co nstr-uir ii sa le, cea de a doua parte
a seco lului a l XVII - iea, pă s trată prin trad iţi e,
este co n firmată , prin s in e, prin e leme ntel e
co nstruct ive ş i decorative ar ha ice . Prin (piesele de tîmplă i se stab il eşte vă l eatul s ig ur de
existenţă, 7209 (1701 ) . Amp lasame ntu I, sec un dar, al a nil or de p rag de veac X IX indi că mome ntul unei re paraţi i, fle chiar după o s trămutare
din ace l aş i hotar ,6 Pe un stîlp al pri spei es t e
să pat « 731 O» (1802), iar pe o altă faţă a lu i
« Ion » . Pe sud , pe o und rea: « 731 O martie 6 » ,
iar pe o bîr n ă: « 731 O Ni co lae Cuţui»; pe acel aş i : « leat 1 844.». Pisa nia din proscomidie
co n sem n ează c ler ici, ereiţe ş i monahi, spre a
fi p omen i ţ i î n rolul lor de «cti t or i mari»,
precum urmează: «B ucur ereu, Ioa n ereu,
Gheorghe ereu , Sa nda ere i ţa , Bră ndu şa e r e i ţa
Gherasie monah, Ancuţa, Dum itru, Ni co lae
ereu, Maria ere i ţa, Ioa n, Mari a , Maria, Co nst a ndi n, Gheorghe, Sa nd a ... Dumit raşcu, Ilin ca,
Gheras ie mo nah, Costa ndin, Preda ere iţ a,
Ioa n, Cos t a ndin , Mih ai, Mari a , Ion, Viflor, Stan a
ereiţa », iar dincolo de fi lacter, « Constandin »
(poate zugravu l scr iitor i,l l pisa ni e i, dar şi a l
unei haine pictate, din care a rez istat crîm pe iul
de compoz iţi e de deas up ra intrări i î n naos şi
de care se l eagă şi fragmentele de pe timpanul
sp re a ltar (di n Răstignire; medalioane p rooroc i;
chenarele fl orale de pe st inghii d espărţitoare 7).
Pereţii nu au t e me li e 8 , bîrnele sînt aşezat e
pe p ă mînt, dar pe ntru rez i s te n ţă şi sta bi litate
capete le celei de a tre ia bîrne, de pe fiecare
l a tur ă, se int ersectează în co nso le (cu un profil
d rep t ş i a ltul înclinat), dup ă care linia îmbină
rilor este reluată, p î n ă la co ns o le le de s us (c u
crestătur i î n val).
Pl a nul, d re pt unghiul ar, cu abs id a, d ecroşată,
poligonală cu cinci lat ur i 9 , are particularitatea

1 N . D. Spincanu , op. cit. , p. 17 (făcea parte d in plasa
Motrului de Sus).
1 A. P5noiu, Din arhitectura lemnu lui, Ed. Teh nici, Bucu·
re!ci, 1977, p. 160 (exe mpl u grăit o r în acest sens).
M. Bratilovea n u Pop ilian, Locuinţo ţllrllneoscll de pe
Va lea Motrului de jos, î n « Monu mente istorice şi d e ard»,
2, 1975 , fig. 3, p. 87, fig . 6, p. 88.
' R. Creţea nu , Bisericile de lem n di n raionu l St rehaia ,
în « Mit rop olia O lte niei », XV I, nr. 5-6, 1964 , p. 399 -102.
1 Pro pu să , ca ata re , pent r u lista viitoare a mo n u mentelo r istor ice .
,
• I. Pop escu. Cil ie ni, Biserici de lemn , în « Mit ropo lia
Ol te niei », V III , nr. 8 -9, 1956 , p. 541- 542.
1 Se impu ne cercetarea acesto ra s pre a se co nstata eventua le a nalogii cu cele d e pe piesele mob ile ale tf mplei,
d in 1701, sa u daci p rovi n din a do ua ju mltat e a secolu lui
a l XVIII-i ea (d u p ă grafi a pisa niei).
1 Proced e u ar hai c regăsit ş i la ctito r ii băt ri n e h un edoren e.
1 Nava : 7,78 m/-4, 60 m; la t uri le absidei, la nivelul de jos
Intre 1,3 6 m - 2,21 m .

ramă,

s ub for- m ă d e biforă , t ă iat ă în tr-u n s ingul
lem n, co nstitui e ferea st ra or igin a ră, de pe s udul
navei . Compartimentar-ea inte rioară a reţinut
per·etele plin dintre pronaos ş i na os. Sistemul
de aco per ire c uprinde: bolta semic ilindric ă,
peste pronaos, retra să pe o bîrnă: b o lt ă , în
l eagă n, pe ste naos ; în a ltar, tre i suprafeţe din
bîrne dispuse în trepte îmbinate ca ş i pere ţ ii,
intersectate cu fragmentul de boltă semicilin drică. Pri spa, de pe vest , face trup comu n c u
cel al navei, prin bîrnele de jos (c.e co nstitui e
balustrad a) ş i p ri n ce le de sus (cosoroabe).
Pr in l ăca şul de la Conduleşti art a scu lpt ur· ii în
lem n deţine o p reţ i oasă moştenire pr·in cor ni şe
(c u trei r-îndur·i de zimţi): fruntare: cosoroabe
u nd rele: r-uga (domina nte fii nd liniil e în X,

Biserica din Căpăţfneşti - Condu/ eşti.

Îmbină r i,

de la altar .

din

Biserica
comidia.

Biserica din Căpăţfneşti din 24 iunie 1988.

pr·eze n ţei

în

afară

a

nişei

Condu / eşti ;

nedeia

proscomid ie i, pri n

su pral ăr girea peretelui de nord
\m i cşorarea
decroşu lui ). Un lumin at or (d e 0.13 m/0 ,8 m) cu
evazare interi oară , un altul de fo r· ma ar· ipilor

desc hi se , v in di n timpur·i străvech i, aseme nea
ce lo r regăs it e în Mo ld ova sau Transilvania. O

Biserica din
sp re altar.

Căpătfneşti

-

Condu/eşti.

Vedere

Căpăţîneşti

-

Conduleşti.

Pros-

drepte, dintele de lup) : pil aş tri ş i st î lpi , î n
registre, din al că ror decor menţion ă m str iuri le : insi stă.m îns ă asupra a dou ă mo tive de corat ive cu s tr ăvec hi iz vod, ce l al triunghiului cu
cr uce, aidoma aflat la ct itor ii mure se ne, din al
X VII - iea veac 10 , sau ce l în formă de foarfec ă
des c hisă, ce-ş i află a na log ie pe idolul feminin de
la Cima-Dun ă reni 11 .
Reve nim la piesele c u datarea antequem ,
1701 , a monumentului de la Conduleşti: dverele
îm părăteşti, pent ru a evoca d o i stră lu c iţi zu gra vi 12 din vremea Brî ncovea nului ca ş i filiaţia
pene lului . Pe s patele uşilor· (cu reprez e ntarea
Bu ne i Vest iri ) , însemnarea cere: «să se ştie
cî nd s-au făc ut şi s-a u zugrăv it aceste sfint e
icoane vî dni Jo Costandin vo ievod, meseţa
iulie d ni 8, leat 7209 , az m nogo gr·eş ni c Nicola
zugrav i Gheorghe s nî ego» (fi ul său).
Icoa nele regi strului împ ă r·ătes c se co nse r·vo ,
de aseme nea , r e mar·cî nd -o pe ce a a h ramu lui ,
Sf. Ioan B oteză t oru l 13 .
L ăcaşul 14 de la co nflu enţa a pelor şi a seco lelo r îş i aşteapt ă restaurarea 16 , iar nede ia de Sî nz ie ne îş i va co ntinu a tr"adiţia l ingă un monu ment cu v iitor.

Satul

Meriş

Biserica Sf. Nicolae
Datează din 1795 cu t ra n sfo rn1ăr il e şi inter·ve n ţi ile d in 1878 10 , în ci nstea victori e i d e la
Pl ev na, dup ă cum mărtu r· i seşte pi sa nia , ş i cele

rece nte

17 .

lO Ioana Cristache~Panait, locul monumentelor de cult
din lemn ale judeţului Mure ş, în ansamblul arhitecturii
populare romlJneşti, in « Monumente istorice şi de ard )),
2, 1981, p. 74: Idem, Bise rici de lemn, monumente istorice
din Episcopia Alba Iuli ei. Mărturii de continuitate ş i creaţie

romdneoscd,

Bucureşti,

Fereastră bi(oră
- „ Condu / eşti.

Stîl p de la

1987 ,

p.

153 .

de la biserica din

prisţa

bi~cr icii

din

Căpă1îneşti

Că ţă( î1: eşli

Condu / eşt i.

11
Vasile Dr ăg uţ, Arta rom8neasc d, Ed . Meridiane, Bucu reiti. 1982, foto . p. 35.

12

Nicola

(Nicolae) ; V.

Drăgu ţ ,

Dicţionar

enciclopedic

de artd medieva/d rom8ncascd, Ed. ştiinţifică şi e nciclopedid,
Bucurciti , 1976 , p . 169 ; R. Creţeanu , Zugravi din j11deţul
Vilcea, in « Monumente istorice şi de ard », 2 , 1980, p . 97 .
Pentru Gheorghe : V. Dr ăguţ, op. cit„ p. 151 ; R, Creţeanu,
op. cit. p . 91 .
13 Dată fiind starea precară de
menţionate au fost preluate
Severin (văzute în iu nie

conservare a lăca şului,
de Muzeul din Drobeta1988) .
cuvin a fi amintite pie sele de mobilier cultic , din
<ii XIX-iea, dar şi rarele cruci ale strămoşilor, cu
braţele cioplite in forma bradului.
16 Este a meninţat ă cu dispariţia . Pitore scu\ acoperiş cu
blane (şindrilă mare) , pe conturul pereţilor este di st ru s.
Clopotniţa de peste prispă este o adăug i r e a secolului
trecut .
16 « Anu arul Mitropoliei Olt e nie i», 1941 . p. 515-516;
Pr. D. Bălaş a, LocalitCfţi din Oltc;nio şi bisericile lor, în « Mi -

piesele
Turnu
J4 Se
secolul

tropo lia Olteniei », XXXIX, 3, 1987 , p. 104 - 105.
17 . Din 1982, cu pictur ă.
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Forma pere ·ţi l or este cea a dreptunghiului
cu abs ida decroşată , p o li go nal ă , cu cinci laturi .
Se cuvine a fi relevat ă interesa nta alcătuire a
bolţilor, prin bîrne îmbinate în coadă de rîndunică.

Din etapa veacu lui trec ut se leagă pi ctura
praznicelor şi a uşil or împ ără t e şti.
Casa Ciobanu Sofi a (fostă Negrea)
Seco lul XIX ; tipul vec hi, cu două înc ă p er i şi
o s ingură intra re . Grinzil e pr in cipale co ntin uă
la prisp ă , cu c i oplitură în arcadă şi sub forma
capu lui de cal. Stîlpii , în reg istru, pr in difer e n ţe
de s ecţiun e.

BUTOI EŞTI
Biserica Sf. Nicolae 1
un amplasament de demult în cart ieru l
Popeşti, pe dîmb, în veci n ătatea p ă durii. Înfăţi
şarea este aceea din 1886-1889, ca urmare a
re facerii « de a treia oară» după textu l pi saniei, cu aportul săte nilor dar şi al vec inil or
( menţionaţi cu num ele lor).
Pere ţii, în dim e nsiuni amp le, reiau planul
dreptunghiular, cu abs id a în prelungirea nave i.
p o li go nal ă , cu cinci laturi. De tradiţie este şi
procedeu l aco peri r ii in terioare , printr-o boltă
uni că , semic ilindr· i că , racordată, pe est, la trase ul poligonal, prin mijlo cirea fîş iil or curb e.
În studiul pictu r ii mod e rn e ro mâ n eşti, ansa mblul existent la Popeşti (mural ă , dar mai
ales aceea a tîmp le i), realizat, ac um un veac ,
de zugrav ul M. Stoicu lescu din Ci oc hiuţ a 2 , se
r ecoma nd ă a fi avut în vedere.
O cupă

1
N . Stoicescu, op . cit., p. 110, « Anu aru l Mitropoli e i
Ol te niei», 1941, p, 460 .

Localitate componentă a oraşului Strehaia .

2

CĂZĂNEŞ TI

Meriş.

Pivniţa

Nicoliţa

St rtp (undr ea) de la
din M e riş .

Turturică.

pivniţa

Ni coliţa

Turturică

Pivniţ a Nicoliţ a Turturic ă

Este un de mn reprezentant a l acestei categ orii
de construcţii databil la sfîrşitul seco lului al
XV III -iea - în ce putul ce lui următor. A fost
strămutată, după cum p ă rare, de Const. D.
Lupul escu , pe la 1890 (am plificînd -o cu un
hambar supra l ărg i t). Cele trei bîrne, sup erioare,
se continuă pe faţadă, intersectîndu -se în co nso le , cu ce le ale fruntarului. Intrarea (t ipi că ,
cu trei pil aştr· i şi două aripi, de u ş i, din cîte o
si n gu ră bucată) , este lîngă perete le st îng, ale
că r-ui îmbinări sî nt mascate de un ste nap (pil astru) deoseb it de ales sculptat (cupe flo ra le ,
şa nţuri în romb, mărg ini te pe motivul dintelu i
de lup). Stî lpii (urmî nd u-i prin viguroasa volumetrie pe ce i de la bi se r ica din Conduleşti)
sînt scu lp taţi pe teme iul ace l oraş i or·name nte,
cu pa florală de la bază am intin d pr· ispele unor
ctitor ii vîlcene (Va lea Sc he iu Iu i, D răgoeş ti,
cornu na Dă ni ce i ).
Va l oroasă pentru arh itectura ş i arta popu l ară
româ n ească, p i vn i ţa de la Meri ş se cade a fi
co nse.rvată , in situ.

Proces ul de înno ire al g ospodăr iil o r a cup r· in s
nu numai aşezăr il e din vale , dar şi pe ce le de
pe coast e , cu minuate poi e ni. L ăcaş uril e din
le mn a u fo st înlo cuite sa u renovate. Ce l de la
Va lea Alunului, din 1500, a atin s veacul nostru 1.
La Ercea bise rica cedase loc ul ce le i din zid, după
mi jlocul seco lului trecut2. Cu patru decenii
în ur mă , cea de la Roşi a era în r uin ă 3 . De la
cea dispărută din Pă l t ini ş u au reve ni t , la Va lea
Coşuşt e i, d ouă icoa ne împărăteşti, din al XV III iea ve ac.
Pe ntru istor ia artei popu lare au fost sem nalate case le cu prispă (sa l ă) sau ce le cu prispă ş i
cerdac : cu st îlpii crestaţi 4 ,
Imag inea «c ul ei de la Ercea » 6 a deve nit
un simbo l pentru aceas t ă catego ri e de co nstr-ucţi i în lem n, cu rolur i de depozitare, dar şi de
apărare , marcată în cartografie 0 ş i a'T1 in t i t ă
de anume turnu r i -c l opotniţ 'I (ll ovu, Vidimireşt i ş.a.) . C o n struit ă pe unu l d int r· e dea lurile
cu vi i de Tă n ase Retezeanu, 7 este strămuta t ă,
în 1904, în vatra sa tului Po iana, fiind dem o l ată
samavo lnic în 1940. Avea forma unui turn pe
tre i ni veluri , din bîrne mas ive, îmb inat e dup ă
procedeu l comun (a l co n strucţ iil or civ il e şi
laice): avea parteru l asemenea or icăre i p i vn i ţe ,
cu intrarea t ipi că la unul dintre ca pete . Ul t im ul
nive l e ra dot at cu foişoare (pe laturi opuse),
în conso le, cu frun t are le î n arcatură polilobat ă
şi stî lpii uş or ga lbaţ i. Elementele de fortificaţie
erau metereze le (regăs ite şi la co nace) dar ş i
podi umuri le, ce serveau ş i scăr ii in ter ioare, în
de s făşurarea e i pe ni veluri 8 •
Exemp lar al pivniţ e l or de pe dealul cu vii,
ad us la s fîrşitul seco lului trec ut în vatra satu lui
Grîb ovăţu de Sus, şi-a încetat dăinuir ea cu
cîţ iv a ani în urmă. Era în pro pri etatea lui Du mitru Ci oa b ă , fiind alcătuită din în căpe r ea pivn i ţei
propriu-z ise ş i dintr-u n ce lar cu pri s p ă p arţ i a l ă,
în co nti nuarea acestuia (ş i în faţa intr ăr ii la pivniţă) 0 .

Casele înalte, pe două ni velur-i d in lem n, stîl pii
ai să l ilor în console, precum acelea

sc ulpt:Lţi

f c oană

de la biserica din

ale lui Mihai Zahar ia sau Lăpă dat Flor·escu din
Govodar·va, Ni co la(e sau Gh. D ăescu din-severi n eş ti, st ăru i e în aducerile am inte ale urma şi l or.

Satul

Căzăneşti

Biserica Na şte r ea Mai cii Domnului io.
Rămasă pe deal în tovărăş i a unor stejari odinio ară fa lnici, ş i substa n ţ ial renovat ă , în 1940
(te ncu ieli , pictură , acoperiş, tablă ) . A fos t co n$truită la sfîrş it ul seco lului al XV III -iea, î nscr- iin du-se tip o log ic în categor ia ce lor de plan dreptunghiular·, cu abs ida decrnşată, poligonală, cu
ci nci lat uri. Est e acoperită p rin cît e o boltă
sem i c i lindrică, cea de peste altar intersectîndu -se cu fîşii cur be . Pentru clopote a păstrat
tradiţia adăpost ulu i prnpr iu .
Reg istrul împărătesc al tîmplei, executat în
1843 , de popa Ni ţă Pu fan zugravul, cupr ind e
icoa nele: l i ar·hangh e lul Mih ail cu «bogat ul nemilostiv » : Maria cu Pruncu l ş i arha ngh el ii în
spatele t ro nului, cu urm ătoa r ea însem nare :
«acest e sfi nte icoa ne s-au făcut de robii lui
Dumnezu, Toma şi Pătr u brat Borutiş, cu cheltu iala lor» ; De isis cu autograful lui : «eu popa
Pufa n Ni tă zugravu. Ş i am scris cu mîna de
ţărîn ă , cin e va cet i mă va pome ni, an ul 1843 » ;
Sf. Ni co lae, avî nd , în registrul de jos, decor
ar hitectura l.
Peste un deceniu, zugrav ul Niţ ă revine la
Căzăneşti, de atun ci datînd icoa ne din friza
apostoli lo r şi din a p razni ce lor 12 ca ş i rî ndul
ce lor d in pr-onaos (semnat « Eu Ni ţă Pufan
zugravu»).

Satul
1

N . Stoicesc u, op. cit„ li , p. 694; An uarul Mit ropoli ei

Olteniei, 1941, p. 546-547i Biser icile de lemn din raionul
Turnu Seve rin, in « Mit r,.opo\ia Olten iei», X III , nr . 10 - 12,

1961, p. 687. A fost radical înlocuit!. prin alta, tot din lemn .
Icoane le r3mase de la ea au fost dus e la Strehaia

(informaţie

d e t ere n).
2 R. Creţeanu, Bisericile de zid de Pe Valea Coşuştei (raioanele Baia, Turnu Severin şi Strehaia), în

« Mitropolia Olte-

nie i», X III , nr . 7-9 , 1961, p . 489 ,
' I. Popes cu-C ilieni , Biserici de lemn, În « Mitropol ia
Olteniei », n r. 8 - 9, 1956, p. 543.
' V. Nov ac, Consideraţiuni privind necesi tatea aducerii
gospoddriei de Mehedinţi, p . 352 , fig . 28 - 30 ,
' N . Stoicescu, op. cit., I, p. 300 - 301 ; R. Cre1eanu,
Culele ş i case le intdrite de pe valeo Motrului, ln « Monumente ii Muzee » , 1 , 1958, p. 109, 112 ; A. P3noiu , Arhitectura şi sis tematizarea, p. 181 , 191.
' A. Pănoiu, op. cit„ p. 186.
1

R.

Ctitorul, din 1836, al bise ricii de zid, din Poian a, cf.
Biserici dezid de pe Valea Coş u ş t ei, p , 489 - 490.

Creţea nu,

• A. Pilnoi u, op. cit „ p. 184 , 191 .
1 Ide m, p. 177.
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Căzăneşti.

Gî r bov ăţu

de Sus

Biser ica Sf. Apostol Tom a l 3
Anuaru l din 1940 îi însuma vîrsta de 200 ani 14 .
Ten cuielile ş i alte int erve nţii 15 l asă să i se co nfirm e această vech ime. Pereţ ii, mărunţi, înfăţ i 
şează planul dreptunghiular, cu abs ida, de croşată, po li go n a l ă , cu cinci laturi. Perechi le de
co nso le , cres tate, se int ersectează. Fruntar-ul , cu
arcade, al prispe i, presup un e decoru l scu lptat .

10

N. Stoiccscu, op. cit., I, p. 145.

11

Considerăm c ă blatul lor este al altora din ai nt e.

13 Poate repictate .
11 Dup ă o renovare , hramul ii este la
14 « Anuaru l Mitropoli ei Olteniei »,

Sinziene .
1 9-41 , p . 461 i N
Stoiccscu , op. cit . , I, p. 145 .
15 C l o p ot n i ţ a de pest e prisp ă; învelitoarea de ta bl ă, peste

ii ndril! .

(în form a ce lo r de la pi v ni ţe) . Stî lpii
ai pris pei i-au înloc uit pe ce i scu lpt aţ i.

ci o pli ţ i

C a s a Albu Ion
A do ua j umă t at e a seco lulu i a l XIX- iea.
Casă dezvo lt ată (d in bîr ne mas ive , cu capete le alung ite), cu tre i în că p e r i peste soc lu de
p iatră: î n ă l ţ i mea cer u tă de panta tere nului .
Cerdac, pe fa ţa d ă , pes t e o î n că p e r e d in les pezi
de p i atră, cu luminat oare ; balco n, cu scara de
acces , pe un a din latu r il e sc urte.
C a sa Cucu Aritina
S fî rş i tu l seco lului al XIX- iea,
L ocui n ţă cu patr u o d ă i, peste

soc lu de

piat ră;

s a l ă cu cerdac ce nt ra l (pest e un l:ieci), cu e le-

me nte traforate la p ă li mar , stî lpi , cor ni şă ( «
bo i »): sa l ă ş i pe un a din latu r il e sc urte .

răz

Satul flovu
A ră mas , p î n ă astăzi, în vatra pe care era şi
în al XV III -iea seco l, pe va lea llovu lui în jurul
bisericii, du p ă cum este arătat ş i în perioada
reg ul amenta ră 1 s.

Biseric:\ Sf. Vo ie vozi
A fos t co n str ui tă în 1750, ş i re n ovată în 1870 19 ,
de să ten i, cu ajutoru l vec inil o r (din Suharu ş i
C l o potniţo

Poa lă
Uşa fmpără tească

de la Gfrbo vă ţu de

de

icoană

de

Io

l/o vu . ...

(181 4 ) de Io /lo vu.

Suş.

C a sa su r or ilo r Coj oca ru

Detaliu.
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D ă inu ie,

de peste do u ă veacur i, pe o u l iţă de
dea l, sub straja unei impunătoare coaste. Este
lucrat ă d in bî r ne ciop lite 24 , une le numai pe
două feţe , îmbinate în cheie dreaptă, cu capete le

Clopotni(a de la Gfrbovăţu de Sus.

păstrează strnctu 1·a ong 1n ară a bolţilor, în
l eagă n, a sup 1· a feţe l or înclinate de peste al t ar,

Se

în co ntinu area pereţilor, a sistemulu i de îmbin ăr i al bîrnelor.
La interi or, pe t e n cu i ală, ex i stă , sub vărn i a l ă 16 ,
pi ctură mu1· a l ă , înrudit ă , probabil, cu cea a
patrimoniului de icoa ne.
Tîmp la, cu u ş i le împ ă r ă teş t i (Bu na Vestire,
pe fund al arh itectural, cu prooroci, So lomon
ş i David, în pa rt ea de jos), registrul împ ără tes c
di~ pronaos par a fi lucrate de Popa Niţ ă Pufa n 17 •
ln preajma l ăca şu l ui se află c l opot n iţa, de bîr ne,
pe două ni ve luri (ce l de sus, parţia l desc hi ,),
ca ş i une le cruci din al XIX- iea veac, lespez i de
piatră, pe care se p rofi l ea z ă cruc i cu b raţe
trilobate, aseme nea unora de la Valea Ursu lu i,
sau de la Dun ărea Mi că .
Casa To ri a D u m itres cu
Sfîrşitu l

seco lu lui al XV III-iea. A fo st de mai
multe 01·i s t1·ă mut ată , ultim a d ată din Poiana
de Sus.
Masivi tate a bîrne lor (unele rotunde), p1·ocedeu l îmb i n ăr i l or , alungir ea capete lor sînt cele
întî lni te la cu le, case, biserici , c l opot n i ţe. Este
forma tă din d ouă încăper i cu o s ingură int ra1·e

ia Vă r uit5, d u p ă 1946, di n t r- un ze l p ar ti c ul a r . S ăte nii
spun ci i n i ţ iatoru l a fo st «sodo m i t ».
17
Folos ind, fără îndoia l ă , icoane le vechi, cum se vă d eş t e,
in deosebi la im agi n ea « Dcisis » (O Pa n t o c r a to r ) , di n

JJronaos, cu rama în grosimea lemnu lui .

llovu. Coso surorilor Cojocaru . fmbinor eo pe r e ţ i/ o•

Ciovîr n ăşa ni ) 20 •

Forma de plan, cu altar ul 21 ,
în co nti nuarea riavei, este de t ip ar haic.
Pictura murală , di n 1896, a lui Ni co lae Roteanu, ca şi aceea de pe tîm pl ă, mer ită a f1 me n ţio
nate.
O l ăd i ţă 22 are darul de a sugera tîmp la a nt e1· i oară, p1·in pa no ul z u g 1· ăvit (unul d intre cele
p1t r u de sub icoa ne le împărăteşti), pe moti vul
vasu lui cu flor i, pitoresc aşezat pe dea l, în anul
1814, pr in plata lui Badea, a lui Gheorghe lui
P ă tru, ş i a altora (a nul ş i ct ito rii ansamb lului).
Dese nul ş i rafi name ntu l co lorist ic îngădu i e
num ăra r ea panou lui de la ll ov u printre m ă rtu
riile răma se de la Ghiţe zugrav.
Turnu l c l opotniţă, d in prea jma l ăc aşu lui , prin
structura sa (bîr ne-mas ive, pe două nive lur i, cu
scară i nterioar ă) aminteşte «cu la de la Ercea ».

" A. P ă no i u , op . cit „ p. 68 .
10 Cit şi d u p ă cut r e muru l d in 1977 (care a afect at-o) ;
contrafo rturi , prid vor zi d ; re fac e r ea d in paiant ă, a bolţii
altaru lu i.
10 N u se susţine docum e nta r aducer ea sa di n alt ă pa r t e.
:u De form ă po l i gona l ă, cu cinci laturi.
u Cu ro l cultic ( pentru ta in e şi v e ş m i nte) , ce se ad a u gă
ce lei d in seco lul a l XVIII-iea , inc izată., pe to ată s upr a faţ a,
c u l inii, rom bu r i, t r iungh iur i, se m ice rcuri , ro zete, X- uri .

llovu. Coso surori lor Cojocaru. Deta liu prispă .

13 R eve n ită , cu mai mu l t d e cinci dece n ii i n urmă, ce lor
b ăieţii luind a l t ă pa r te din moşte n irea pă rin „
tească. T răieşte una d in s uro r i, da r casa nu mai este locuită ,

tre i surori,
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alung ite, ca o co l oa n ă de co nso le. Are două
odăi, ap ropiat e ca spaţiu
(3 m ş i res pectiv
3,1 0 m/3 ,30 m), c u o s i ngură comun ica re, d in
afa ră, în ge n ul ce lor spec ifice p i vn i ţe l or.
Buşteanu l t eme li e i ca şi următoare l e două
bîrn e se continuă pe faţadă , intersectîndu-se
cu ce le orizonta le a le prispe i. Asemenea se prelun gesc gri nzile de sus, ce le princ ipale fii nd
ci o pi it e (la pr i spă) î n arcadă. Re marcabi Ii sînt
pr in e l eganţă ş i decor, cei tre i stî lpi . În partea
de sus o st ea î n colţur i (real i zată pr in rel iefarea î n g ros imea lem n ului a cîte un ui X pe
fi eca re faţă) î mparte fusu l în d ouă reg istre ,
în cea de jos urmî nd o suprapun ere de vo lum e,
pe un ul , de secţ i u n e pătrată , co nt urî nd u-se
m ăr ul pr in t eş i rea co l ţur il or . Cr estăt u r a în d inte
de lup ma r chează for me le.
Casa Cojocar u, pr in procedee constru cti ve ,
t ip de plan , deco r (crucea în creste) se î n rudeş t e,
î n t imp ş i s p aţ iu româ nesc, cu casa Marie i Tecşa
d in Tecşeşt i 25 (Munţii Apuseni), ca şi cea d in
u r m ă , casa de la ll ovu, este ame n i n ţat ă cu n efi in ţa,
că ci î ntre părăs ire ş i dispar iţi a casei băt rî n e,
răsti m p ul s-a dovedi t extrem de scurt.

t rec i :i;

Io n, Roma n, Co nsta ndin, Co nsta ndi n,
acest e neamur i )) , Dac ă
aceea cu repreze ntarea
Sf. Parasch iva, sa u a Mar ie i cu Pruncu l :is nu
dezm in t , pr in pict ura lor, a nul 1834, numele
zugravi lor: Tanasie, Consta nt in :rn , sî nt consemnat e pe icoana « Dei sis )), di n veacul ul XV III 4 9 ,
at unci doar « reîno i tă ». 41 D acă pe per eţ i, su b
t e n cu i ală, se află p i ctură nu putem preci za.
Teme lia l ă ra 5 ului , cu ca petele int e rs ectate,
t ip ul de co nso le , fo rm a de plan (d re ptu nghiul ară , cu abs ida decroşată, po li go n ală cu cinci
laturi ), în d ime nsiunile av ute , corespu nd mijlocului de veac XV III. Decoru l arce lor de
s u sţ in ere a bo l ţ il o r, al e leme nt elor prispe i 42
b ă nuit doar, poat e fi co nfirmat pr intr-o lu crare
de r es ta urare.
C l opotn iţa , sc undă , pe pil on i, parte în c his ă
cu scîn dur i, parte desch i să , se aseamă n ă un ei
mo ri sau un e i c ă mări, tot astfe l aşezate.
Pe ntru forma lor n eobişnuită se cuv in a n
co nsem nate vech ile cruci di n ce în ce mai rare ,
n u at ît cele cu b ra ţe l e c re ~ ta te în cruce (am int ind ngur in e a ntropomo rfe) , sau în romburi, ci
ma i ales ace lea ca re , pe stî lpu l vert ical, au pronl a tă , î n grosimea lemnului, o b ag h e tă intens
:

D ragat ă , Io n, Cotig ă ,
piesa me n ţ i o n ată , cît ş i

Clopot n i ţo

de

Io

Val eo

Coşuştei.

Cruce din cim i tirul de Io Va l eo

Coşuştei .

Pivniţa Oaia Pietrii (Oaia lui Pet ru)
Un exem plar d in pr ima jum ăt at e a seco lulu i
trecut , cu int e r ve n ţ ii ult erioare 26 . Este com pusă

ci-e stat ă .

Cu sensul de po me n e şte.
.
În î nsemnar e a platn icilor , gr e u descifrabil ă , se citeşte
num e le : Giurca.
: o Primul atestat pe o icoan ă , re a l i zat ă cu Gheorghe ,
in 1846 : iar cel ă l a lt , in 1836 , la C e auru (Gorj) , cf. T. Vo ine sc u , op . cit „ p. 99 - 93.
• 0 Starea de con se r vare nu pe rm ite a apr e cia apar t enenţa
sa la seria ico a nel o r d in 1745, sa u la o a lta d in 1783 , an ce
pare a fi fost scr is pc e a.
' 1 Se r es imte la înno ir e a veş mi n te lor şi a ct itorului :
« boeru Gheorgh e Ciuş e anu şi soţ ia sa ».
0
imbr ăc a t e cu scinduri .
:17
38

CIREŞU

La case le î nalte cu

p i v ni ţă compa 1· t i mentată

şi locu i nţ ă cu dou ă încâpe1·i,
ţia, sub influen ţa culelor. A

s-a co nst at at semefost ilustrat ă scul pampl asa1·ea coş ului, specific

'
~--·

//ovu.

Pivniţo Oa io Petru.

d in încăper ea piv n iţei (intrarea ob i şnu i tă ocu pî nd perete le faţade i ) şi un ce lar s upra l ă rg it.
st î lpul pr ispe i parţia l e, sc ulptat (i ne le ş i « m ă r )))
spr i i in ă i nter secţ ia în co ns o le, a cosoroabelor•

Satul Valea

Coşuştei

Tradiţ i a l eagă

de frumoa se le plaiuri aducerile
a minte ale istor ie i. intre Va lea Coşuşte i şi Govodarva sî nt ziduri le cet ă ţ i i «Vist erie i », «Valea
Bisericii )), care păs trează urme din « bordeele
că lu gări l or ))27 •
Biserica Sf. Nicolae 2 8
Stă pîn eşt e o co lin ă , î mpre un ă cu fruct ifer ii
(mai m ul ţ i cireş i ), cu sa lcîm ii ş i fa lni cii te i.
R enovăr il e de mai î naint e, sa u mai recente 29 ,
Pe e i au rl mas pete s lab e, din t e ncu ia l ă, cu var , ad l ug a tă ulterio r .
H I. Cristache-Panait, Arhitectura d e lemn din centrul
Transilva niei. Repertoriu . Bucure~ti , 1983 (lucr a re de c ercetare, Inst itutul de Isto r ia Arcei) .
H Soclu p i a t ră; o pan tă a acope rifulu i desfi i nţa tă, pentru
fin a r .
17 Informaţ ii d e la pr. Gh . Za ha ri a d e la Valea CofUftei .
H Propusi pentru l ista monum e ntelor istorice .
11 În 1955, ajun să in p l ragin ă, a fost repar ată: rid i ca tă,
pe soclu , de piatr ă ~i c ărl mid ă ; retencuit ă; inv e lftoare de
tabii ln loc ul ii ndril ei.
H

i-au ascu ns înfăţişarea orig in ară , dai· mo me ntel e
uuciale ale d ă in uir i i îi sî nt luminate de pat ; imoniu l ai-tist ic. Icoana « De isis ». d in a l cătuir ea
tîmp le i, este datat ă 7253 (1745), pe cart ea lui
Hs., n ume le plat ni cil or fii nd men ţ i o n ate pe
1·am ă ( Barb u! sî n Gr igore Pă traşco, Ba rbu l ... ) 30 .
U ş il e împărăteşt i , cu min unata r epreze ntai-e a
Bune i Vesti r i 31 , sc utit ă de or ice in te n ţ i e de
în no ire (ca ş i î n cî n t ă toarele compoziţii flor ale
de pe pa nour il e d in jos ul icoa nelor împ ără teşti ),
î n ca d rează opera, n u numa i pr in ta l it ăţ i le sale
art ist ice , dar ş i p ri n numele creatoru lui : « Şte
fa n d iaco n ul zugrav, 7254 )) (1745). Reprezen ta nt de prest igiu al şco l ii brîncoveneşt i de pictură 32 , mesager al ei peste Ca rpaţi 33 , lui Ştefan
i se a fl ă aici (la Va lea C oş uştei ) ca ş i aco lo (respecti v la Oaia - j udeţu l A lba), lim ite le de s us
ale activ i tăţ ii sale 34 , ştiute pî n ă acum, însumînd
patr u dece nii :is.
Pr eze n ţa la Va lea Coşuştei a zugravu lui Ştefan
datează l ăc aşu l a ntequem, 1745. D up ă aproape
n ouă decenii, s i mţi n du- se nevo ia dregeri i ş i
«moder ni zări i » sa le, este su pus acestor acţ i uni .
Pe icoana Sf. N ico lae 36 z ugravu l sc rie, spr e
şt iin ţă, că:
biser i că ce

« această s fî n t ă
se n umeşt e hram

şi

dumn e ze i ască

sfîntului N icolae
s-au pre noit la leat 1834 de vreo cîte va nea mur i

tur a stîlp ilor , ca ş i
zonei , în faţa acoperişu l u i 1•
De pe raza comu nei au di s p ărut , la m ijlocul
vea cului nost ru, dou ă l ăcaş uri de lemn: ce l din
satul de r eşe di n ţă 2 ş i ce l di n Jupîneşt i , cu mă1·
tur; a prezenţei, d in 1836, a zugravul ui Simeon
de la Baia de Aramă" ·

Satul

Negruşa

Casa

Trăi

lescu

~

Seco lul al X IX- iea: casă îna l t ă , văd i nd trăi 
nici a modelu lui cu p r i s p ă parţială, pe care 1-a
Lffmat ş i la parte ru l de p iat ră ş i la etaju l d in
brî ne (în part e, aparente). Sa la de sus (c u s prijin pe cea de jos) are p ă li mar, în deco 1· de oc n i ţe.
Pe fa ţa d ă se î n a l ţă coşul.
1 V. Novac, op , cit. , p . 352 , fig . 7 , 11, 13 .
: N . Stoicescu , op . ci t., I, p. 176: R. Cr e ţ e anu , Bisericile
de lemn d in raio nul Turnu Seve rin , in « Mitropolia Olteniei »,
XIII, 10 - 12 , 1961 , p. 685 ; A. P ă noiu , op . ci t., p . 218 1i
p . 207 .
3 R. Cr e ţeanu , op. ci t„ p . 685 - 686 .
4 A. P ă noiu , op . ci t. , p. 160.

CORCOVA
Biserica Sf. Nicolae
A fos t
O pr i şor,

s trămutat ă de

satu l Fî ntî na

1

cî ţ iva

an i î n comu na

Domnească .

Satul Cernaia
30

Aceea,i mină : icoana Marie i cu Pruncul,; arhanghelii
in spatele tronului ; ,i celelalte , din păcate , toate cu inter·
venţii ulterioar e.
:u Mai bine conservată .
3 ' V, Drăguţ , Dicţionar e nciclopedic, p. 292.
33 I. Cristache· Panait , Un z ugrav din Ţaro Romdne as cd
1n Transil va nia, 1n primo jumd tote o secolulu i ol XVll/ . fea ,
in « S.C .l.A. », tom XVI , 2 , 1969, p . 325-327 ; idem , Monumentul romdn esc d e Io Do i a {jud e ţul Alba ). Valoarea sa isto·
rică ii artist ică , in fndr . past „ VI, Alba Iul ia. 1982 , p.134 135 .
3 ' ln art icolul citat afirm ă m că a l ucrat in 17'47, d . p. 135 .
Reven im asupra cu menţ i unea c ă nu este e xclus ca pinn ia
d in altar să fi fost bine citită , Ştefan lucrind , numai in 17-45 ,
la pic tarea al t arului ' i a timple i (inclusi v a tetrapodulu i).
35 ln 1706 , partic i p ă la zugrăv i rea ctitor ie i, de la Surpa.
tele .
30 Redat , in întreg ime, avind, în dre a pt a jos, r e prezen .
tat ă o b i seric ă.
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Casa î n altă , pe pivn i ţă , cu pr ispa (sa la) loc uinî n con so l ă , pe stî lpii pa rt e 1·ului, a fo st ilust 1· ată î n stud iile de spe cia litate 2 .
ţe i ,

Satul Jirov
D atoră m

de la Ji rov ,

lui Ant o n Kaind l imag inea unei case
b ă t r înă deja cînd a intrat î n preocu -

1 R. Creţeanu , Bis er ici le de lemn d in raionul Streh aia, in
« Mitropolia Olteniei », 5-6, 1964, p . 404-405 .
2 M.
Bratiloveanu.Pop ilian , Locuinţa ţd rdneoscă de pe
Valea Motrului de jos , in « Monumente Istor ice JÎ de Ard. »,
2 , 1978 , p. 87 , fig . 4.

parea artistului. Parterul, din buşteni, îl constituia pivniţa : l oc uin ţa, din dou ă odăi (şi o si ngu ră intrare) avea pri .; p ă în console, ce se co nti nua, la unul dint re capete, cu un bal co n, pe
care se rezem a scara de acces, alăturată peretelui
scurt. Versantul respectiv al acoperişului, din
blane se prelungea printr-o p olată, deasupra
scări i şi a balconaşului 3 •
Un exem plar ase men ea a fost cercetat cu
un deceniu în u rmă 4 •
În scopu l păstrării pentru viitorime a unor
mărtu rii arhitecto ni ce, în lemn, au fost propuse
spre a f1 declarate monumente istorice ce le ce
s-au mai aflat &•
Casa Anghel ina Boiangiu

Este anterioară anu lui 1836 , cî nd era în pr?pri etatea lui Io n Boiangiu 6 • I mpresionează prin
structura, autentică, a parterului, din bu şte ni
(a p arenţ i ) în cheie rotu nd ă, ce adăposteşte

Satul

Pirvuleşti

Bise r ica Sf. Nicolae 13 , reparată în 1836, în
stare rea la 1940 ş i prăbuşită în 1953 - 1954
dispare curînd după aceea. Îi amintim e lemen tu l de mare răspîndire la ctitoriile, în lemn de
la sud, nord şi răsărit de Carpaţi - brîu « în
frî nghi e » ce- i înconjura pereţi i , rid icî ndu-:;e
apoi pe cad rul int răr ii . Nişa prosom id ie i era
de forma unei cutii, în afara J'lerete lui de nord,
spriji ni tă pe do i stîlpi asemenea celei văzute
la monumentul de la lclă r . zel ( Mu reş) 14 ,cu
care dVea co mun ş i decoru l, am intit, a l brîului
şi ancadramentului 15 •
l:I I. Popescu - Cilieni, op. cit., p. S-i2 ; R. Creţeanu,
cit., p. 406 .

a La care din pic ate s-a

op

Console de la biserica din A / bui eşti .
Elemente din prispa bisericii din A/bui eş ti.

renunţat , cu prilejul luc;rlr ilor

de

strimutare (se pbtreazl imacinea foto&raficl la
O.M .A.S.1.).
16 I. Cristache-Panait, Biserici de lemn , monumente ista·
rice din Episcopia A/ba Iuliei, p . 230.

DUMBRAVA
Albuleşti 1

Satul

Aşezat pe dealul şi va lea cu ace laşi num e,
a ţ inut de plasa Dumb răvii , flind alcătuit din tre i
cătu n e (Padina, Dea lul Mare, Mărceni) cu 335

case

2

•

Biserica Sf. Nicolae

3

Este cu mult mai vec he decît anul 1804, menîn bib liografle 4 , aflrmaţie ce se bazează
pe structura sa arhaică. Reprezintă una din ce le
două biserici 5 pe care le sem n a l ează la 1790

ţionat

magine din cim itirul de la

jirov. Casa Boiangiu
structura parterului .

An ghelina.

Detaliu

din

pivniţa. Prag ul de sus al intr ă rii la aceasta este
decorat pe motiv ul d intelu i de lup, în grosimea
lem nul ui , aripile uşii, largi, flind făcute dint r-un
singur copac. Etajul, tot din lem n, est e ocupat
de cele două încăperi ale l oc uin ţe i (cu int rări
proprii). Pe temeiul capete lor, alung ite, ale
buşte nil or, s-au rezemat prispe pe t oate laturile 7 • Au rămas pris pa de pe una din laturi le
scurte şi aceea de pe faţadă, ca şi cerdacu l, ce ntral, pe care d ă scara de lemn (dispusă lateral).

Pivniţa

Dumitru Gologan

A/bui eş ti .

Biserica din A/buieş ti în vara anului 1988.
Îmbinare p ere ţi la biseri ca din Â/bu/eşti.

8

Secol ul XIX (aseme nea parte r ului casei Boian
giu), din buşteni , în cheie rotundă, cu capete
alungite . Temelia ca şi bîrna de coroa n ă, cont inuate pe faţadă, co nstit ui e e leme nte le de bază
ale unui adăpost la rg pe stî lpi .
Casa Eugenia Jiroveanu

9

Secolul XIX; pivniţă, din cărăm id ă, cu eleme nte de apărare (numeroase metereze);
l ocuinţă din lem n, cu două încăperi ş i sa l ă
(prispa) în conso le.
Lăcaşul de lemn, strămutat io, a fost î nl ocuit,
în 1833 - 1835, prin cel de zid , monument istoric. Din acea vreme dăinuie şi casa întărită, în
întreg ime, din zid, a lu i popa Stan 11 (acum
Alexandru Jiroveanu) 12 •

1

A. Pinoiu, op , cit., p. 167.
• M. Bratiloveanu- Popilian, op, cit.,

p. 86 ,

1 Cu mai mult de un deceniu fn urmi ctnd 1-a
lmbunld.ţirea evidenţei monumentelor istorice .

r.,.

1 - 2.
lucru la

' Numit printre ctitorii renovlrii de la 1836, a bisericii
de lemn de la Pirvule,ti , cf. I. Popescu -Ci lie ni , op. cit .,
p. 542.
7 Celelalte au fost desfiinţate cu prilejul lnlocuirii şindri·
lei cu olane la acoperi,.
1 Lista de propuneri prevedea 'i pivniţa Giurumescu
Constantin, pe care nu am aflat-o în teren .
' Nu este tn evidenţa monumentelor i•torice .
10 lntli la Cernaia, apoi la Uniureni .
11 zu,rhit 1n tabloul vot iv, 1835, printre ctitor ii lica·
1ului.
11 ln1crill pe lista cu propuneri de monumente.

împănate cu melci (cuie lemn), consolele.
uşor cioplite, dau ech ili bru şi rezistenţă construcţiei prin masivitatea lor. Golurile de fereas-

sînt
O . Specht 0 • Bîrnele, din stejar, sî nt aşezate
direct pe pămînt, doar uşoara dispunere, în
afară, a cele i de jos marcînd ideea tem~liei .
Îmbinările, în coaaă de rîndunică sau drepte.

tră

sî nt din perioade diferite 7 , aparţinînd începutului fii nd luminatorul (0,18/0,8 m) de pe
estul altarului. l-au urmat, poate la 1804, cele
cu dimensiunile de 0,16 m/0,17 m., cea de la
diaconicon fiind mărită ulterior prin jertflrea
unei inscripţii , cu litere chirilice de veac XV III 8.

N . Stoicescu, op. cit ., p. 28-29 .
N . O. Spineanu, op. cit ., p. 2-3.
:1 Propusi a fi declaracl monument istoric.
' N . Stoicescu, op. cit., p. 28 - 19; I. Popescu-Cilieni,
l

21

op. cit., p. H3 ; R.
G

Creţeanu,

op. cit., p. 390.

Cealaltl va f1 fost î nlocuicl , prin aceea, cot din lemn,

do la 1908, ln stare de nefolosire .
1 A. Pinoiu, op, cit., p. 118.

7 Cele mai recente, poate 1882, la navl cite una, nord
1i sud,

1

R. Creţeanu a citit anul 1814. No i nu am aflat declt

p lr ţi

de cuvinte.
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L ăcaşu l

înfăţişează planul
decroşată, polig o n ală

d re ptunghiular •,
cu cinci laturi 10 •
Decroşul est e d at de «bondoc» (un monta nt
verti ca l), în a l c ă rui ulu cu (de pe o parte şi
a lt?) se fi xează c leturil e bîrnelor 12 •
ln elevaţia int er io r ul u i a existat, la origine,
o boltă comună peste naos şi pronaos, ulterior
interve nind (poate din cauza stări i de conserva re) 13 un tavan peste pronaos 14 • Naos ul este
acoperit cu o boltă în leagă n, susţi nută de arce
ce descarcă pe o bîrnă . Bolta, de ace i a şi form ă ,
din traveea de vest a naosului, se intersectează
cu fîşiile c urbe , marcat e de nervuri.
Prispa, de pe latura de vest, a re fruntar ul
c restat, pe motivu l străvec hi «al coar ne lor de
ber bec» rn iar stî lpii 10 scu lptaţi (capitelul în
formă de coro l ă ; fusu l d e secţ i une p o l igona l ă ,
iar la bază « m ă rul » şi brîie pe motivul dintelu i de lup, ca ş i la partea de s us a capite lului ).
Va fi fost săpat un văleat , de seco l XV III t impuriu, în cadrul intr ăr ii dar a dispărut odată
cu acesta. Ştirea despre lucrul bisericii la 7313
(1803-1804) se datorează grămăticului ce "
î nsemnat-o pe nle de carte 17 •
Dintre datele incizate pe e lementele faţadei,
cea ma i vec he est e 7319 (181 1 ), pe uşci o rul
in trării , deasupra sa fii nd aceea din 1882 martie
11, privind pardosirea bisericii «c u che ltui ala
satului » . Vă l eatu l 7349 (1 8"11) a l menţ iunii lu i
Mihai Mirunescu 1 8 , ca ş i a lte le , se afl ă pe bîrne le din dreapta i ntrăr ii . Pe uş ă 1 9 este incizată
o pajur ă bicefală 20 , din păcate ră u co n servat ă ,
ca ş i însemnarea a l ă turat ă , din care pare a se
desprinde « zug ». (zugrav).
Mo len iile, st inghiile cu decor flor a l, ce separau frizele , o poal ă de icoană, amintesc tîmpla.
Biser ica « monument » se află în stare de
ruin ă 2 1, în cimitirul sălbăt i c it 22 , pe care- l deserveşte, exclusiv de opt decenii, Se impun e sal varea sa prin l ucrăr i de co nservare.
cu abs ida

se le piese de timplă: icoana de hram a Sf. Gheorghe pe cal o morind balaurul; Maria cu Pruncul;
panoul («poala » de icoană), cu acv ila bicefal ă 2 tl
şi ra mul ca circe i "7 • Au fost realizate 28 , după
mi jlocu l seco lului al XV III -iea, de un zug rav
al căru i har a fo st culti vat s ub îndrum area paletei brîncov e neşti .

Satul Dumbrava de Sus
Biserica Sf. Gheorghe
toru I "9

şi

Ioan

Boteză

Acoperişul de b lan e (şi ndril ă) 30 ca şi b olţile
au fost doborîte demult 31 , r ăs timp ce poate fi
'!preciat dup ă robusteţea co paci lor din nevă 32 ,
ln semnal ă rile bib li ografice, ridicarea i i este
fixată
între 1820 - 1824. iar strămu t area,
în 18"1 8, din a lt punct de hotar 3 3.
Din pi sa nia de pe timp l ă 34 rei ese c la r că anu l
18 20 m arc hează un moment în derularea existenţe i . Te xtul scr is cu vopseaua zugravului 35
consemnează că : «această sfintă bi ~er ică s-au
făcut cu ajutorul lui Dumnezeu ş i cu al sfî ntul ui
hram mare lui mu ce ni c Gheorghe, la î nce putul
sfi ntului l ăca ş. Al doil ea 36 am rugat şi pe sfete
Ioa n Boteză t or ul, ca şi Ioan Cotîrţa şi cu ajuto r
de la fraţi, au ajutat în z il e le prea î n ă l ţatu l ui
dom n A lexa nd r u Şuţ u Voi evo d, leat 1820, Calot ă
Florea, Co nsta ndin » 37 •
S-a p ăstrat, prin popor, i n formaţia că l ăcaş ul
a fo st s tr ămu tat din « pi sc u l Vărăd i e i », î n ajunul răscoa l e i lu i Tud or Vlad imirescu , info rmaţie
ce se coro bor ează cu pisa ni a, mai sus e nunţată .
El este u nul din cele dou ă exi stente î n 1790,
la Bă lţaţ i 38 (a l do il ea fiind acela de la care au
provenit piesele de la Dumbrava de Mijl oc).
Bîrn e le, de stejar, ale pereţilor suprapun o
temelie uşor în decroş, cu capetele accentuat
alungite, cu o generoas ă crestătură cu r bă, ca
şi a consolelor. Pl anu l este ace la intîl nit la Albu-

Dumbra va de Su s. Bise rica
1988).
Detaliu
Sus.

îmbinări

pră buşită

(imagine din

de la biserica din Dumbrava de

Satul Dumbrava 23 de Mijloc
Biserica Sf. Paraschiva

şi

Sf. Gheorghe

A fost co n strui tă în a n ul 1909 24 , rec up erîndu-se , după şti inţ a localnicilor , mater ial de la

' Nava : 7,3 0 m/4,95 m.
lO laturile absidei, doul cite dou ă egale : 1 ,75 m şi
1,82 m, iar cca de est de 1,62 m.
11 Şanţ vertical.
11 Jn ti ln it la casel e vec hi d in zona de cîmpie , cf. Viorica
Toitulea, Consideraţii asupra locuinţei din cimpia de sud. est
a Mehedinţilor, în «Studii ş i Comuni d.,·i Etnografice » ,
Craiova, 1974, p. 52.
18 Clopotniţl nu are.
te Rl minind deasupra podinei timpanul pe retelu i despirţitor, dovada î n ă l ţimii anterioare a bolţ ii pronaosului.
16 Reglsit pe î ntreg teritoriul ţării , la case fi biserici,

pe

ţesături.

io Din cei pat ru (liber i, î nfipţ i i n cep în ta lp 3) au rămas
doi, unul or igina r.
11 Pr in dou l însemnări: « la lea tu 7313 s-a u ispr ăvit s r.
bis erică. din Albul eşti în zi ua de sfintu Andr ei şi tirnosid
de protopopu Matei ot Vl ă da ia »: « la leat 7313 d e cind
s-au făc ut sf. biseric ă d in Albul eş ti şi am scris cu Bu ştc ce
mă aflam grimă.tic atunci, ca sl se ştie » , d . R. Creţeanu,
op . cit., p. 390. Termenul făcut defin ea şi o lucrare de renovare. lua t! de jos, de la temelie .
H D in neamul ctitor icesc.
111 Dou ă fo i late , pr inse prin cuie de lemn .
2 0 lntr-o execuţ ie naivl, trupul aduce mai curind cu tl
unu i cal de mare. Autorul se va fi inspirat de pe un panou
pictat aseme nea celu i de la Dumbrava de Mij loc .
21 Slanele a cop e r işului se mai ţin ici-colo ; birn c lc de
jos, parţial îngropate.
n Crucile vechi ale acestuia si nt inel numeroase, fie din
ce le m:i.runtc cu br aţe l e crestate, fie din cele mari , cu
dubl e braţe între care intervin cruci crestate, în genul
celor d in zona B a lşului , şi a l unor troiţe (la Balta , un

exemplar).
23 Comuna Dumbrava se num ea
B ă l ţa ţilor) .

B ă l1 a1i

(de la dealul

A preluat numele pl asei, cu minunate dumbr ăvi,
parte (N. D . Spineanu, op. cit., p. 111 -

f ăc ut

din care a

119).
2"

« Anuarul Mitropolici Olten iei » , 1941, p. 448.
care, prin exti nd ere , a intrat î n raza comunei B icleş .
L ărgeşte gama de obiecte pe care acest motiv heraldic,
intrat în stema Cantacuzinilor, este reprezentat (elemence
de arh itecturi, pisan ii, pietre de mormînc , uşi, s feşnice ,
25
21.1

păpuşar

de

co ş ş.a . ) .

Motiv antic, prel uat de meşter ii crest3rii lemnului
(Lunca„Hunedoara, Şilea-Mureş) sau de cei ai piecrci (Pas3„
27

rea -

Dumbrava de Mijloc . Pridvorul bisericii.
cea anter i oară, aflată pe un deal 26 • De dimensiuni
ampl e , înfăţişează un plan dreptungh iu lar cu
absida, decroşată polig ona l ă. Pe vest are un
p r id vo r cu stî lpi crestaţi pe şase feţe, capitelele
şi bazele în formă de corolă.
Ceea ce, fără dubiu, provine de la l ăcaşu l
stră moşilor, argume ntînd trad iţi a, sî nt pr eţ i oa-

Ilfov).

za gîndul înt reg ind ansam blul din care au făcut parc e.
::& A fost prop usă pe lista monumentelor istorice (faza
1968) , dar nu mai figurea ză în cea actuală; se cuv e nea dre„
gerea şi nu ign orarea,
30 Part ea de vest s-a pr ă bu şit pes t e pr idvor, la p ă m i nt
fiind, i se mai citeşte conturul poligonal .
31 Vrind parcl a cont razice afi rmaţ ia pr ivi nd perisabili·
tatea le mnu lu i. Rezisd ş i cosoroaba streşinii , d easupra

pe re1l lor.
ua În 19"40 nu mai era în fu nqie, fă ră a fi fost înlocuit ă,
cf. « Anu aru l Mitropolie i Olteniei» , 1941 , p. 448 .
33 N . Stoicescu, op. cit., I, p. 56 ; I. Pop escu „C ilien i,
op . cit., p. 541 ; R. Creţeanu, op. cit., p . 391.
34

"

Loc ce marchiază, î ndeobşte, o pictare sau renovar e.
Dup ă

împodob irea tlmplei.

:ie

în

37
18

R. Creţeanu , op. cit. , p. 391 (ac um
A. Piinoiu, op. cit., p. 118.

sensul de : l a a doua refacere , renovare.
ilizibilă),
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Ieşti 39 , pereţi i lungi ai navei 40 fi ind îmb inaţi
în glet uri , cu cei ai a ltarului 41 •
Un aspect important, deja rema r·cat, îl const ituie forma pdl i go n ală a pr idvor ului , de pe
vest 42 , ce şi-a aflat, des igur, modelu l în vreo
ctitorie îna int aşă 43 , mode l spec ific românesc ,
cu vitalitate î n zo nele conservatoa r·e de trad i ţ ii
a le ţăr ii (H un edoara , Mo ld ova) 44 •
Elemente le p ris pei, cosoroabele, ci o pi ite , ca
ş i pragurile de sus a le int răr· il or, sî nt prevăzute
cu arcade î n aco l adă , iar ce le a le stî lpil or '15
(ca pitel e, baze ş i fu s) subliniate prin brî ie în
dinte de lup.
În poiana năpădită d e ferigă, în tovă răş i a
cîtorva cruc i de piatră 40 , valorosul monument
rezistă în ruin ă .
311 Ale e analogii : luminato rul de pe eseul absidei, cit şi
ce l de pe sud, cu o blon .

•0

dimensiuni : 6,59 m/4,30 m.

L ăţ imea « bondocu lui » (monta ntul vertical) este fi
aici de 0 ,48 m ; lat urile abs id ei , intre 1,50m - 1 ,88 m.
2
'
laturile de sud şi nord, 0 ,70 m; sud-est, nord-est,
1 ,20 m ; est, 2 , 15 m.
43 Satul este menţion a t documentar in 1483 , d . N. Sto/„
cesc u, op. cit. , p. 56 .
" I. C ris tache-Pana it , Biserici le de lemn din Episcopia
Aradului (judeţe l e Ara d ş i Hun ed oara ), notele 77 -81
(lucrare sub tipa r) ; A . Pănoiu, Un monumen t necunoscut
de arh itectură popu/ară vilceand, in « Buletinul Monumentelor Istorice » , 2, 1970, p. 69 -70 .
' 5 Mai e l eganţi, prin svelteţe, decit cei de la Albul eş t i .
41

" Din 1864, 1888 , în genu l celor de la Valea
:;~n1~ ~~u:~ţ.ă , sculptate cruci cu

braţel e în

Ursului .
« brlduţ >

FLORE Ş TI

Satul Zegujani
A fost re m arcată t ra diţia porţ i lor, dar şi starea
lor precar· ă , ce le vesteşte di s pa r i ţia. Sî nt alcă
t uite din poartă mare şi portiţă, sub acoper i ş
unitar, avî nd fru ntarul şi pilaştri s tr ă b ăt uţ i de
chenare sc ulptat e (cu domi nai-ea « frîngh iei » 1 ).
L ăcaşu l de le mn a fos t s trămutat , după 1835
(cî nd a fos t în loc uit prin ce l de zid) , la Valea
Mîn ăs tirii, com un a C ătu n e l e 2 (Gorj).
1 V. No vac, op. cit., p . 353 , flg. 47 .
2 R . Creţeanu, Bi serici de lemn din raionu/ Baia de Aramd,
în « Mitropolia Olt eniei», X I, 5 - 6 , 1959 , p . 294 .

(d etaliu ) de la biserica din

Sălătru c.

puţin în
ş i ace la ş i

GRECI

Satu I

I coană

Sălătruc 1

Biserica Naştere a. Maicii Domnului

2

Anul 1740 al înăl'ţă r ii e i îşi află martori de
încr·edere. Prin dispunerea în uşor de c roş a
bîrne i de t eme i ca ş i prin alungirea, la îmbin ăr i,
a capete lor ce lo r· ur· m ă t oare , per eţ i lor Ii s-a
as igurat stabilitatea. Cosoroaba est e alătur i pereţi l or, pe ntru o streaş in ă l argă , în ace l aş i sco p
fi ind mu lt a lungit ă coroa na (capăt ul ei, cu o
ciop litură curbă ş i cu ie de le mn) . Înfăţ i şează
a ceeaşi formă de plan .(dreptunghiu lar, cu abs ida
3

de c r o ş , p o lig o nal ă cu cinci latu ri) 4
pr-ocedeu, în cletur i, de legare a nave i
de altar. La in terio r peretele de s p ărţ it or (pronaos - naos) a fos t plin pîn ă de curînd , sistemu l
de bo ltire 6 sufer in d şi e l reface ri.
Cosoroabe le prispei (de pe vest) sînt crestate
în lob i ş i aco lade , marcate, pe intrados, prin
puzder ia de ş ă nţuiri, drepte sa u în X, mărgi
ni te de motiv ul dintelui de lup . Stîlpii o ri ginar i 0 sî nt scu lpt aţ i în registre: cap ite lu l si baza
cu b răţă ri ş i volu me geomet rice, fu sul prin
teşire a muchii lor.
Se a l ătură m ă rtur iil or din veacu l al XV III- iea
fr ize le de icoa ne ale tîmp le i (d es p ărţi te prin
stinghii cu decor floral). Se rema rcă (fi in d mai
bine co nservate) icoa nele cu busturil e apostolil or, a căror pater nitate o punem ' în seama
zugrav ului întîlnit la Dumbrava de Mijl oc.
Preze n ţa la Să l ăt ruc a unui a lt arti st , spre
fine le seco lului sau la începutul ce lui de-al X IXiea, o atestă două icoa ne din pr-o na os : Ar· hangh elu l Mihai l; Sf. Ni co lae .
În 1864, în zi le le domn itoru lui Alexandru
Ioan Cuza s-au preînnoit l ă caşul , dup ă cuvi ntele
pisani ei 7 • Atunci s-a u t e ncuit, la interior, pere ţi i, pi ctaţi ca ş i reg istrul împărătesc , de către
z ugrav ul Ioa n.
Int erve nţiile recente i-au prejudiciat înfă ţ i 
şarea 8 , dar nu i-au mod ificat stru ctura. Izo lat ,
pe dea l, în in ci nta cu pometul ş i pacea mormin t e lor 0 , l ăcaş ul, sub acope r· i ş cu pante ab ru pte ,
formează cu c l opot ni ţa un ansa mb lu ce degaj ă
o pat r ia r h a l ă armonie.

Cîrcen i. Casa jinaru .

1
Aşezac pe dealuri şi v ăi. A (5.cuc parte d in plasa Motrului de Jos, formind comun ă cu satele Blidaru şi Vărgata

numărind

360 case, d. N . D. Spineanu , op , cit. , p.

252 -

25 3,
Propud pentru lista monumentelor.
3 I. Popesc u.Ci lieni , Biserici de lemn, i n « M i tropolia
Olteni e i », nr . 8-9, 1956, p. 542.
4 Dim e nsiunile navei : 7 ,85 m/4,77 m: lacur ile absidei
int re 1,65 m - 1,92 m; fapt de est a montantului ; d e la
decroş 0 ,45 m,
5
Bolt ă semicilindr i că peste pronaos: semici lind rid.
r eco n struită di n scin dur i peste naosj peste a ltar o a l cătuire
din fişii curbe, s uprafaţă înclinată, fişii curbe.
Cei de colţ (ce i l a lţi înlocuiţi) .
7 Care nu preve de o altă categorie de lu crări în afara
ce lor de zidărie (respectiv tencuirea). timplărie (strane).
li

Ima gine parţial ă a să lii de la casa jfnaru din
Orceni .
Detaliu din str eaş ina casei jînaru.

°

z ugr ă vire .

8

R. Creţeanu, Bi ser icile d e le mn d in raionul Strehaia,

în Mitropoli a Olte niei , 5 - 6, 1964 , p. 408-409 (soclu :

Biserica din Sălătruc ş i clopotniţo.
Biserica din Sălătruc. Stîlp de p r i spă
nord.

tablă peste acoperiş) .
11 Afl ăm şi ai ci dceva

şi

perete

(una din 1837) , cu

cruci de piatră, secolul al X IX-iea

brăduţi

pe

braţe .

GROZEŞTI

Satu I Cîrcen i
Face parte dintre aşez - r il e tr·ase î n vale, de
pe dea luri, în spe cial de pe ce l al Pleş c ot e i,
unde se afla înainte de regulamentu l orga ni c 1 .
Ş i aici, p i v niţe ş i co nace au fost s tră mutat e la
linie.
Conacul Jianu (ult imul propr iet ar Speranţ a Turcu).
A fost ed ifi cat la începu t ul secol ului al XIX- iea,
pe dea lul Surlei, de und e. a fos t s tră mutat pe
actualu l loc, după mi jl ocu l aceluiaş i v e~c 2 .
R e pr· ezintă casa î n a lt ă pe do u ă ni ve lu r i, din lemn
(bîrnele sî nt fie rotu nde, fie ciopli te pe dou ă
1
N . O. S pin eanu , op , cit ., p. 60-61 .
a A fost renovat atunci (tencuirea în parte, a pereţilor) ,
iar recent, s-au operat : tablă În loc u l bl ăn ilor ; tencuirea
podini lor , grinzile semiingro pate.

sau patr u feţe). La par· ter sî nt pivniţ a şi pri spa,
cu stî lpii liber i (ciopl i ţi pe mu chii), cu scara de
acces în reazem pe una din cosoroabele lateral e 3 • Lo cu in ţa de la et aj (cu d ouă încăper i şi
o s in gură înt r-a re) este s upra l ărg ită î n co nso le ,
3

Amint in du-i pe cei de la l ăcaşu r i l e d in Dumbrava ş i

de la

S51 ă truc.
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pe capete le gri nzilor şi podini lor de la pivniţă.
Pr ispa, şi ea mai largă decît cea i nferioară, are
stîlpi sculptaţi (capitele şi baze în formă de
corolă , alte volume înflorate cu crestături în
d inte de lup, iar fusul de secţiune circu l ară) şi
palimar decorat în trafor, Toate grinzile casei
au capetele (sub cosoroaba streşinii) tratate
în forma conso lelor, prin cioplire în unghi drept,
pe faţa consolei, fiecare din cele şapte trepte
fiind marcată prin şiraguri de crestături adînci .
Conacul Jianu este îndreptăţit a fi trecut în
lista monumentelor istorice şi cu vremea adus
la aspectul originar prin înlăturarea te ncuie lilor şi revenirea la învelitoarea d in şi n drilă.

Satul

Şuş i ţa

B iser ic a Sf. N ico lae

m ărturii în: cosoroabele şi fruntaru l prispei, crest ate şi înflorate; stenapi i (p i laştri) de la peret ele de vest; stîlpii prispei , cu capite lul în forma
unei figurine antropomorfe. Ornamentu l decorat iv de baz ă este ce l cu izvod a lveo lar, grupat
î n «pomul vieţii», după un mode l întî lnit pretutindeni în arta popu l ar ă românească. Cadru l
intrăr i i este şi el scu lptat, dar de sub tencuială 8
răzbate numai, pri n puterea profi lului , chenaru l
în « frînghie ».
La 26 octombrie 1883 a luat sfîrşit lucra rea
de re novare cu cheltuiala săteni lor ş i a vecini lor. A fost tencuită la interior ş i p i ctată de
Atanasie Nicolae şi Marin Muşatescu, din activitatea lor doar icoane le din pronaos şi uşile
diaconeşti neresimţindu -se de intervenţii ulterioare.

C asa Pop escu (fosta casă parohială)

4

Datarea î i poate fi stabilită printr-o restaurare judici9asă 10 . Poate aparţine seco lului al
XV III - iea. lnfăţ işează planul arhaic, a l _prispei
parţiale, în faţa «case i mari» şi a celarului
(supralărgit). Pereţii sînt aşezaţi parte pe coastă

Tmbinări şi console de

Detaliu din prispa bisericii de la

Cosoroabă

la biserica din Şuşiţa.

de la prispa bisericii din

Şuşiţa .

amp le (mergînd, în lungime pînă la 0,80 m) au
prof/latură diferită, de la bîr n ă la bîrnă, sugestivă fiind aceea «a capu lui de cal» 6 • Se înscrie
în tipul de plan dreptunghiu lar, cu absida decroşată (prin mij locirea mo ntantu lui) po l igo n ală,
cu cinci laturi 7 •
În elevaţia interioară se constată o boltă,
în leag ă n, peste navă, susţinută de arce şi o
intersecţie de semici lindru şi fîş ii curbe peste
altar.
Sculptura lemnului îşi are la Şuşiţa preţioase

Ş uşlţa .

Stflp de la casa

Şuşiţa .

fostă pa r o h ia lă.

parte pe soclu, în de nivelarea terenu lui . Stîlpul
de co l ţ a l pri s pei este sculptat, cupr inzî nd volume
tronconice separate pri n brăţări sau şa n turi
cu _bordurile crestate pe motivul dinte lui de fup.
ln secolul urm ă tor, probabil pe la 1880, i-a
fost adăugat cerdacu l (în faţa prispe i) cu stî lpii
pro fi laţi şi pali mar cu decor de ocniţe, pe soci u
de cărămidă. Acoperişul păstrează, parţial, învelitoare din şindrilă mare (blane).
Casa parohial ă şi lăcaşu l co nstituie un autentic ansamblu de arh i tectură popular ă, ce se
cuvine a fi pus în valoare.

' P ropu să pe nt ru lista mon ume nt e lor istor ice.
6 N . Stoicescu, op . cit. li , p. 62 5 . Jn ve l ito ar e a d e ta bi i

este recentl.
1 Aceleaşi
cio pl ituri şi accentua tă înti nd ere o a u f Î
ca petele de sus ale pereţilor des p ărţitori.
7 N ava: dimensi uni 8 ,SOm /4, 3 mi d ecroş ul
0 ,31 m ;
laturile absi dei intre 1 ,60 m - 2,16 m.

8

restul p ereţi lor , la e x te rior , birne apare nte .

11 A fost locuid de preotul Ion Popes cu . A t recu t în
propri eta tea fam il ie i, în sch imbul unu i te ren .
lO ln pr im ul ri nd , înllturindu-ce tencu ie lile .

http://patrimoniu.gov.ro

Informaţiile scrise, materia lele ico nogrance
privi nd mărturiile de a ici a le artei lem nului le
sporesc sensul istoric-extrema lor regăs i re în
teren .
Imagini de arhivă 2 păstrează casa joasă cu
mode lul arhaic a l pereţ i lor cu cot. Prispa cu
stî lpii ciopl i ţ i şi fruntaru l intersectat î n conso l ă
cu grin da principală (în arca d ă), de păşeşte ti nda
parţia l ă. Coşu l se î n a l ţă pest e aco p erişul de
ş ind rilă mare (blane). Fruntare le şi stî lpi i erau
îm podobite prin crestare, văd in d u -se preferin·

0•

este 1704, iar al ce lei mai de
1883°.
Teme lia, în uşor decroş, aşezată d irect pe
pămînt, pr i meşte suprapunerea de bîrne, iscu sit îmbinate în coadă de rîndunică. Conso lele

Anul înălţării
seamă renovări,

IL O VĂŢ1»

Prispă

de

din

// ovăţ.

p rispă

de la

casă

Elemente de

/l ovăţ.

ţele

pe ntru chenare le pe mot ivul d inte lui de
lup, ca şi pentru «măru l » , reliefat în grosimea
lemnu lui.
Conacul de dea l (casa î n altă pe dou ă caturi
din lemn) este ilust rat 3 p ri n exemp laru l stră
mutat la Iin ia sat ului. Pris pa (sa la) et ajulu i, în
co n s olă, se supralărgeşte, în part ea a doua a
faţadei, căpătî n d as pect de foişor; scara de acces
lateral ă . Păl i marul, cu bordura crestată în va l
şi grinzişoare peste linia de întî lnire a scî ndurilor, este întocmai cu acelea de la vechi le case
harghitane. Cercetările au sem na lat şi casa
1 Pe valea Co ş uşt ei, dom inat de de alur i, Munţi i N l vaţului
î l despart de Balta . AH.cut parte d in piua Cerna, d . N . O.
Spine anu , op . cit„ p. 155 - 157.
2 Fotot eca In s t itu t ului de Istor ia Ar t e i inv. 29 . "477 -29.

-479 (d in 1961).
3 V. Novac, op. ci t. p. 352, fig . 31 ; M. Brat iloveanu-Popili an , Aspect e ole c o ns truc ~ iil o r vi ticole li pomicole din nordul
Mehedi n ţilo r , l n « Mu seum », Gol eJti-Ari eJ, 1978 , p. -465

înaltă cu prispă şi foişor central peste un spaţiu,
cu uşă de intrare 4 •
Pivniţa are o singură încăpere amplificată

prin prispă şi ocrotită de coardele

de

viţă,

cercetătorii reţinî n du-i înfăţişarea 6 •

Di ntre exemplarele de case joase di n llovăţ,
casa Barbacioru 6 a beneficiat de atenţie sporită 7 • Propusă a f1 declarată' monument istoric,
nu a obţinut o conservare in situ. A fost demontată şi transportată la Ş i mian în vederea unei
restituiri muzeistice. În 1982, î n că în sat, i-au
fost adu nate î ntr-un studiu competent 8 , însuşirile, forma, elementele constructive şi decorative. S-a insistat asupra crestăturilor, de pe
grinzi, cosoroabe, fruntar, stîlpi 9 , pe motivul
di ntelui de lup, pe imaginea stilizată a capului
de cal, a măru l ui.
Pentru morile de apă a fost trecut în evidenţa
monumentelor un exemplar de la Dî l boc i ţă;
coşu l morii avea, de o parte şi de a lta, reprezentate frumoase capete de cai 10 •

Satul Racova
Bise r ic a Sf. N ico lae 11
Despre ea anuarul 12 me n ţionează: « construită din lem n în 18 78 ». Redăm, pentru a
preciza natura l ucrării d in acea vreme, con ·ţi
nutul pisaniei de pe perete le exterior al pronaosului: «La anul 1876 iunie 1 5 s-a reparat
această sfîntă biserică precum se vede cu toată
cheltu ia la dum nealor locuitori lor din acest
cătun Racova, ajutorînd şi alţi provoslavnici
creşti n i şi din alte păr·ţ i pentru a lor veşnică
po!llenire . Pictor Ioan Pocruian, judeţu Gorj » 13 •
ln viaţa lăcaşului avusese loc un eveniment
şi cu un sfert de veac înapoi, de atu nci, di n 1850,
fi in d datată tîmp la 14 •
Sub haina renovărilor 16 dă i nuie ct itoria megieşilor, e lemente preţioase răzbind de sub tencuială.

Pereţii, din bîrne de ste jar, înscriu un plan
dreptu nghiu lar cu absida, decroşată, pol i go n a l ă,
cu cinci laturi. Nişa proscom idiei a fost realizată prin împi ngerea, în exterior, a părţii superioar·e a laturii de nord 16•
Procedeu l acoperir ii spaţiului interior este
ce l al bolţii semici lindrice peste navă, retrasă,
pe o bîrnă, de la linia pereţilor; bolt ă sem icilindr i că şi cinci fîşii curbe (cu arce şi nervuri)
peste altar, bănuindu -se sistemul de îmbinare,
în coadă de rîndunică , al bîrnelor alcătuitoare.
Arcul naosu lui este străbătut de chenare în
dinte de lup .
Capete le bîrnelor de sus ale pereţilor (de
vest şi cei de s părţitori ) ciopl ite pe profil curb 17
au feţele decorate, prin crestări drepte şi în X ,
cu motivul dinte lui de lup. Alte e lemente ornamentale vor ieşi la iveală o dată cu lucr·ă rile
menite a da monumentului, de veac XVII I,

C asa Gh e org h e Mo ţ
Secolul al XIX-iea; pe soclu de piatră, cu beci
parţial, în panta terenului. Pereţii, di n bîrn e
ciop lite (ulterior tencuite), înscriu un p la n cu

Racova. Casa Gh.

Moţ.

cot. Are prispă pe două latur·i şi cerdac is (în
dreptu l intrării), cu pa limarul decorat în trafor
( motivul rozetei cu patru petale). L ocuinţă

Călinei

Lungu.

18 La ca pit ul pr isp ei, li n gă odaia s upr all rgid. Scara de
acc es fac e corp com u n cu soc lul , d in les pe zi de p i atr ă.

ISVERNA
Pitorescul, vitalitatea, puterea economică au
dat renume acestei comune de munte, din al
cărei hotar izvorăşte rîul Coşuştea. C u pr i nsă
altă d ată în p lasa Cerna, n umăra, împreu n ă cu
Canicea, 283 case 1 • Materialul de constr u cţie
a fost lem nul, isvernenii distingîndu-se în meşte
şugu l prelucrării materialului pentru acoperiş 2 •
La lsverna l ăcaşul de cult din lemn a cedat
loc ul ce lui de zid, încă di n pragul secolului
trecut 3 , dar e l şi -a continuat tradiţia, p rin
exemp larele din împrejurimi. Acestea şi cîteva
case, d in largul perimetru aro ndat com un ei,
se constituie în mărtur i i ale ar hi tecturi i lemnul ui.
C asa N ico lae Co vă s ală
Reprezintă planul de veche tradiţie al locuin ţei cu două încăperi şi pr· ispă parţială; se remarcă
e lemente le de continuitate: forma şi amplasamentul vetrei; poziţia şi svelteţea coşului de pe
acoperişul de şindrilă 4 •
C asa C ălinei Lun gu , nr. 105.
După un model frecve nt la mijlocul secolului
trecut, vădind priceperea folosirii terenului în
pantă . Pereţii, din bîrne cioplite, aparente, sînt

pri nci pali) .
7
V. No vac, op. cit ., p. 35, fig . 18 -20 ; A . Plno iu, op. ci t .,
p. 135, 151 .
8 Ge org e Bo rdei, Şt e fa n L3pe dat, Cont rib u ţii la cu noo~
tereo arhitectu rii populare me h edînţene de pe Va lea Co şu ş te i,
Caso 8arbacioru, in « Dro be t a», VI , 1985 , D r o beta-Tu r nu
Sever in, p. 289 - 297.

alung it , al birn ei de sus ) .

lsverna. Casa

părăsită.

' A. P ă no i u , op. ci t., p. 169 (part e rul pa r e d in pia crl).
5 V. Novac, op. cit., p . '46'4.
6 Fa milie d e b aşti n ă din cl t unul Raco va ( pr intre ctit or ii

" La fe l cioplite conso le le de la obsi dl (capi t ul , fo arte

(sat des fi i n ţ at, înglobat la lsverna)

B ise rica Sf. V o ievoz i 5
Ctitoria megieşilor din mahalaua Căni cea 6
a fost supusă, de-a lungul existenţei 7 , unui
ş i r întreg de renovări, a căror ceaţă îi ascund
î nce p uturi le. Pisania, de deasupra intrării 8 ,

rozete

8 An al ogii cu cei amintiţi, d in fot ot eca Instit u t ul ui d•
Istori a Ar tei.
10 Geo r geta Ni ţ u, Tipuri de « (intini » fn clteva sa te din
M e h edinţi , in « H is tor ica », III, Crai o va, 1974, p , 258, n. 12.
ll Pro p usă s pre a fi clasatl ca mo nume nt istor ic.
13 o: Anu a rul Mit ro pol iei Ol te n iei», 1941 , p. 503; Bibli o ·
gra fia lui N . Stoicesc u n u m c n ţi on eazl localitate a .
13 Pentr u acest mome nt sau pe ntru ce l d in 1850, este
pomel nic ul , in litere chirilice, d in a ltar (multe nu me).
14 Compusl d in : R ăs t ig n i r ea şi mol e n iile; p r oo r o ci;
apo stol i; pr a"I n ice; regis t ru im p ă r 3te sc ; pa no uri flo ra le
într e i n t r ă r i. P ictură de fa ctu r ă po pulari. Pictu ra mu r a li,
su p usă « r e no vă r i lo r», poate în 192 5 .
l & O re p araţie, la 1925 (d e at unci tab la pes t e « bl a ne »,i
tencuirea p ereţi l or la exterior : înzidirea pafimaru lui. Po·
me lnicu l aces t ei lucrări cu pri n de po at e t oa t e fami liil e
sa tu lui, ln fr unte cu lamandi şi Barbaci o ru.
Ul Na va : 7,30m / 5,1 0 m; laturile a bs idei înt re 1 ,SOm 2,25 m : d ecr o ş, la r egistru de jo s, 0 ,44 (ulte r io r, lnzi d it
pe no rd); 0,10 m la cel de sus, nord . Mburi luate c u ero ·
sl mea stratu lui de tenc uiall. l n llţime a : 1,73 m.

fiind supra l ărgită. Prispa parţială este la înălţi
mea soclu lui de piatră, avînd accesul lateral.
Capete le cosoroabelor şi ale altor bîrne, cu rol
de conso le , sînt crestate pe motivul denticulului.
Pe ntru forma ei, pentru plastica îmbinărilor,
cit şi a rea l izării soclului şi a scării, cu lespezi
d e piatră, casa Căli n ei Lungu se cuvine a f1 luată
în evidenţa monumentelor istorice şi conservată
ca atare.
Căni cea

înfăţişarea originală.
Poarta de tradiţie (pe uliţa bisericii ).
Poarta mare şi portiţa, cu monta n ţi înlocuiţi
şi cosoroabă (pragu l de sus) rămasă de la cea
anterioară, secolul a l XIX-iea, sculptată cu
şi chenare, pe motivul dinte lui de lup.

aşezaţi fle pe coastă , fle pe un masiv soclu de
piatră, ce găzduieşte, în partea cea mai adîncă,
un beci . Se compune din trei încăperi, ultima

adu na, la 1892, cîteva momente din istoria sa:
edificată la 1836; tencuită, ridicată pe soclu, ş
zugrăvită, la 1856 ; «lustruirea» icoanelor, în
1878, de zugravu l Gheoghe Mi l oşescu din Comă
neşti , şi acela din 1892, cărora i se datora
pisania, cî nd s-au reparat icoane le tîmp lei şi s-au
zugrăvit, iarăşi, pereţii prin zugravul Gh. S.
Io nescu 0 •
Restau rarea ştiinţifică a monumentului poate
furniza indicii pentru o datare mu lt coborîtă
faţă de aceea a pisaniei tîrzii; pînă atunci o socotim a fi antequem 1822, vîrsta preţ ioaselor
icoane ce au împodobit-o. Cu toate intervenţiile
am intite de discutatul izvor, inventarul pieselor
pictate de la Cănicea (a celor din pronaos şi
de la tîmp l ă - registru şi uşi împărăteşti, panouri flora le pe care le atribuim zugravului
Simion) este preţios şi demn de a f1 cercetat.
Tipologic, monumentul din Cănicea înfăţi
şează o navă dreptunghiulară 10 şi un altar, în
pre lungire, poligonal cu cinci laturi 11 • Cite o
bo l tă, de formă semicilindrică, acoperă la interior fiecare compartimentare. Consolele, ca şi
capetele de sus a le pereţilor despărţitori, prezintă crestături în unghi drept (elementele
fiind acum mascate de fundătura streşinii). Prispa
de pe latura vest are stî lpi sculptaţi (capitelul
în forma «crucea în creste» - romburi adîncite pe cant; fusul bitronconic, iar spre soclu
motivul mărului). Tradiţia susţine că alcătuirea
de trepte, de pe prispă, erau băncile pruncilor
pe vremea cînd şcoala era aici găzduită.
Acoperişul, cu pante largi, învelit cu şindrilă,
nu a fost tulburat de clopotniţă, aceasta (pe
patru stîlpi) păstrîndu-şi locul osebit.

Satul

Buse ş t i

B iser ica Sf. Vo ievozi i2
Conform pisaniei: « ... s-au făcut cu cheltuia la a tuturor locuitorilor ai comunei Buseşti
şi s-au zugrăvit cu cheltuiala şi stăru inţa preotului Ioan Căpăstraru », fiind desă vîrş ită în 1870

/sverna. lmbinări şi lnceput de arcadă de la casa
Călin e i

Lungu.
• Monu me nt isto r ic, p oziţia 1016/1955.
I Pr. I. Ion escu, op. cit., p. 816.
1 N. Stoicescu, op. cit., I, p. 136 - 137.

1

1

N . D. Sp inea nu, op. cit„ p. 162- 163.
M. Brat ilov ean u· Popil ia n, Locui n ţa tra diţio n ali1 din po.

dişul M ehe di nţ il or, p. 155.
3 R. Cr e ţ ea nu , Biserici le de

zid de pe Va lea Coşuştei, tn

« Mit rop . Olten iei», X III , nr . 7 -9 , 1961 , p.

~H-~ 77 ;

Pr. I. Ion esc u, op. ci t ., p. 816 .
' Şt . Enache, Il ie Sandu, Construcţii cu aşeza r ea ce ntra ld
o vet rei, p . 158 .

8 Starea ei de conse r vare este rea, fiind fisuratll fi dificil
de u rmA r it c o nţinutul.
8 R, Creţeanu, Biserici de lemn din raionul Baia de Aromd,

în « M.O . », XI, nr. 5-6, 1959, p. 296 .
10

D im. 7,1 0 m/S m (cu grosimea stratului de tencuiali).
lacurilor între 1 J O m fÎ 2 m. fnălţimea

1l D imensiu nea
p ereţi lor 1,82 m.
11 Nu a pare fn

evidenţa monumentelor istorice.
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iuli e 11 . Tabl ou l vot iv din pronaos îl re prezi n tă
pe preotu l Ioan şi pe so ţ ia sa Stanca, dar şi pe
fiu l lor, preotu l Gheorghe, cu mem br ii fa mil ie i,
î n ve şmîn taţ i în port ul vremi i 13 . Autor ul, zugravul Simio n Io nescu d in Severin, d up ă cum se
co n stată ş i din alte creaţ ii ale sale , nu est e li ps it
de tal e nt şi sp irit de observaţie .
C asa

gheşti ~ 2 •

C ă p ăst r a ru

Mo nu me nt ist oric, legalizat în 1955 ( p oz i ţ i a
1020), a sufer it , ulter ior, mod ifi că r i substa nţ i a l e ce au at ras propu nerea d e clas ăr ii sal e .
Va l enţe l e
art istice i-au fos t înreg istrate 14 •
Stîlpii prispei, ci op l i ţ i cu price pere, erau aid o ma
ce lo r de la biserica d in Că ni cea , înr udi te fi ind
ş i co nso le le. În fru nta r e ra re luat cerc ul (s imbolul m ăr ulu i) , în a l t ernan ţă cu t oru l. Casa Că p ă s
trar u, rămasă de la fa mi Iia ctitor ic ească a preot u1ui Ioan , evoca, des igur, prin plast ica pr ispei ,
bătrînul l ăcaş de lem n, re făcut în 1870.

Sat ul Cerna Vîrf
În seco lul t recut era co mu n ă de sin e st ătă
t oa re , nu mă rînd 90 de case 15 •
Casa Şe i tan 16 (în Muze ul de la G o l e şt i ) co nstitui e , as tăzi , un exe mpl ar muze isti c de mare
preţ 17 , că ci e l în făţ i şează un plan străv ec h i
rom ânesc, preze nt în toate zo ne le ţăr i i , ace la
al case i cu p r i s pă pa r ţ i a l ă . Est e co n s t ru i tă în
1840, preluînd planu l ş i înco rp orî nd e le ment e
de la cea dinainte. Bîrne le, ce şi-a u păs t rat apare nţa sî nt fi e rotu nde (ca ş i teme lia) , fi e cio pl it e,
re ma rcînd u-se alung irea ca pete lo r pe nt r u spori rea rez i s t e n ţe i . Se com pune dint r-o odai e de
toat e zi lele (2,85 m/3 ,88 m) , în faţa prispe i, şi
din « casa mare », cu că m a1·ă în spat e.
Frunta rul prispe i este crestat în va l ş i se spri j in ă, la în tîl nirea cu gr inda l atera l ă, pe un stîlp
de colţ. In trarea este ase me nea ce lo r de la pi vn iţe , fiind alcătu i tă d in do i uşcior i ş i o uşă l ată,
di nt r-u n singur lem n. Pe latura d in faţă a aco perişu l u i este elevat coşu l de evacuare a fumulu i.
Patu l de lem n nu Ii pseşt e de pe pr i sp ă , mo nu me ntul răspunzînd pe dep lin descr ie rii pe care
Ion Io nescu de la Brad o face , în ge ne re , case i
mehe d i n ţe n e , răspî n d i te în vre mea sa.
«Casa T ătu c i l or » - Con a cul
(în Muze ul de la Go l eşt i ).

din

Drăgheşti.

Aniţeştilor

A fos t apreciată drept un exemp lar remarcabi l de casă înaltă , rep1·eze ntî nd, în plan const ruct iv, neamu l de moş n e ni căru i a i-a aparţ inu t
co n sem n aţ i i storiceşte ca sprijinitor i ai ră s coa
le i cond use de Tudor Vlad imiresc u 18 •
A fost în ă l ţată la înce putu l veacu lui trec ut ,
mama A n iţeş til or , fiica lui Mihai B ă l tea nu din
Balta, fiind prim a stă p î nitoa r e . Un doc ume nt
d in 1830 a minte şte ş i des pre un co nac vech i a l
An iţe şti lo r 19 •
Edifi ciul , d in bîr ne ciopli te, est e dis pus pe
do u ă nive le: pi v n iţă com p ar ti me nt ată , la pa1·t er:
l ocu in ţă, la etaj , al căre i plan dove d eşte vi t ali t atea t ip ului ar haic cu pri spă p a rţ i a l ă. În că 
perea în d e croş ca ş i sala (prispa) , a fl at ă în pre lungi re , se s p r ijin ă pe stî lpi i sc ulptaţ i ai parter ul ui. La etaj, crestătu r il e împod o besc ste napi
(p il aşt r i ce aco p eră capete le bî rn e lo r), grinzile ,
co lo net e le prispe i (cu pali mar din bîrn e orizo nt ale), mot ive le fii nd ce le fam iliare, des me n ţ i o 
nat e.
Eleme nte le de apărare ale case i (cel e patru
cre ne lu r i) 20 evocă vremi le de restr i şt i ale r idi că rii ei.

Sat ul

Biserica

Ico an ă

de hram

(detaliu) de la biserica din

D răgh eşt i.

D răgh eşt i .

Icoană

din friza praznicelor.

Satu I

29

Se î n rudeşt e cu seme ne le amintite pri n încîntătoarea zonă p eisag i sti că , pri n am pren t a re novăr i lor, pri n 1
·isipirea v1·em ii de început. Se
spu ne, rără teme i doc um e ntar, că a fost r i d i cată
pe la 1820, pr in s trăda ni a popi i Ş t efa n , fi~il pop ii
Const ant in Pocru ianu l din lzve rn a 30 • ln 1835
pereţ ii au fost t e n c ui ţ i , pe am be le fe ·ţe , pe cea
in ter i oară aşte rn î n du-se , des igur, ş i o pictură .
Prin cipa l ctito1·, îndem n ător ş i platnic a rost
popa Ni co lae Să l i ştea n u , al căr ui pome lni c, de
la proscom idi e, înt r-o p l ăcută grafie, a fost ,
în parte , văru i t . Soc lul, co n trafor ·ţ ii, te ncui ala

21

să-ş i păs t reze da r ş i să-ş i mo de rni zeze
st ră b u n , meg i eş i i di n ma hala ua Or ă-

Dor ni ci
l ăcaşul

Seliştea

Biserica Sf. Voievozi

D răgh eşt i

Bis e r ic a Sf. N icol a e

ase me nea vec inil or, ·J-au dres ş i îm po-·
ciobit adesea. Un astfe l de şa n t i er s-a subst it uit,
ca în mul te alte cazuri, ce lui al rid i căr ii. Astfe l,
anul 1833, socot it ca atare, 23 este ace la în care,
după o întă r i re a p e reţilor , aceştia aµ fost împo dob i ţ i cu p i ctură . Deasupra int răr i i în naos
ostenitorul a consemnat : «Am zugrăv i t eu
Miha i sin popa Ghiţă zug1·avu P l oşt in aru, 7341 »
(1833) . Nu re iese că ar fi vorba de o b i se1· i că
n ouă, ci de cea ex i stentă , ni ci di n minicronica
eve ni me nt ul ui sfinţir ii , aşter n u t ă pe fi le le unui
mi ne i de N eamţ , de popa Nico lae ot S ăl iş t ea
lzve rni : « Leat u 1834 s-au s fi n ţ i t această biser i că iulie 22, aceste i mahala Drăgheşti de sfi n ţia
sa p ăr i n te l e protopo p I o ni ţă ot 0 1·aşu Cer n e ţi,
fiin du ş i e u nevred ni cul unul d in a l ergător ii
la aceea sfi n ţ i1·e a biserici i. . , » 24 •
Nu se î mp l in i seră patru dece nii de la amintita re novare , cînd se înfă pt u i eşte o alta, ş i,
aceasta , corn l ată de o h aină p i ct ată , la care se
re feră pisa nia di n p1
·idvor: «Această b i ser i că
s-a u împodobit cu zug 1·ă vea l a prec um se vede
prin osteneala dumnea lor Nicolae Mo lan, Miuţ ă
Goga n, precum şi Gheo1·ghe Cu nescu: împreună
şi cu toţ i locuitori i di n D1·ăg heş ti, 1870 ».
St ratur il e de t e n cu i a l ă ce au îngrnpat bîrnel e,
inclusiv pridvo1·u l cu e leme nte le lui , co ntrafortur il e de p i atră ce rost uiesc pereţ i îmbătrîn i ţi
asc und nu numa i cert e e leme nte de data1·e ,
dai· î n g1·eu n ează citirea pl anului, pe care îl
ap1·eciem a fi al dreptungh iulu i, cu ab5ida,
uşor decroşat ă , poligon a lă cu cinci laturi. Bolt irea inte1·iorulu i este semicili n dr i că în navă şi
în semica l ot ă deasup ra altarului (poate din
fîş ii cu1·be).
Peret ele plin, dintre prnnaos şi naos, co nstit ui e, fără tăgadă, un ind iciu de vechime a l l ăca
şului, acestuia putînd·u-i-se adăuga alţ ii, degajînd u-se ancadrame ntele in trăr i lo r , ale cărnr
pragur i de sus, în parte viz ibile, p1·e z in tă uestă
turi lobat e.
Pictu1·a murală, de la exterio1· şi interio1· ,
parţia l ă , rară, în scene mar i, este de la 1870,
apai-ţ i n î nd zugravu lui preze nt pe atL1nci şi la
ctitoriile din preajm ă .
D ă i nuie ,
eventual , înt1·e st raturi, pict ura
murală a zugravului Mihai, dai- activitatea sa
de aic i din 1833 are mărtu1· ii sigure de ta lent
şi dăruire art i stică, în compone n ţa tîmpl e i pr incipale 25 şi a celei din pronaos. Remarcăm . din
pa leta imagin ilo1-, sve l teţea şi ţ inuta demn ă a
pe1·so najelor (1·edate întregi pe uşile şi icoanele
împărăteşti) , note le de realism (chipu l ş i stra ie le
ciobanului din prăz nicarul: Naşterea lui Hs 20 ,
g in găşia flor ilo 1
· de pe poalele de icoane sau
chiar de pe rame 27 .
Sfioasă , date fi ind u- i p ropo rţ i i l e , dar mî n dră
de armonia lor, biserica d in D răgheşt i îşi înscr ie,
pe î n ălţ i mea mu n toas ă , coama acoperişu l u i cu
blane 0 8 (şindrilă mare), în vreme ce streaşinilc
e i tind spre covoru l flora l al paji şte i .

Pr . I. Io nesc u, op . ci t., p . 81 6 .
op . cit. 1 I, p . 288 ,
Cr e ţ ea n u, op . cit. , p. 296 .
26 Un ele icoan e ( pr ec um acee a cu r epr eze n t ar ea l m p ă
r aţ ilor Consta nt in şi El e na) au s ufe rit pregna nta inte r venţ ie
22

za N . Stoi cescu ,

z" R.

ia R. C re ţ ea n u , op. ct„ p. 297 - 298 .
14 V. Novac, Conside raţiuni pri vi nd necesitatea aduce rii
gosp o d ăriei de Meh e din ţ i , p. 352 , fi g. 14 - 15, 17.
U N . D. Sp ineanu, op . ci t ., p. 68 - 69.
JG O i magine, la ea în sat, es co p ub l icat ă de M. Brac il o vean u-Po pilian , op. cit„ fig . 8, O al ta din 1961 se a fl ă ln
fotot eca ln st . de Istor ia Artei , inv. 27. 399,
17 V. No vac, op, cit ., p. 352 , 371 , fi g. 26 - 27 ; A. P ăn o i u ,
op. cit„ p. 54 .
18 Ar ta popu l a r ă româ n easc ă , Ed . Ac ad . R.S. R„ 1969,
p. 43.
" V. No va c, op , cit„ p. 349-350 , 353 , fig. 9 - 10, 12,
p. 371.
20 Idem , Muz eu l viticultur ii ş i pomicu lturii din R om ă n io,
pr e faţă Ed. Spo rt-t ur ism, 1983.
11 Monumen t istoric, pozi ţia 101 7/1955,

a unui z ugrav, înt i lnit

şi

la

Go rn e n ţi şi

Godea nu .

20 A mi ntin d o i coa nă ase menea , din c ol ecţ i i l e M uze ulu i
Regi unii P o rţilor d e Fier , d a t o r a t ă ace l uiaşi z ugrav , dar ş i
o alt a, a r ă ş i n ăre anul ui Sta n, din patr i moniu l M it rop olici
Sibiu .
:?7 Ic oana d e pe t e t rapod
(şi e l pictat)
rc p rez e ntind
hram ul Sf. Ni co lae cu Isus şi Ma ria.
28 Aco per iş un ita r, î n c are p e r e ţii se înscr iu d e do u ă
or i şi mai bin e . Clop o tniţ a , pe pat ru sti l pi , se a fl ă l i n g ă
p oart ă.

!!' P ro pus ă

30

pent ru list a monum e nt el or isto r ic e.
« An . Mit ro p. Ol t ». , Craiova , 1941 , p. 4 83 ; R. C re·

1eanu, op. ci t„ p. 297.
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Biserica din
Poală

de

Seliş tea.

icoană

Vedere sud-est.

de la biserica din

Icoană

din timp/a de la

Seliştea.

Seliştea .

Uşă împărătească

de la Turtaba.

Fragment din pictura
pe pereţii vertical i, şi Jertfa lui Avram, pe
spatele tîmplei 3 1•
Din epocile de înfrumuseţare lăcaşul stăpî
neşte un patrimoniu de piese pictate . Cele mai
vechi sî nt uşile împărăteşti 32 , cu Buna Vestir·e
pe fundal arhitectonic, ce prezintă analogii stilistice cu icoanel e tîmplei de la Obîrşia Cloşani,
datate 1783. Dar zugravul, ce îşi are aici o remarcabilă operă de referinţă, este Simion. Lui i se
datorează frizele tîmplei, registru l împărătesc 33 ,
frumoasele panouri decorate cu flori, în vase
sau buchete. Pe icoana Deisis , artistu l a însoţit
data 1835 cu consemnai-ea: «această i coană
popa Nicolae Sălişteanu au plătit, Simion zugravu
au zugrăvit».
Plani metric, lăcaşu I săi iştean se înscrie în
grupul consistent şi tradiţional al celor· cu navă
dreptunghiulară şi altar , nedecroşat , poligonal
cu cinci laturi. Învelişul renovărilor tăinu i eşte
e lemente constructive şi decorative, ce pot fi
dobîndite printr-o lucrare de conservare.

exterioară

de la Turtaba.

Sat ul Tu rtaba
Biserica Sf. Gheorghe

3I

Cu gîndul conturăr ii istorie i rnonumen.t~lui
menţionăm cîlcva elemente ajutătoare. Trad 1 ţ1a o
socoteşte de peste două secole. De pe ancadramentul intrăr ii de pe vest răzbate, de sub ten-

Biserica de la Turtaba

şi

natura

înc onjurătoare.

pridvoru lui, spargerea bolţii semicilindrice a
pro naosului pentru mini -clopotniţă, aparţin şan
tierulu i din 1870. Starea de conservare a picturii
murale nu îngăduie precizarea executări i sale.
Este posibil ca cea di n 1835 să fie sub var , iar·
cea ex i stentă, nu Iip s i tă de ca lită ţi art istice, să
ne din 1870. Programul ico nografic este redus,
cuprin zînd repreze ntarea Sf. Vo ievozi, a Sf.
Nicolae 'şi a Sf. Christofo r, pe faţada de vest;
chipuri de cuv ioase, pe bolta pronaosului şi
Sf. Gheorghe în varniţa de foc, pe peretele
despărţitor; eva ngheliştii, pe bolta naosului;
Maria cu arhanghelii, pe bolta altarului, ierarhii,

31 Pictura alta rului p:irc a
3:1 Ace la şi

fi fost doa r r enovată, în 1870 .
zugrav va fi realizat .şi icoan ele din pronaos,

suf: usc ind unor

intervenţii

ul t e rioare.

3 Am intim d in compunerea sa icoana de hram a :irhanghel ilor M ihai l şi Gavrîl , Cil şi pe aceea a ar hanghe l ulu i

Mihai l călcind omul păc ătos, datati 1835 iu ni e 8.
P ropusă pentru 1isca monumentelor isto ri ce.

°"
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cuială, un chenar puternic profilat, sculptat în
frînghle. Decorul este întregit de imaginea
intrărilor de la Costeşti şi Obîrşia Cloşani,
certe ctitorii de veac XVIII. Aceleiaşi epoci îi
aparţin cîteva icoane, amintind-o pe aceea a
Mariei Hodighitria, de factură moldovenească.
Valoroasa tîmplă cu tradiţionalel e frize, păstrînd
uşile împărăteşti cit şi pe cele diaconeşti, panouri le cu decor floral, aminteşte renovarea din
partea dintîi a secolului trecut. Anul 1831, ca
şi autorul picturii, Simion Zugravu, sînt consemnate pe icoana ce-l reprezintă pe ls. Hs. Printr-o
postăviţă de tămîie, popa Ioan Turtăbeanu a
transmis faptul că în: « iunie 6, anu 1859 s-a u
tencuit biserica de săteni », aceeaşi obşte ce o
înzestrase şi cu cărţile necesare 35 •
Şantierul anului 1870 este obiectul pisaniilor
de deasupra intrărilor, cu următorul cuprins:
«Această sfîntă biserică s-au împodobit cu zugră
veală, precum se vede cu toată cheltuiala dumnea lor Ion Vasile Feran, Gheorghe Mare şi Gheorghe Mic, feciori ai lui Lasco Feran, însă înlă
untru pe zid, 1870 octombrie 12 » (la intrarea
pe pr i sp ă): « Îns ă pe din afară plătită de preotu
Ion Feran, ctitorul bisericii şi Gheorghe Tră ilă
Feran, 1870 luna noemb. 6 » (deasupra uşii
spre pronaos) . Zugravul lucrase, în acelaşi an,
la Se Iiştea .
Ctitoria megieşilor de la poa lele dealului
Paharnicului, urmînd etapele istor ice ale celor
de pe aceleaşi plaiuri, are o înfăţişare comun ă.
La interior este boltită semicilindric. Pereţii
sînt tencuiţi, pe dinăuntru ş i pe dinafară şi
sprijiniţi prin contraforturi. Traseu l lor· este
dreptunghiular cu absida, decroşată, poligonală cu cinci latur i, iar dimen s iunile modeste ,
sî nt copleşite de pantele acoperişului, pe care
coboară rînduri-rînduri învelitoarea de şin
drilă. Clopotniţa pe patru stîlpi se află lingă

OB Î R Ş JA C L O Ş ANI
Această comună, «cea mai ascunsă în munţi »
dintre cele ale judeţului Mehedinţi, număra, la
finele secolului trecut , 130 de case. Aici se făcea
cea mai bun ă şindrilă din plaiul Cloşanilor şi

se vindea cu 25 - 30 lei mia 1 •
Cu decenii în urm ă, exemplarele de case
tradiţionale existente în ter e n au permis sur-

« Căsoaie », de la
Stîlp de

prispă

de la

Obfrşia-Cloşani.
Obîrşia-Cloşani.

nească.

poartă.

Casa Yasi le P ă unescu n r. 58 aa
Reprezintă arhitectura secolului trecut, ce a
preluat, în evoluţie, un plan arha ic: al pri spei
parţiale, cu cămară în continuare. Cele două
odăi au o singură intrare, de pe prispă . Capetele
grinzilor principal e, ale case i. sînt continuate
la p r i s p ă şi cioplite în arcadă. Pereţii, din bî r ne
cioplite, aparente, sî nt aşezaţi pe coastă sau pe
soclu de piatră în panta terenului.
Casa Pătru Feran nr. 24
Este un exemplar tipic de casă înaltă , de la
finele seco lului trecut, pe două niveluri. La parter se află beciul, iar la etaj locuinţa, compusă
din tindă şi dou ă odă i . De-a lungu l faţadei se
află prispa, pe pilaştri, de piatră , cu eleme ntele : păi imaru I şi «ră zboiu I » (fru ntarele) ,
decorate în trafor.
Poarta are deschidere l argă , între doi uşciori,
cu umeraşi ciopliţi şi acoperiş de blane.
35 R. Creţeanu, Completdri la
inscripiile din bisericile
de lemn din raionul Baia de Aram6, in « Mitro p. Olt »„ X IV,
10 - 12, 1962, p. 7 09.
36 Pro pus3 pentru lista monumentelor istorice .

Turtaba. Imagine de la

gospodăria

lui

Pătru

cu intrarea axată la un capăt, şi prispă pe faţadă ,
a fost reţinut bibliografic 6 ,
Cercetări le recente au mai depistat, la Oblrşia Cloşani, doar trei case vechi.
Casa Hindea Ni c olae (fostă Grozea)
în punctul «plat de case»
După tradiţie are trei sute de ani şi era co nsiderată cea mai bătrînă din sat, chiar atu nci
cînd fondul constructiv era cel de odinioară.
Este edificată din bîrne rotunde, îmbinate
în cheotori, iar cele ale tălpii cioplite, alungite
la p,rispă. Aşezată pe soclu de piatră, numai
în panta terenului, pe faţadă are scara de acces,
din lespezi de piatră, lateral, la capătul prispei.
Se compune din încă perile obişnuite: «la vatră»
şi «la sobă», cu podini pe grinzi şi meşter
grindă, cu excepţia spaţiului de deasupra cam nlţei care este deschi s. G rinz ile se continuă la
exterior, capete le crestate sprijinindu-se pe
fruntarul prispei. Ulterior, partea dreaptă a
prispei a fost închisă cu bîrne alcătuind un
« stobor » , unitate constructivă regăsită şi
peste munţi (Hunedoara, Sălaj). Prispa are
ba lustrada de bîrne , dispuse orizontal, asemenea
elemente, masive, alcătuind şi podeaua. Acoper işul are învelitoarea din blane (şindrilă mare).
Conservarea casei Hindea este cerută de importanţa ei deosebit ă pentru etnografia româ-

prinderea evoluţiei, de la cea cu prispă parţi
în faţa tindei, cu un singuratic stîlp de colţ,
la aceea amplificată printr-o odaie alăturată,
de aceeaşi l ăţime cu «casa mare», obţinî ndu -s e,
astfel, central, un spaţiu deschis pe faţadă 3 ,
tip de casă întîlnit frecvent în sud-estul Transilvaniei, cu aceeaşi arhaică origine .
Stîlpii prispelor îşi au ş i ei martorii documentari, grăitori pentru modelul îndrăgit de meş
teri 4•
O ane xă gospodărească, denumită «că
soaie » , cu o singură încăpere, din bîrne cioplite, are prispa mărginită cu bîrne (cele laterale
fiind continuate de la pereţi), ia r capetele grinzilor ajung sub streaşină 5 • Mod el ul de pivni ţă,
ală 2 ,

Casa Ion al Aniţei (moştenitor Curelea
Nich ifor)
din crîngul «Va lea Mare - Izvor»
Este rezultanta a două faze de lucru. Pr· i mei,
de la sfîrşitul secolului al XV III-i ea, îi aparţi ne
«casa mare » (la sobă), ~u pral ă r·gită, şi tinda
(cu vatr·ă), retrasă, pentru a face loc prispei
parţiale . În secolul trecut a fost adăugată o altă
odaie (de l ărg imea «casei mari»), prispa ftind
astfel centrată.
Pereţ i i sînt făcuţ i din bîrne cioplite, aşezaţi,
în funcţie de teren, pe coastă şi pe soclu de
piatră. Scara de acces se află în dreptul prispei,
ea fiind de fapt o înaintare a soc lului, cu trepte
(prin d ispunerea pietrei) pe dou ă părţi. Intra rea, prin tind ă , este în genul celor de pivniţă,
uşa este din două foi, crestate cu securea şi
prinse prin cuie de lemn . Înve litoarea acoperişului în patru ape este din şindrilă.
Casa , deosebit de pitorească, este pe cale de
părăsir·e , căci cea nou ă se află în construcţie.
Casa Nicolae Lupulescu (pe drumul pr·incipal)
Pentru valenţele sale artistice a fost propus ă
pentru atributul de monument istoric. Cu cinci
ani în urmă a fost modificată, ştirbindu-I-se
valoarea.
Executată din bîrne masive, prinse în cheotori,
cuprinde dou ă odăi, cu o singură intrare. În
panta terenului este amenajat beciul parţial , în
soc lu de piatră. Prispa nivelului superior se sprijinea pe stîlpi (în dreptul beciului) şi pe soclu
de piatră. În locul ei a apărut un spaţiu închis.
Frumoşii stî lpi
«înfloraţ i » (sculptaţi), ca şi
cei de la parter au dispărut (sau au fost îngropaţi în tencuială). Şi ndrila acoperişului a fost
înlocuită.

Feran.

Sat ul Gode.an u
Bis erica Sf. Arhangheli 7
Ion Ionescu de la Brad aminteşte aşezarea
cînd re l atează procedeul cioplirii în p ădure a
bîrnelor pentru casă şi al vî nz ării lor 8 • Organizarea administrativă îi este dovedită prin
consem narea cartografică din 1788 9 •
Lăcaşul actual, de cult, a fost adus de la Obîr·şia Cloşani 10 şi aşezat în p ămîntul dăruit de
Ion Surdu. A fost cărat mai mult cu umărul,
cum spu n sătenii, ceea ce nu a fost deloc uşor,

1

N. D. Spineanu, op. cit., p. 206 .
Fototeca lnst. d e Istoria Artei, inv. 29. 51 6.
a Idem, inv. 29 . 517.
• Idem, inv. 29. 523 .
' Idem, inv . 29. SH .
0
M. Bratilovcan u- Popili:in, Aspecte ale construcţii l or
viticole şi pomicole din zona de nord a Mehedinţilor, in « Museum », 1978, p. 463 .
1 P ropusă pentr u lista monumentel o r .
8 Agricultura ln jude1ul Me hedln\i, p. 152.
• P. I. Pa nait, op. cit„ p. 1H .
10 N . Sto iccscu, op. cit., I, p. 311 ; R. Creţeanu, Biserici
de lemn din raionul Baia de Aramd, p. 298.
2

Turtaba. Casa
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Pătru

Feran.

oper·ă

asemenea la Gornenţi, îşi p ăstre az ă anonimatul. Să fie popa Ghiţă 1
Cîteva icoane, de fact ură populară, amintesc
renovarea de la 1860 şi îşi află analogi i la D ră 
gheşti şi Gornenţi . Una este sem n ată Petru .
Peste şi nd r il a acoperişu lui s-a întins t abla ,
ia r deasupra pronaosului o scundă şi î ngu stă
a lcătuire de clopot ni ţă, pentru care a fost modi ficată , la inter ior, bolta or i g inară 17 •
L ăcaşul de la Godeanu, interesant din punct
de vedere artistic, este impregnat şi de un
profund sens istoric, el amint ind de plaiul Cl oşa nilo r şi de vătafu l s ă u, Tudor Vladimirescu .
Privelişti

din Godeanu.
OBiRŞIA DE C ÎMP

Satul lzimsa

late fiind culmile ce trebuie urcate . Printre
ctitorii strămutării, montării şi renovării, incluzînd şi pictu ra murală, sînt po me ni ţ i Ti tu Darap,
Grigo re ereu, preo ţ ii Ni co lae ş i Hara lambie
Tudor din Seliştea lzver nii ş i mulţi alţi ostenitori. Lucrul a luat sfîrşit în 1952, sa lvîndu-s e
în acest mod, de la dispariţie, un monument
istoric.
În 1937 a început, la Obîrşia, construirea
bisericii de zid , cea m i cuţă de lemn, de alături,
fii nd de fo los doar scurtă vreme .
În 1860 fusese re n ovată, momentu l substituindu-se celui al ridicăr i i sa le H. Lucrările au fo st
importante, determinînd şi o schimbare de
hram, în locul celui al Sf. Gheorghe, aşa cum

Biserica Cuv. Paraschiva şi Sf. Gheorghe

Godeanu.

Godeanu. Altarul bisericii.

Godeanu.

I coană

din

tfmplă.

Uşă f m părătească .

Constituie rezultatul refacer-i i rad ica le, din
1866 (a n indi ca t pe ntru rid icarea ei) 1 , a celei
anterioare"· cu intrare pe sud (astupată).
A fost mărită, spre vest, cu clopotniţă deasu pra. Pereţii, de plan dreptunghiula r, cu abs ida
decroşată , poligonal ă , cu cinci laturi , sî nt t e ncuiţi. Nava are o boltă unică, se micilindrică ,
s tr"ă pun să deasupra naosu lui , pentru o turlă,
adă ugată, din scînduri .
Din pictura murală a seco lului al XIX-i ea, de
bu n ă tradiţie, se conservă meda Iioanele cu
prooroci de pe intradosul arcului dintre pronaos
şi naos.
L ăcaşu I a fost reparat în 1902 şi în 1957, cu
ca re prilej a fost repictat.

Detaliu .
~ « A nuar u Mitro p . O l u niei'°• Craiov 1, 19'4 1, p . 5 03.
M e nţ i on a tl cu hramu l Sf. Gh eo r1he în caucrafia di n
18-4 5, cln d sat ul e ra a l vorn ic ul ui Ba rbu Ştir be i, cf. Pr . I.
Ionescu , op cit., p . 83 7.

ODENI

Detaliu din cadrul intrării fn biserica de la

Godeanu .

a părea, în catografica din 1845, ctitoria megieşi l or din Obîrşia 12 • Tencuiala ascu nsese şi vă lea

tu l construirii sale, din al XVIII- iea veac 13 •
La Godeanu, lăcaşul a fost aşezat pe un platou
cu mi nunata p rive l işte a culmilo r Godeanu şi
Cerna. Are în preajmă cîteva case şi un izvor.
Terenul fiind în pantă , a fost ridicată pe soclu
de p i atră ce creşte de la vest spre est, de la 0,20 m
la peste 2 m.
Pereţ ii mărunţi 14 înscriu o navă dreptunghi ul ară şi o absid ă decroşată, poligonal ă cu cinci
laturi. Prispe i de pe vest i-a u fost înlocuiţi stîlpi i
originali, cu ce i uşor ciopliţi, iar balustrada, din
bîrne orizontale, a fost, ca şi restul pereţilor,
cupr i n să în tencu i al ă . Se remarcă lanţul iscusite lor perechi de console, cu ci op Iitu ri drepte
sau în val. ·

Pe marginea, neascunsă 16 , a cadrului intrări
se profile ază, de o parte şi de alta, cite un puternic chenar în frînghie, ce unduieşte în pragul
de sus, confru;i i ndu -se prin capete de şarpe .
Văleatul, îm puţinat pe cadrul uşii, poate fi
întregit, cu ajutorul pr eţioaselor elemente originare ale tîmplei 10 , datate 1783. Num im uşile
împără te şti cu Buna Vestire, pe fu nd al arhi t ectural, pentru a menţiona trupurile sinu oase
ale şerpilor ce le marchează marginea de sus.
Pictura ansamblului este remarcabil ă , da r zugravul, al cărui penel realiza doi ani mai tîrziu o

Hotar-ul moşnenilor din Podeni cit şi al acelora din Go~n e nţi se întindea, odinioară, pîn ă
deasu pra Bă rlo r Hercu lane, acoperit fiind de
păduri înalte. Acestea au fost defrişate, iar
vetrele satelor coborîte din spre munte i.
Finele secoloului trecut află Podenii în statutul
ei de comună de sine stătătoare, cu 172 case 2.
Bogăţia materialului lem nos şi price perea au
dus la înflorirea meşteşugului de a construi
case. Gen~r.aţii . de gene~a_ţii, de. meşteri vestiţi,
au fost solrcrtaţr nu numar rn podrş, ci şi în zonele
limitrofe 3 •
Forma casei şi -a ur mat firul cunoscut al evoluţiei sale, pî n ă la casa înaltă, cu două nivele
care a înregistrat aici, ca şi la Balta, extindere~
la toate categoriile sociale 4 •
Se remarcă, însă, în toată platforma Podeni lor, şi folosirea pietrei, în genere la anexe,
îm prejmuiri, porţi, imprimînd gospodăriilor un
aspect de cetate.
În Podeni, l ăcaş ul de cult a cedat, încă de la
mijlocul secolului trecut, lo cul celui din zid,
dar pereţii locuinţel or s-au menţinut din lemn.
Acum, aici, la Podeni şi în sate le aferente,
r~re exem plare depun mărturia faimei meşte
rrlor de altădată , e le susţ inînd î nsă trăinicia
planului arhaic, al casei cu p ris pă parţială.
Casa Elena Grama

Secolul XIX ; beci de piat ră, la parter: locuin ţă
de lemn, la etaj, cu dou ă încăperi, una supralărg i tă, şi p r isp ă parţial ă . Aceasta din urmă şi
ce rdacul din faţa ei sînt în conso l ă. Lateral,
este ame najat accesul , prin co ntinuarea soclului şi adăugarea lespezilor în trepte. Palimarul
este în trafor. Deas upra acoperişului de şindril ă
se î n alţă coşul tradiţional 5 ,
l A. Pi no iu, Arh itec tu ro şi .sistema tizarea 1n jude ţul Mehep . 76 .
• N . O. Spinea nu , op. cit., p , 230 - 23 1.

d i n ţi,
11

« An. Mit r o p. Olt »„ 1941 , p. 519.

Pr . I. Io nes cu, op. cit.
Se di st ina: e au semne le pe n t ru mie şi sud (1700) , dar
celelalte do uă e ra u roa se .
tt Nava mis oari 6,60 m/'4,70 m (cu a:rosimea st ratulu i
U
13

de t encu ial l ).

l5
16

Rest ul sub tcnc uiali.
Doar u ne le ico ane au su ferit inte rvenţii p reju d icioase .

Acu m este un tava n dre pt, pe birne. Peste naos este
o bolti semicl lin dricl, în leagi n, iar peste altar un mic
sem icilin d ru intersectat cu fişii c ur be (to tul se afl i su b
te ncu ia 11 ).
l?

3

M. Brat ilo veanu. Popi lian, Locuinţa tradiţionald d in podi·

iul Mehed inţi l or, p. 1SS .
• Idem , p. 1 Sl .
6 Exe mp la ru l se :ueamlnl cu ce l prezen tat d e A . Pinoiu,
s ub n ume le d e casa Maria Gram a, d e os e birea fii nd dati
de înve litoar ea d in ta bi i, ci. op. cit., p. 157, 163 .
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C a sa Nicol a e

Ţurlui

Secolu l XIX ; casă dezvoltat ă , pe două nivelur,
beci cu o succesi une de arcade, pe faţadă , dea supra căreia se reazemă p f"ispa locuinţ~i. Exemplarul are o înfăţişar-e plin ă de p itoresc.

Satul

Gornenţi

Aşezat,
M ă l ăriş c a ,

pe poalele munte lui Cio lanu, ca şi
cu care forma comu n ă , adu nînd la ol a ltă , spre sfî rşitul seco lului tre cu t , 203 case 0 •

Biser ica Sf. Voievo zi 7
Se află pe un dîmb, î n vecin ătatea munţ il or ,
departe de fream ătul >atului (marcînd , desigur ,
o veche vatră a acestu ia).
Modest ă , fără c lop otniţă pe acoper iş 8 , c u
pridvor desch is, degajă atmosfera unei bătrîne
case p ă r·ă s i te 0 •
A fo st coristru it ă în seco lul al XV III -iea, nind
gata împod ob it ă, în 1785. Pe ancadramentu I
intrării, de pe vest, sub t e ncu i ală , în decoru l

al tarului: Mar· ia pe tr"on, cu arhanghel ii, pe bo l tă,
ş i tre i ierarh i, pe p ere ·ţii vert ica li. Au mai fost
pr· efăcute une le icoane (tot d in ce le vechi) şi
au fost pictate uşile împărăteşti. M u lţimea num e lor din pome lni c dovedeş te că obştea şi-a men ţ i nut calitatea de ctitoră
l ăca şului.
Pe spate le unor· icoa ne , repictate la 1 852 sau
1870 i a, a răma s neati ns văleatul 7293 (1785),
dar ch iar şi pi ctura unora d int re e le ( Maria cu
Prun cul şi Arhanghel ii; Arhanghelul Mihail ) este
cea originară a zugr·avului , plin de har şi şcolit.
prezent în 1783 la Obîrşia Cl oşa ni.
În elev ţia interiornlui , bănuim , sub ten cu i a lă , bo ltirea tradiţ ională: cîte o boltă semic ilind rică , în pronaos ş i naos ; ş i una din fîşii
curbe, d in bîrn e îmbinate în cr-e s tături, deasu pra altarului.
Temelia (r·idicat ă mai apo i, pe soc lu de
piatră) este puternică , cu ca petele mult alu ngite , pentru asigurarea rez i ste n ţe i . Asemen ea
este îmbinat, în crestături drepte, şi palimar·ul
pr· ispe i, birnele latera le fii nd cele ale p e r·eţ i l or· .
Conso lele (capetel e celor· două bîrne de sus)
sî nt crestate pe prnfil curb (în val).
For·ma de plan: dreptunghiular cu abs ida
retr'asă ,
poligonal ă cu cinci
laturi, prezintă
pa rti cularitatea rea liză rii, pe per ete le de nord
al altarului, a nişe i pentru proscom idie, prin
dispu nerea n edecrnşată a p ă rţii super ioare 1-1 .
Plastica ar hitectural ă a l ăcaşului este întregit , pe vest, de stî lpii sculptaţi: volume recta ngulare , la capi te I şi soci u; bitronconi c la fus,
marcate prin ş i ragur· i în dint e de lup.
Re st a urarea l ăcaşu lui de la Go r nenţi ar avea
dar-ul să va lor ince o r·e marcab i l ă m ăr turi e a artei
lemnului din Podişu l M ehed in ţ il or.

piatră, avansat din ce l a l casei . Pe
cu blane , deasupra ti ndei se me nca r·act er ist ic zonei.
Casa, părăsită , cuprinsă de păragi n ă , este
pe ca le de d i spar· i ţ i e. Ar merita să ne sa l vată,
prin s t rămutarea într-un muzeu în aer liber
sa u în în grădi t ura l ăcaşu l u i de lem n.

în soclu de
acope ri şu l,
ţi ne coşu l

Casa

Căp l es cu

Secolul X IX ; două nive lu ri : bec i de piat ră ;
et aj cu t re i încă peri (fiecare cu int rare de pe
prispa deschi să) , văd ită evo lu ţ i e a exemplarului
ma i sus ami nt it .
Acoperişu l, în alt , are învel itoare de şi ndr· ilă.

C asa

P ă truţ

A pre luat , pe la 1875, tipul case i cu două od ăi
propr ii . Bec iul este parţial , în pa nta
tere n ului, su b camera din drea pta. Pri spă în
co nsol ă pe faţad ă (aflat ă la ni velu l co astei sau
ş i intr'ăr i

C asa S itaru Gh. nr. SB
în

Începutu l seco lul ui a l X IX- iea . Beci de piatră ,
panta te re nului (sub o s ingu ră încăpere),

Gornenţ i.

Caso

Pătruţ.

Laturo

scurtă

cu accesu l

Io beci.

pe m ic pat de pi atră) ş i pe latur-a sc urt ă , pe
pil aştr i de piatră. P ă i i mar d in bî rn e orizo nta le ;
stîlpr ciopliţi, cu arcatură tril o b ată î ntre e i.
C ă priorii streşi nii ciop li ţi pe profi l cur b.

Casa Do m n ica Grama

Gornenţi.

Biserico din

scu lptat, d in care se resimte un chenar pronlat ,
se va afla desigur şi ră boju l vă l eatului.
La mijlocul secolului trecut a avut nevoie de
re novare, anu l acesteia fiind pre lu at ca mome nt
a l ridicării rn. Este resnnţ ită şi i se sch imbă
hramu l 11 , fapt ce a dus, probabil, la gîndu l că
este una n ouă . Atun ci a fost tencuit ă ş i pictată ,
decor necruţat la o altă etapă de renovare.
Ex i stenţa ei o atestă restu l de pisa nie din susul
uşii naosului : « ... am scr- is eu Miha i sin popa
Ghiţe zugravu Ploşt i nariu , cu Nicola e zugrav
şi eu Gheorghe Zugrav, 1853 » 12 Este drept
că la 1852 şi 1 853 au fost completate sau repictate, în mare parte, pi esele tîmple i, dar prezen ţa
atitor zugravi l asă să se p resupu n ă o activitate
mult mai cup rin zătoare .
În 1 870, r e pantă , a fost din nou pi ctat ă la
inte rior şi pe faţada de vest, după schemele
întî lnite la mu lte l ăcaşur i. Amint im ico nograna

N . D. Spincanu, op. cit. , p. 138 .
Se cuv ine a fi l uată în evi denţa monumentelor is to r ic e .
8 Acesta şi-a p ăstrat fo rm a, dar învelitoar ea de şindril i

tl
7

pr in cea din ţiglă .
8 Lăcaş ul es te d eza fectat cu i eului , de la ridi carea în inim a

a fost

Coso Gh. Sitaru.

Gornenţ i.

î nlocuit ă

sacului a celui de zid, îndep linind funq ia de
tir , fapt ce i-a salva t exis t enţa .

ca p e l ă

de cimi-

« An . Mitrop . Ol t >>., 1941 , p. 4 92 ; R. C r e ţ can u ,
Bisericile de lemn din raionu l Turnu-Sev erin, i n « Mitrop .
Olten iei », X III, 10 - 12, 1961 , p. 686 .
u În catagrafia din 1845, b ise ric a de le mn , megieşească,
este menţ i onată in hramul Sf. Î mp ă r a ţi , d . Pr . I. Io nescu,
op, cit„ p. 817.
u R. Creţeanu , op, cit., p. 686 .

Gornenţ i.

Fruntarul prispei de Io caso Gh. Sitaru.

Seco lul X IX ; pe do uă nivelur i, la parter beci
de piatră; la etaj , locuin ţă cu trei î n căpe ri , una,
de ca p ăt, fi ind supra l ărg i tă. Prispă , cu decor
în trafor, în faţa ce lor lalte (cu o si n gură intra re ).
Scara de acces est e amenajată î n soclu de piatră.
Aco p er iş cu ş ind r il ă .

Casa Ghergh in a Elisabeta
Co n struită

cu accesu l pe latura scurtă. Bîrne le ci o pi ite
(rămase apar·e nte la spat e le case i) înscr iu p la nul
cu tre i încăper i, evo luat d in prispa parţială,
ajun să acum ce nt ra l ă , î n faţa ti ndei, cu s in gura
uşă d in afară. Faţada pr is pei este pr·ecedat
de un p ri d voraş , pe do i stîlpi, cu cîte o arcadă
l atera l ă, cu fruntar cres t at ş i sc ulptat cu de nticu li, pe intrados, prote jat printr-o polată de
prelungire. În d reptul e i est e ame n a j at ă scara

JO

13 Cum este aceea d in pron aos , a Marie i cu Pruncu I şi
ar hanghe lii, r e d aţi î ntr egi (z ugr avu l de la God ea nu şi
Dr ă g h eş t i, dup ă o picta re a lui Mihai s in Ghiţe d in 1852) .
14. Dim e nsiunil e pereţilor, cu stratul de tencuială : 8 ,65 m/
5,26 m, navaj 1 ,42 m - 1 ,72 m, lacuril e absidei ; 0 ,28 m,
decro ş ul ; înă l ţimea pe r eţ ilor , p î n ă la cosorob, 1 ,92 m.
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pe la mijlocu l secolului t recut de
fam ilia Sitaru . Est e dispu să pe dou ă niveluri :
ce l de jos, de piatră, cu beci (cu uşi largi şi
ferestre cu buiandrugi de lem n); la etaj trei
în căper i, cu tin~a, centra l ă , prevăz ută cu intrarea din afară . ln tindă se menţine vatra, ca
ş i tavanul cu podini pe gr in zi ş i m eşter-gr ind ă.
Grin zil e pr in cipal e a le pereţi l or, tăiate în arcad ă ,
se co n tinuă la prispă. Pilaştri i de p iatră (î nt re
care se afl ă gîrlic iul) ş i so clul de piatră s u sţ in
pr ispa, a l căre i păi i ma r are ba lu strada arcată
(ca şi la casa Gh. Sitaru).
Înve litoare de şindri l ă peste acoper i ş.
Pentru casa înaltă, frecve ntă odini oară , exemp lar ul a nal izat este reprezentat iv, meritî nd o
co nservare in situ.

Satul

Măl ăriş ca

Biser ica Sf. Nicol a e

16

Este ed inc iul pe care î l menţionează, în hramul
respect iv, catagraf1a d in 1845 16 , dar aproape un
seco l trecuse de la a sa înă l ţare. Sursele bibl iografice se rezumă la renovarea din 1875 , consem nat ă pr·in pisanie 17 • Te xtul ei dă informaţii
HI
10
17

Nu este î n evi d e n ţa monument e lor istorice .
Pr . I. Ion esc u, op. cit ., p. 817 .
N . Stoicescu, op. cit ., li , p. 412 ; « An. Mitrop. Ol t ». ,

1941 , p. 492; R. Cre1eanu, op. cit„ p. 686 - 687.

C o nacul Gh . P îr va n
Seco lul X IX; parte r piatră ; etaj lemn, cu faţad a
precedată de o pri spă cu arcade. A coperiş cu

ş indrilă.

Cona c (propriet ar din Gornenţi)
Soclu de piatră, în panta terenul ui, fo losi t
pe ntru amenajarea beciului: la ni ve lul etaju lui,
încă perea supra l ărgită şi pr ispa parţială dispuse
î n consolă, acoperiş cu în ve litoare de şindril ă.

PO N O AP.. EL E
Odinioară Ponor, mai apoi Po noare le, comuna
a polarizat, în jurul ei, num eroase sate şi crîn?u ri, împreună cu care, la finele trec utului veac ,
1nsuma 350 de case 1 ,
Tradiţia, nep ărăsi tă pîn ă astăzi, o l e agă de
activitatea ctitoriceas că a căl ug ăru l ui Nicodim 2 ,
iar documentul, din 20 septembrie 1459, de
oraş u l Bucureşt i . s

Biser ic a Sf. N icol ae'

Malorişca.

/coand

din

fr iza

Se spune că este ridicată pe zid irea de m ă năs 
tire î n cepută da r n eisprăvită 6 . S in gurăt atea î i
este sihastră, iar peisaju l î n cîntător, cu izvo ru I
sub piat ră şi stînci semeţ e. Construirea ei nu se
ştie cînd a avut loc 6 , a lte sem nal ăr i bib liografice
indicînd î nsă a n ul 1766 7 • Vîrsta i se poate socoti
din a l X VII-iea veac 8 , forma de p lan dreptu ngh iul ară cu absi da poligona l ă , cu trei laturi ,
ne decroşată , în m ărun tele dimen siu ni 9 , fiind un
argument. In scripţia: « luna lui apri li e 22, leat
7274» (1766) , p ri n forma lapidară , dar mai a les
prin amplasament : uşci or ul a ncad ramen tului
i~trării (de vest), 10 se re feră , desigur, la resfinţ ire a, după o n ecesară d rege re a p ereţi lor, şi
poate chiar o pictare, că reia îi pot aparţine
urmele de pe timpa nul de vest a l naosu lui. O
re nova re este prec izată de antimisu l din 1851 1 1,

praznice/or

asu pra tre cutului bisericii, prin cuv intele : «s-au
.reparat de no u ... » Afirmăm că o însemnată
lucrare de reparaţie şi înfrumuseţar e a avut
loc în preajma anului 1820. din podoabele de
atunci revenindu-i valoroa~ele icoane din pronaos
(Sf. Paraschiva ; ls. Hs.; Maria cu Pruncul; Ioan
Botezătorul); ce le de la tîmplă (Sf. Nicolae;
Deisis; Maria cu Pruncul, străjuită de arhan gheli; arhanghelul Mihai l învingînd omul păcă
tos); uşile împărăteşt i ca ş i mare parte din
pictura tîmplei 18 , înd eoseb i friza praznicelor.
Cu rezerve le cuvenite atribuim patrimoniul
artistic ma i sus amintit zugravului Ghiţă . Amplu
a fost şi ş a ntie ru l din 1875, cu binecu vîntarea
e piscopului Atanasie 19 , cu cont r ibuţia colect iv ităţi i (cum rezultă din pomelnicul ctitoricesc).
Noi ten cu iei i, un nou soclu de piatră, o altă
ha in ă de pictu ră murală. Zugravul era dintr-o
generaţie vîrstnică, observaţie rezultată nu nu mai din notele tradiţionale, ci şi din caracterul
grafiei. La exterior, pictura a ocupat faţada de
vest, cu reprezentări l e: Sf. Gheorghe: Maria cu
Pruncu l şi arhanghelii Mihai l şi Gavri l; Deis is.
Ruinată, cum spune pisania, bi ser ica s-a reparat în 1875; fiind «într-o stare mult mai rea » 20 ,
în 1940, s-a reparat din nou. Cu acest prilej,
credem, a u fost sacrificate piesele originare ale
prispei, ca şi cadrul uşii (de nu e~ te cumva sub
tencuială).

Pereţii lăcaşului de mici dime nsiuni 21 înfăţi
şează un plan primar: altarul, poligonal cu trei

laturi,

în prelungirea navei dreptunghiulare :
semicilindrice o acoperă la inte rio r peste
navă, la altar remarcîndu-se îmbinarea bîrnelor
ce alcătuiesc fîşiile curbe.
Silueta lăcaşului este cea de început, cu acoperiş unitar, fără clopotniţă, aceasta pe pat r u
stîlpi fiind detaşată.

1

N , D. Spineanu, op. cit., p. 234 .
Idem , p. 234-235 .
Doc~menta Romanic Historica, B. Ţara RomSneasc:J.,
Bucure't.'.• 1966, p. 204 ; Ion I o n aşcu, Contribuţii Io istoricul
m~ndst1r11 J:l~rez dupd documente inedite din Arhivo Eforiei
Sp1tolelor c1v1le, Craio va , 1936, p. 107; Istoria oraşulu i Bucu·
r e~tl, Bucure1ti, 1965, p. 80, n. 2.
Propud pentru lista monument e lor .
6
N . D, Sp ineonu, op . cit„ p. 234 - 235 ; O . C. Lecca
~~~.ionar is toric, arheologic şi geografic, Bucureşti , 1937, p
1

8

Conac din plaiul Podenilor.
Biserica din Ponoarele.

bolţi

Casa Maria Buzatu
Secolul XIX. Pri n stru ctură şi plan prezintă
analogie cu casa lui Haneş Zamfira, din Hăn ă
s eşti (Munţii Apuseni): aceeaşi rezolvare a
pantei terenului: aceeaşi compartimentare şi
dispunere a parteru lui de piatră în pivniţă ,
supralărgită, şi grajd retras: acelaşi plan al
l ocuinţei, cu dou ă odăi, una supral ărgită, continuată cu prispa parţială, aşezată, în consol ă
deasupra s p aţiului din faţa grajdului, în sfîrş i t aceeaşi pietruire a pantei pentru amenajarea scării de acces .
Casa Mihai Tătucu
Secolul X IX : două nivelur i din lemn : locuinţă
ev o l uată din p lanu l arhaic: prispă parţială, cu
palimar traforat, peste pilaştrii din le mn, de la
parter.
Casa Dumi t ru

Eleme nte de la

s tre aşina

bisericii din Ponoarele.

Tătucu

Secolul XIX; parter din piatră, cu beci:
locuinţă , la etaj. cu trei încăper i, una supralăr
gită, prispă parţială, cu pali mar traforat. Acoperiş de şind r ilă, cu coş tipic mehedinţean 22 •
Pe plaiul Podenilor, în drumul spre Ba ltă .
11 Friza a postol ilor a su ferit i n te rve nţ ii .
u Ep isco p ul d e Rtmni c. A ta nasie Sto ia nescu 1 clr tu rar
patriot. l n 1877 a bine cu vt ntat arm ata ro mS.nl tnai nte d 8
tre cerea Du nlrii, în Bul garia, cf. c An . Mi t rop. Ol t» . ,

19'41, p. 111 .
to Decît ce a din Gorn e n ţî care era în «sure rea», cf.
• An. Mit rop. Ol t»., 19'41, p. -492.
11
Nava: 7,8-4 m/'4,6'4 m ; lat ur ile a bsidei : Intre 1,93 m
11 2,03 m (c u 1rosimea tencuielii).
U A. Pl noi u, op. cit., p. 1'48,
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• «An. Mitro p. O l t »„ 19'41, p. 532.
: N . Stoicesc u, op. cit., li , p. 508.
O . G. Lecca, op. cit„ p. 412.
11
Lun11mea navei de numai 6 ,SO m; laturi le absidei de
la 1~ud I~ ~o r~ 2! 1.0 m; 1,70 m; 2,23 m.
Uşciori ci op li c1, pragul de sus cu crest ături adlnci şi
cu striuri pe intrad o1 .
11
« An . Mitrop . Olt »„ 1941 , p. 532.

cînd s-au tencuit pereţii şi de cîn d poate data,
în actuala formă, prispa cu stîlpi poligonal i,
p l"in te şirea muchiilor şi brăţar ă la capitel.
Peste tre i dece nii lăcaşu l a fost din nou reparat.
Bolţile au fost refăcute, pent r u pronaos recurgîn du-se la tavanul drept, pentru a sp rijini clopotniţa improvizată, pri lej cu care a fost modincată
şi panta de vest a acoper i şu l ui. A nul 1880 al
celor împlinite, ca şi num e le îndemnătorului:
popa Mochle 12 , este consemnat pe uş a intrării 13 •
Este anu l realizării tîmplei, cu fr ize le din icoane
mobile (suprapuse perete lui respecti v) şi uşile
împăr·ăteşti datate « 1880 febr uarie 28 », cu
pictura, de referinţă pentru arta mo dern ă , pe
care o atribuim zugravu lui Simion Ionescu di n
Severin.
Pereţii lăcaşulu i sînt aşezaţ i, după rînduiala
de demu lt, direct pe pămînt , printr-o temelie
solidă , cu intersecţii în console. Capetel e de
sus ale bîrnelor, de la primez u r i, sau îmbină
rile de co l ţ sînt crestate pe profil curb, va lul
nind urmărit şi prin teşirea muchiei. Rest aurarea lăcaşului. precedată de cercetarea arheo logică, va avea darul să confirme sa u să infir·me
tradiţia ce o însoţeşte.

Morile de

apă

Cu decenii în urmă erau frecven t e; pe socluri de piatră, cu prispe şi pito reş ti acoper işu ri
de şindri l ă 14 •
În diferitele faze lista cu propu neri de monu-

mente istorice a inclus, de pe valea Ponoarelor,
l ăcaşu l de cu lt cu cele nou ă mo ri , respectiv cu
şapte, respectiv cu trei. În răstimp s-a spart
şi a treia. D ă inui e una pe piloni, o alta pe soclu
de piatră (ca o pivniţă cu intrarea la un capăt),
cu prispe şi învelitori de şindrilă, pe drept
cuvînt pitoreşti în pitorescul, neasemuit, al
vă ii .

Satul

Proiteşti

Biserica Sf. Îngeri
A fost demolată în deceniul şase. În tablou I
ctitorices c erau z ugrăviţi Petrache Burileanu
şi Drăghiceanu Hîrgot, sprijinitori ai lui T udo r
Vladimirescu . Se păstrează cîţiva martori ai
tabloului votiv în l ăcaş ul de zid, ce i-a luat
locul 15 •

ll

Preot lntlln lt ti la Oblr1ia Clo1ani li G!lrdi!.ncau, cf.

R. Creţeanu, Bisericile de lem n dir1 raionul Bala de Aromd ,

p. 298 .
li

u,a din

doul foi, unite prin cuie de lemn .

u V. Novac, Consideraţii privind necesita rea aducerii
gospoddriei de Mehedinţi, p. 353-31'1, fle . 63 - 66 .
" R. Cr1101nu, op. cit ., p. 301 .

PRUNIŞOR

Satul Fîntîna

Domnească

Biserica Sf. Calinic
A fost construită în cea de a doua jumătate a
seco lului al XVl ll -_lea (1775 sau 1785), în Ungure ni -Văgiuleşti 1 • ln preajma anului 1910 a fost
adusă în Co rcova , în gîndul neîmplinit, de a fi
cape l ă de familie.
Se afla între vii, cuprinsă de paragină 8 • A fost
a dusă în satul Fîntîna Domnească, în cimitirul
recent, de la marginea de nord a satului, dîndu-ise un aspect nou . Toate cele înfăptuite, pe spese le avocatului Const. Robescu, au fost consfinţite la 2 iu lie 1979 3 • A fost pictată 4 , i s-a execu -

Fîn tîna Domn ească.
ai a'taru lui .
Fîntîna

Domnească.

Pe re ţii

de nord-est

şi

nord

Prispa biserici i.

R, Creţeanu, Biserici le de lemn din raionul Strehaia
~ Mitrop. Oltenie i »„ XVI, 5 - 6, 1964, p. 405; N. Stoicescu, op . cit ., I, p. 195. Pisania de reconstituire indici
anul 1775, păstrat prin tradiţie sau ;Lflat pe ancadramentul
1

tn

înl ocuit.
1

8

M oară

Moară

de la Ponoa re le
pe piloni de la Ponoarele

R. Creţc;Lnu, op. cit . , ·p. ~04.

Prcluînd hramul Sf. Calinic. ln locul celui vechi al Sf.

Nicolae.
' Oe Ioana M;Lgeriu Moga .

Ftntfna Domnească .
fn făţişarea
bisericii aduse din Corcova.

actuală

a

tat o gamă largă de piese sculptate (tîmplărie,
ancadramente, uşi ş.a.).
Înfăţişarea actuală a lăcaşului este improprie 5 ,
departe de pitorescul celei originare, cu proporţii delicate, pline de armonie, sub un acoperiş unitar. Peste pronaos a fost plăsmuită o clopotniţă, cu foişorul în console şi coiful flancat
de patru turnuleţe, nicicînd văzută la vreo
ctitorie de la sudul munţilor. Un parapet din
scînduri traforate a substituit balustrada originară a prispei.
Bîrnele pereţilor, la exterior, au rămas aparente, putîndu-se admira plastica îmbinărilor
în coadă de rîndunică, masivitatea consolelor,
uşor cioplite, temelia, cu capetele mult alungite
minusculul luminator (de pe est). Aparenţa

• Constructorul lucrlrilor 1 fost Iosif Al. Oiescu .
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btrnelor îngăduie, de asemenea, corecta citire
a planului: dreptunghiular, cu absida retrasă
poligonală cu cinci laturi 6 • Pe latura de nord
pentru masa şi nişa proscomidiei, meşterii au
recurs la micşorarea decroşului 7 , în partea de
sus, pe care o dispune în consolă. S-au păstrat
plasticitatea şi stîlpii sculptaţi ai prispei cu fami liara cruce în creste şi mulţimea b răţărilor pe
motivul dintelui de lup .
Pentru dăinuirea lăcaşului, strămutarea cu
toate intervenţiile a fost salvatoare.

• Dim . navl : 7 m/S m;

laturile absidei

între

de secţiune dreptunghiulară, în succesiune de
forme, cu rozete şi striuri la capitel, cu chenare
în dinte de lup, de-a rî ndul , pe toate feţele .
În 1836, biserica a fost reparată, eventual
după o strămutare, şi împodobită cu tîmpla ,
în mod cert, eventual şi cu pictura murală.
Obştea de moşneni a ctitorit-o, şirul ce lor 58
de nume, în frunte cu Dumitru Preporgicu,
de deasup ra uşilor împărăteşti, căruia i se adaugă
cele ale platnicilor registrului împărătesc, flind
e dificator. Atunci a fost înlocuit, prin cel actual,

1,50 ni

ŞIŞ E Ş TI

Ciovîrnăşan i
Linia la ca re s-a co nstituit satu l, pr in ad u narea lo c uinţ e l o r răz l eţe , pe o parte şi pe alta a
C oşuştei şi în zo na dea lur il o r , conform planurilor din 1862, se s upra pun ea de fa pt vet re i d in
veacuri le trecute 1 ,
Arhitectura le mnului a cun oscut , ca pe î ntreaga vale a C o şuşte i, o re marcată î nflor ire .
M ă rturiile ra re tind sp re di s p ar iţi e.
Material e docum e nta re au p ăstr at frumoasa
imagine a casei joase 2 , cu : bîrn e le aparente i
îmbinate asem e ne a un or ar ipi; stîl pi sc ulptaţ .

Satu I

-1,80 m.

Diferenca de decroş 0,35 m tn registrul de jos, acosta
fiind de 0,76 m.
7

STREHAIA

Satu I

(or a ş)

Stînceşt i
1,.

Biserica Sf. Arhangheli i
Pitoreasca aşezare de deasupra Motru lu i, a
rămas, de-a lungul epocii medievale, în stăpîni
rea moşnenilor, după cum aflăm din documen tele de veac XV, dar şi din catagrafiiile celui
de al XIX-iea 2 •
La vadul apei duce un drum prin luncă, stră
juit de pruni, amintindu -le pe cele asemănă
toare către satele din lunca Mureşului. Puntea
legănată, pe sîrmă te trece în sat.
Biserica este pe un deal, de la ea ul iţa continuîndu -şi rostul la înălţimile împădurite.
În pofida faptului că în 1940 i se afirmase
calitatea de monument istoric 3 , inventarierea
din 1955 o omite, situaţie perpetuată ş i în lista
ulterioară cu propuneri.
Că a fost adusă în 1836 din satul B o răscu
(jud. Gorj) 4 nu se poate susţine decît prin tradi ţie. Te xtul unei pisanii tîrzii (1934) spune că:
« [... ] s-a construit din lemn în anul 1836,
în locul celei vechi şi arse » . Ceea ce se poate
susţine cu argumente neîndoielnice este faptul
că lăcaşul a fost edificat în secolul a l X VIII -iea.
în vă leatul 7274 (1765-1766), pe care î l con semnează inscripţia, încorporată deasupra uşii
diaconeşti (din dreapta). De atunci sînt pereţii,
din bîrne seculare, cu remarcabile îmbinări, în
coadă de rîndunică, aşezaţi direct pe pămînt
(cum au rămas pînă acum). De atunci deţin e
prispa stîlpul sudic, operă de sculptură în sine,

Biserico din

Stln ceşt i.

Ca să

Stînceşti.

Detaliu din îmbinarea

p ere ţil o r

Stfnc e şt l.

Stîlp de la pr is po biser ici i.

oltarului.

din Ciov frnăşoni (după Ad. Gheorghiu)

(pe motivul cr urn 1n crest e şi a l m ăru l u i) la
cerdac; aco p e rişul de şi n dr il ă, co nti nuat peste cerdac, cu pre zenţa coşului spe cific
zonei, ca şi al ce lei îna lte , pe d o u ă nive lur ;, la
care scara de acces ocup ă , în el evaţi e , jum ătate
din faţadă, iar ce rdacul, în con so l ă , pe ceaprispă şi

l a ltă 3 •

Gospodăria

Brehui Ioa n nr. 256

Cercetată, în 1975, a fost p ro pusă pe Iist a
monumente lor, dar ulterio r a d i s păr ut.
Casa, formată din t in dă ş i cameră, pe so clu
de piatră; prisp ă , cu fr un taru l crestat, pe profile curbe şi dre pte ; stî lpi i sc ul ptaţi, cu ch e na r
în dinte de lup şi cru cea în creste , r e a lizată pr in
adîncirea rombului î n muchiil e lemnului de
secţiune pătrată .
Pivniţa, cu cite

o în că pere pe
prispe cu stil pi ci o pi iţi.

Vedere vest.

stîlpul de no rd al prispei, pe ntru care i s-a
urmat modelul, dar fără răbdarea de să vîrşirii
programului decorativ.
În 1934, după o st a re de r uinare, l ăcaşul a
fost renovat 6 • Pe reţii au fost din nou t e ncuiţi
(inc lusi v cadru l intrării), iar peste acoperişul
comun, cu pante mari, tabla a luat locul înveli şului

dou ă

nivelur i;

Pivni ţe. Materia le cartografice din seco lu l
tre cut le atestă frecve nţa pe cul mil e dea lur ilor 0 • Dup ă abandon area cul t urii v i ţe i de vie ,
cele mai mu lte au fost adu se în gospod ă ria din
vatra satului, dîndu - li -se , în genere, fu n cţia de
păstrătoare a produselor.
Exe mplarele, pe ca re le cunoaştem, r e p rez in tă
d ou ă tipuri de pi v niţă m e h edinţe an ă .
Pivn ~ ţ a Dinu Dumitru (urmaş Const . Stratulat), nr. 111
Apre ci e m a fi cea mai ve che , dintre ce le exist e nte , din cum pă n a veacur il or X VII I- X IX . O
singură în că pe re, din bîrn e masive (0,45 m/

tradiţional.

Tipologic face pa rt e din grup u l bisericilor
de lemn cu p lan dre ptunghiular 6 şi absidă,
decroşată, poligonală, cu cin ci laturi . Pereţii
laterali ai navei sînt l e gaţi de cei ai altarului
prin c/eturi, cu ajutorul bondocului . Nu este
exclus ca acest procedeu să fi intervenit, în
1836, pînă atunci altarul fiind nedecroşat .
Lăcaşul, dat fiind sta rea de conservare , tre buie reparat, pr il e j cu care se cuvine a primi

A. Pănoiu, op. cit„ p. 68.
• Ibidem, p. 137.
Ad. Gheorghiu, Scara de a cces ca formd orhitecton icc7,
p. 118 (după o (otografie din 1933),
' A. Pfooiu, op. cit., p. 66 - 68, 174.
1

1

Ciov frnăş on f. P ivniţo

Stratulat.

înfăţişarea originară .

1

Nu este luad ln

evidenţa

monumentelor istorice.

R. Creţeanu, Biserici le de lemn din raionul Strehaia, ln
« Mit r op . Olteniei ». , XVI, 5-6, 1964, p. 416 - 418.
• «An . Mitrop . Olt »., 1941, p. 550.
1

' Ibidem.
1 Acum au fost făcuţi stilpii, uşor ciopliţi, ce marcheazl
Intrarea, lnlocuindu.j pe cei de început sau din 1836.
1 Lun1imea de 7 m a navei , susţine vechimea lăcaşului .
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0,12 m), ale căror capete depăşesc pînă la 0,45 m,
cheia, în crestături drepte. Intra rea se articul ează printr-un montant («bo ndoc », cu uluce)
de colţ, fiind alcătuită din uşciori (cel de lîn gă
stenap decorat cu o reţea de romburi incizate)

Crăgueşti.

Casa

Dică

Virginia.

co nso lele, crestate şi decorate cu che nare pe
motivul dintelui de lup, iar stîlpii sculptaţi
după rînduiala ce lor b ătrîni, amintiţi mai sus,
de la case şi pivniţe (crucea în creste, « mărul » ,
şii-ag urile în dinte de lup) .
Pentru va l enţele sa le artistice, cît şi pentru
faptul că este contemporană cu încep utul actual ei
vetre săteşti, casa Dică ar merita să
conservată in si tu .

ne

Faţada Cu

intrarea de la

pivniţa

Stratulat.
TÎMNA

şi două

foi de uşă (din cîte o s ingură bucată).
Pentru prispă s-au continuat bîrnele de temelie 6
laterale, şi cea de coroană între care sînt mon ~
taţi stîlpii. Cosoroabele, fruntarul şi stîlpii sînt
crestaţi , motivul marcării volumelor sau a for melor fiind cel a l dintelui de lup. La streaşină se
obse rvă rolul funcţional al podinilor alungite.
Constituie un exemplar interesant de pivniţă,
căruia i s-a păstrat înfăţişarea 6 ,
P i vniţ a Tănăso i u

V iorel
În ce putul secolulu i a l XIX-iea. Pereţii în că
perii originare 7 sînt din bîrne cioplite, dar
conţin şi buşteni sparţi pe jumătate, cu capetele

Satul
Ciovîrnăş a n i. Pivniţa

constru ită pe deal, la
şi strămutată la finele lui,

început de veac XIX,
în vatra satu lui . Bîrnele cioplite au capetele alungite, pe toată
în ălţimea pereţ i lor; la parter: pri spă , cu doi
stîlp i, între prelungirea coroanei (crestată în
arcadă) 10 şi a tă l pilor lateral e ; la etaj: prispă şi
cerdac, în consolă, cu stîlpi sculptaţi şi palimar
în trafor, cu reazem pe elementele prispei de
jos, ce adăpos teşte scara de acces (cu un capăt
pe temei ie, iar celăla lt pe cerdac).
Obiectivu l este îndreptăţit a fi propus pe
lista monumentelor istorice şi co nservat in situ.

Satul

Crăgueşti

Vatra a nter io ară a satului este marcată toponimic prin punctul « La morminţi », unde au
fost lăcaşul ş i ci miti rul. Ea se afla pe Valea Coşuş 
tei, în apropierea intersecţ iei cu Val ea Cocorove i 11. Lăcaşul din lemn deservea obştile din
Crăgueşti şi Cocorova.
D up ă reforma ag rară din 1864, satul s-a stabi lit pe locul de astăz i 12 . Ce le două case , pe
care le vom semna la, sînt dintre cele dintîi
co nstruite în noua vatră.

Stf/p de prispă de la
din C iovîrnăşani.

pivniţa Tănăs oiu

Vior el

alungite dincolo de cheia îmbinărilor. Intrarea,
este pe dreapta faţadei. Stîlpii, de co lţ,
ai prispei sînt sculptaţi, după modelul regăsit
la case 8 şi biserici : steaua (din romburi adîncite pe muchie) cu braţele crucii piezişe înflorată în dinte de lup, ca şi inelul de pe fus; «mă
rul», între două e lemente bitronconice, la
tipică,

bază.

P i vn iţa

Tiu Ma ria o, nr. 38

Reprezintă conacu l de deal, cu cîte
încăpere, 1<1- part er (pivn i ţa) şi etaj

o sing ură
(odaia). A

6 Flrl talpa de l egături a ca pete lor lateralelor, as pect
cons iderat o particularitate a pivn i ţ e i mehedinţene.
8

Înlocuirea înve li torii de şindrilă prin cea de ţi g l ă fiind

si ngura remaniere.

Ccalald este adlugad. . Recent:l) este şi învel itoarea
de ţiglă. ca şi palimarul traforat.
8 Analogi au fost cei ai case i, descrisă după o fotografie
de ar h ivă, cit şi ace ea de la casa Brehu i.
' A decedat dupl 1975, cind avea 92 de a ni). Gospodă ria
a fost cumplratl de Ion Albu ,
7

Biserica Sf. Nicolae

Tiu Ma ria.

fost

Casa Const. Becheru
Parter, din piatră, cu beci : l ocuinţa de la
etaj, evoluată dintr -un plan arha ic, are trei
încăpe1· i, una supralărgită. Accesu l la beci se
află sub prispa, parţială, în co nsolă . Pereţii
(ca şi scara, aflată pe aceeaşi linie cu prispa)
sînt din bîrne cioplite, ale căro1· îmbinări au
rămas aparente.
Casa Dică Virginia, nr. 41
Se compune din beci, amenajat în soclu de
piatră, în panta cea mai adîncă a terenului,
şi locuin ţa , cu tindă 13 şi cîte o odaie de o parte
şi de alta, acoperită cu podini profi late şi stră
bătute de meş t eru l gri nd ă.
Pereţii au fost ulterior tencuiţi, la cei din
spate fiind evidente capetele alungite ale
bîrne lor.
Unităţi le de pe faţadă : pr ispa şi cerdacu I
ce ntral au grinzile, cosoroabele, fruntarele,

lzvorălu

Informaţiil e despre ea, de la fi nele deceniu lui
patru, puse, astfel, la un loc, par paradoxa le:
« biserica veche cu hramul Sf. Nico lae, co nstr uită în 1807, azi se află în ruină, nind declarată monume nt istoric» 1 . Proces ul de distrugere a co ntinu at, pe re ţii din bîrne în cheie,
rămaş i fără ocrotirea acoperi ş ului 2 , surpîndu-se .

Satul Valea Ursului
Biserica Sf. Gheorghe s
Denumirea aşezării sup li neşte orice descriere
a cadrulu i ei natural. Tradiţia îi mai adaugă
legenda copi lului mî ncat de urs, în scorb ura

Biserica de la Valea Ursului .

unui stejar, unde îl ascunsese mama, spre a- l
feri să nu facă parte din tributu l turcesc.
Lăcaşul de lemn se află în susu l văii, cu pri ve liştea dealurilor îm p ădurite. Se spune că nu
a fost aici din început, ci mai la va le, 4 de unde
a fost strămutat urmînd calea săteni l or şi a
gospodării lor lor, ce s-au îndepă rtat din pricina
epidemie i de ciumă din vremea lui Caragea.
Bibliografia îi semnalează d ouă momente d in
existenţă : 1776, al r idi cării; 1930-1931, al
re novării 6 • Anul de înce put a fost furnizat de
catagrafia din 1810, ce atestă actu l ctitoricesc

°

1 Ca şi grinzile de la etaj, intersectate, cu capetele
fruntarului , în co nso le.
11 A. Plnoi u, op. cit., p. 68.
1a Lăcaşul de cult a rămas cel b ăt rî n , pin i la construirea
din zid ln 1896 a celui d in Crigueşti 1i d in lemn în 19061912, a celui din Cocorova,
13 Unde se afl a, i n i ţi a l, singura in trare din afară. Era cu
u şci ori , inchizînd un spaţiu larg, ulterior îngu stat pr intr- un
perete de cără mid l, acelati material a lnlocuit blrnele ori·
zontale ale palimarelor.
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1

« An . Mitrop. Olt »., 1941 , p. 505 .

a I. Popescu-Ci lien i, Bise rici de lemn, în « Mîtr op. Olt » .,
VIII, 8-9, 1956, p. 543 .
8

Monument is toric,

poziţ ia

121311955.

' Unde ulteri or a revenit vatra satului şi unde din 1936
s-a construit biserica actuală de z id. În vatra dealurilor

din fundul viii mai sint citeva gospodirii.

Strămutarea a avut loc în răstimpu l 1845 1860 7 , cea mai veche dintre crucile de mo rmînt, rămase în preajmă, fiind din 1861. Hra-

mul Sf. Voievozi , sub care era înregistrată,
pîn ă atunci, bise rica moşnenilor de la Valea
Ursului 8 , este înlocuit cu ce l al Sf. Gheo rghe 9 •
A fost înzestrată cu icoane (probab il o nou ă
tîm plă) şi cărţi 10 • De atunci sau din 1880 este
şi tabloul votiv din pronaos, cu chipu ri le lu i
Ion C ~ rstea, Vas ili e şi al e altor moşneni, în port
de sărbătoare, ce şi-au cîştigat prin faptă ctito rice ască dreptul de a fi zugrăviţi. Din ace laşi
penel a rezultat, pe faţada de vest, deas upra
intrării, reprezentarea hramului.
De la temei ia, vinjoasă, dispu să în decroş, cu
capetele mult alungite, de la îmbină ri le în coad ă
de rîndunică ale bî r nelor, de la prag la fruntar,
lăcaşul de la Valea Ursului îşi confirmă ca litatea
de monument istoric 11 •
Planul , dreptu nghiular cu absida retrasă poligonală cu cinci laturi, pre z intă , la peretele de
nord al abisdei, diferenţa între m ă ri mea decro şu lui de la registru l de jos şi cel de s us 12 , ivită
pentru obţinerea proscomidiei. Prin înfăţişarea
tipologi că , prin a l cătuirea pereţilo r şi chiar
proporţii, .ia l ăcaş ul este semen cu cel de la Că p ă 
ţî n eşti-Conduleşti. Analogii cu acesta, dar şi
cu cel de la Costeşti, se constată şi în str uct ura
acoperirii interioare . O boltă se micllnd r i că
peste navă 14 , una peste altar, intersectată cu
tre i fîşii cur be tangente la perete şi de fapt o

Valea Ursului .
proscomidia.

Peretele altarului

bise ricii

mărulu i, dar
chează baza.

mai a les a stelei în

co lţuri ,

ce mar-

Monumentul de la Va lea Ursului trebuie
privegheat, dată fiind izolarea lui de sat. Trebuie ,
î n cadrul un e i conservări, să i se înde părteze
adausurile, din 1931: clopotniţa de peste prid vor, revenindu-se la acoperişul în patru ape şi
la î nve litoarea de şindrilă 18 .
Reamintim cruci le de piatră, din al XIX -iea
veac, spre a le menţiona form a: trilobată sau cu
braţe l e de secţ iun e dreptu nghiul ară, dar şi
decorul : brăd u ţ i, rozete , cr ucea înscrisă, păsări
stilizate. In scr ipţia, în limba slavă, de pe una din
ele, aminteşte numel e Prooro cu, a l uneia din
familiile de baştină, implicată în actul de naştere
al lăcaşului .

VINĂTCRI

Biserica Sf. Voievozi

1

Aşezarea, din plasa Cîmpu lui, a luat naştere
în urma legii agrare din 1864, fiind la înce put
u n căt un al comu nei Cu jm ir 2 • Edi fic :ul de cult
a fost adus de la vecinii din Cearî ngu .
Drept co nse cinţă a dezvoltării ra pid e, în 1891,
aşezarea devine com un ă de sine stătătoare,

Imagine din cimitiru/ de la Vfnători .

cu

al colectivităţ ii, în frunte cu numiţii, Vasile
Proorocul şi Hristofor Ursanu 6 •
Pe peretele de vest, în dreapta int ră rii , a
fost săpată o înse mnare. Urmele ei, cruţate d e
intemperii, cuprind data « 1770 sept. 4 » ca şi
eve nimentul de familie «s-au născut Nicolache » (într-o grafie arhaică şi pl ăcută). Însemnarea face îndoielnic anul ridicării, 1776, cel real
neputînd însă co borî din co lo de mijlocul veacu lui.

ace leiaşi

cauze datorî ndu -i -se

co nst ruirea , în

lăcaşului de cărăm id ă . Bi ser ica de lemn
d ă inuie graţie cimitirului, despre ea spunîndu-se ,
la sfîrşitul deceniului patru : «. , .o ca p e l ă veche,
ruinată» 3 •

1900, a

Pr ispa bisericii din Valea Ursul ui.
Cruce din livada bisericii de la Val ea Ursulu i.

co ntinuare a acestora prin comuni tatea îmbibîrnelo r . Perete le plin dint re pronaos şi
naos menţine atmosfera pat riarhală a ct itorii lo r
de demult. Este po sibi l ca undr·elele, cioplite
pe muchii, ce s p r ijin ă ca petele primezelor şi
se înfig în ce le ale temeliei, să le fi înlocuit pe
ce le de corate, din vechime.
Pris pa, cu cosoroabele şi frunta rul în co nso le,
este be neficiara unui preţios de cor scu lptat .
Fr unta rul, adînc crestat 15 , este împodobit pe
faţa de jos pe motivu l dintelui de lup 16 • Stîl pii 17 , cu fus bitron co ni c, sînt re marcabi li, p rin
puter ni ca reliefare a vo lumului cu simbol u l
nării

7

Rbtimpul de la

epidemia de ciumJ p1n1 la vremea

strimudrii nu poate fl surprinzltor, slnt cazuri ctnd ctitoria a rlmas, nestrlmutati, ln vatra veche.
& Pr . I. Ionescu , op. cit ., p. 839; R. Creţeanu, op . cit.,
p. 420.
• Preluat şi de llcaşul de zid .
• 0 R. Creţeanu, op. cit., p. 420.
n Pe care o avea i ndf. din 19"40, cf. « An . Mitrop . Olt
1941 , p. 509 -510.
ia De 0,50 m intre registrul de jos şi cel de sus .
li Nava : 7 ,93 m/'4,96 m ; laturile altarulu i între 1,2Sm 1,72 m.
1' La intllnirea bfrnelor, capetele celor de peste naos
se suprapun peste cele ale pronaosului, flind reţinute prin
cuie de lemn .
15 1n acolade fi arcade , ultimele avind, central, un lob ,
strJ.puns circular (ca la unele prispe maramureşen e, dar
şi, la praguri de uşi , exemplu Obîrşia Cloşani).
18 Decor sculptat poate fl şi pe pragul de sus al uşi i
(sub pervaz).
H Cei de colţ slnt originari, iar aceia ce incadreazJ.
intrarea au fost ficuţi. cu prilejul strlmudrii , imit1n du.fe,
dar simplificindu·le decorul.
" Acum este de ţ i all .

Însuşirile arhitectonice şi decorative îi s usţi n
vech imea, poate din pragul secolului al XV III iea. Se pierd e, prin statura-i joasă (în po0d a
adaosului de soclu) şi acoperiş 4 , fără clopotniţă ,
în desişul pomilor fru ctiferi ş i puzderia de troiţe,
în sti Iu I bătrînesc 5 •
Pereţii , din bîrne de ste jar aco p e~i te prin
te ncuial ă, înscr iu planul dreptunghiular cu
abs ida, de croşată. pol igonal ă cu ci nci laturi 6 ,
avî nd parti cu laritatea dispun er ii supra l ărgite ,
în conso l ă, a mijlocului latur ii de nord a altarului 7 , reali zîndu -se, la inter io r 8 , ni şa aco p er i tă
a pros co midiei .
Ceea ce d ă farmec l ăcaşu l ui , chiar sub hain a
reparaţ iilor, este şiru l că luţil or ce susţin cosoroabe le la streaşina altarului. Aceste console
re dau, m i şcător de sugesti v. capul de cal, pre văz ut cu zăbală decorativă , pe motivul dintelu i
de lup , asemeni şiragurilor, de pe gîtul nease muit de lung. La n avă, ro lul consolei este pre 1uat de ca p ă tu I bîrnei de sus a per eţi lor desp ăr 
ţitori crestat în trepte m ărgi nite, toate, pr in
decorul amintit. Grupul de linii, la fel sculptate,
de pe intradosul sem icir cu lar a l pragului de sus
al intrării, duce cu gî ndul la extinderea de pe

„,,

' N. Stoicescu, op. cit„ li, p. 633 - 634 ; I. Popescu-Cilieni,
op. cit ., p. 54Jl ; R. Creţeanu, Bisericile de lemn din raionul
Strehaia, p. 420-421 (prezentare istorică 1i artisticii) .
1 I. Popescu-Cilien i, op, cit., p. 541.

1
1

Propusl pentru lista monumentelor isto rice.

N. D. Spineanu, op. cit., p. 391 .
a « An . Mitrop. Olt
1941 , p. 562 .

•„

' Din picate modiflcat, pe vest fÎ acoperit cu tabii (din
1972).
5 În genul celor flcute de crucerii din jurul Balşului cu
panouri şi arce i ntre braţe. Deş i tncl foarte multe, el e
sînt , pe cale de ruinare, clei tradiţia lor a încetat.
e Oim . navei : 7 ,20 m/'4,78 m; latur ile absidei intre 1 ,33 m
- 1,87 m.
7 Birnel e acestei p ărţi sint în continuarea navei, iar cele
de dedesubt fi de deasupra slnt dispuse tn decroş.
8 Acoperirea interioari a fost refăcud din scînduri :
semicili ndr ică, la navi, păstrtndu·se me~terul grindl aJ
ce lei ori&inare (un buiandru& ce uneşte pereţi i laterali)
o bold din cinci ftş ii fnclinate , peste altar .
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întregul element (aflat, ca şi montanţi, sub
pervaze pro fi late).
În an samblul improvizat al tîmplei se disting
două valoroase Icoane : Maria cu Pruncul , stră
juită de arhangheli; Deisis (cu Sf. Ion în partea
drea ptă a tronului), cu anul e x ecutării, 1823.
Autorul lor, poate Ghiţă zugravul, se identifică
cu acela de la Mălărişca .

Restaurarea lăcaşului 9 de la Vînători ar pune
în valoare o mărturie rară a civilizaţiei lemnului
în zo na de cîmpie a Meh edinţ ilor, ca şi a procesului istoric al circulaţiei meşterilor, al răs
pîndirii e lementelor comune artei populare
româneşti.

• Nu este exclus ca aceasta d
tul, pe sud, al intrării iniţiale.

dovedească amplasamen~

Consolă decorată

de la biserica
din V1nători.

Console «ca p de cal » , la biserica din

Altarul bisericii din

V1nători .

VOLOIAC

1

Satul Valea

bună

Biserica Sf. Vo ie voz i 2
Este aşezată în «P isc » (crîngul de pe deal).
A înlocuit, în deceniul doi al secolului trecut
(1812-1818) 3 , înaintaşa străveche 4 , de actul
înălţării legîndu-se amintirea cîtorva preoţi 6
D intre renovări cea mai de seamă este aceea de
la 1866, înfăptuită de moşneni 8 , înşiraţi, cu
numele fiecăruia, în pomelnicul ctitoricesc de
la proscomidie.
Temelia, masivă cu îmbinările crestate, cuprinzînd, pe nord, un element mai vechi, o bîrnă
rotu nd ă, este întărită prin cuie de lemn. Planul
pereţilor, ades întîlnit, prezintă particularitatea
celor două registre la peretele de nord al altaru lui, cel de jos în decroş (ca şi pe sud) 7 , iar
ce l de sus în continuarea peretelui respectiv,
al navei. În e levaţia interiorului se constată
cite o boltă semicilindrică peste pronaos şi naos
şi o alta, din fîşii curbe, peste altar 8 •
Prispa, de pe vest, cu fruntarul crestat, pe
forme vădit barocizante, şi stîlpii segmentaţi
prin brăţări, în capitel şi bază prismatică, fus

Vîn ători .

Biserica din Valea

Bună .

Prispa bisericii din
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Vedere vest.

Valea

Bună .

I coană

(1866 ), de

la

biserica

din

Valea

Bună.

Valea Bună. Casa «popii Mileu », din Pis cul
bisericii, sec. X IX.

Selon I' attestation documentaire , le dep arte ment de Mehedinţi fait partie d'es premiers
unites adminlstratives de ce ge nre consignees
dans des actes medievaux. A leur tour Ies sources archeologiques, completees par la cartographie, Ies monuments la'iques et religieux, la
tradition orale, situent le territoire au rang des
plus denses zones d ' habitation autochtone. C'est
tout a fait normal que la vie rurale qui a toujours
predomine, et s'est exprimee dans des nombreuses formes de la creation materielle et spiritu elle, laisse a la posterite un volume assez considerable de constructions en bois.
C'est ce tresor que I ' auteur a eu en vue, a la
lumiere des dates bibliographiques, mais surtout
de cel Ies qui ont pu etre offertes par la recherche
du terrain .
La partie essentiel le de cet ouvrage est constituee par le repertoire , structure alphabetiquement, d'apres Ies communes (au cadre de
ces vi I lages), conformement a Ia loi 2/1968,
concernant 1'organisation administrative du territoire de notre pays.
On a eu en vue des objectifs d 'a rchitecture civile
(maisons, annexes des fermes, portes, etc.) et
des objectifs rel igieux (egl ises, clochers) Ies der
niers etant uniques en ce qui concerne I ' art du
bois, pour certaines zones.
L'objectif est presente du point de vue de Ia
construction, de la typologie , de la decoration
(sculpture, peinture), de I ' inventaire patrimonial. L' auteur a sui vi I' individual isation de I 'ob jectif, des qualites et de son heritage, d ans le but
de I' integrat ion de celui-ci dans I ' ai re uni tai re
de la civilisation et de la culture roumaine.
Selon le repertoire, I 'a uteur a elabore une
etude qu'elle a mis avant celui - ci. Par son
contenu, I 'etude attire 1 'attention sur Ies categorles d 'aspects, d'informations qui enrichissent la sphere de connaissance et de comprehentlon de I 'a rt populaire, de ses sens histori ques. On insiste sur l 'e volution de la maison en
bois, sur la place de l 'eglise en bois de la region
de Mehedinţi dans le cadre de ce genre de constructions, sur sa fidelite par rapport a l'a ncien
modele, sur le tresor d 'i nformat ions, sur I 'art
du pinceau.
L'auteur est convaincu qu' ii y a encore des objectifs qui ne sont pas compris dans Ies repertoires, parce que le temps sous sa dimension
physique mais surtout sous sa dimension spirituelle, n' a pas permis une recherche exhaustive .
En depit de ce fait, l'ouvrage peut constituer la
chronique de l ' heritage de la civilisation du bois
dans la region de Mehedinţi.

poligonal, aparţin etapei amintite de renovare,
de la 1866. Tot de atunci este pictura murală 9 ,
în parte deg radată, realizată în scene mari şi
risipite, ca şi friza praznicelor, registrul împă
rătesc, panourile decorative , piese a căror stare
de conservare îngăduie aprecierea picturii, nu
lipsite de însuşiri artistice.
Este drept că l ă caşul a suferit unele îndepăr
tări de la imaginea de început (tencuirea pereţilor 10 ; în ve i itoarea de tablă, peste acoperişu I
tradiţional în patru ape) 11 , dar acestea pot fi
înlăturate cu prilejul restaurării, punîndu-se,
în lumină, un monument reprezentati v pent r u
secolul trecut n.

1 La sflr,itul secolului trecut Voloiacul împreuni cu
lltolo Lacu li Valea Buni tnsumau 286 casa, ci. N. O. Spi·
noanu, op. cit„ p. 306-307.
1 Monument istoric, poziţia 1214/1955.
1
N. Stoicescu, op. cit., li, p. 695: «An. Mitrop. Olt »,
1941, p. 566; I. Popescu-Cilieni, op, cit„ p. 543; R. Creţeanu,
Bisericile de lemn din raionul Strehaia, p. ·425.
' Documentar satul este amintit, tn 151 '4, c1nd era al
lui Manea fi al altor mo,neni, cf. N. Stoicescu, op. cit. p.
695.
1

RESUME

Popa Constandin, flul lui popa Costandin, popa Vasile

Dinu, flul lui popa Necoiţl 1i popa Dumitru, ci. t.PopescuCilien i op, cil., p. 543.
' Satul apare megie1esc 1i tn catacrafia din 1845, care
menţioneazl fi biserica, existencl, cf. Pr. I. Ionescu, op. cit.,
~ · 834.
7
Acest perete flind decro1at pe lntreaca lnllţime .
1 Stratul de tencuiall, tmpiedicl stabilirea autenticitlţii
„1 •.
1
Amintim, din procramul iconografic al altarului: Jertfa
lui Avram 11 ls. tn potir (ls. Hs. plinea vieţii).
10
Sub toncuiall fllnd fi cadrele intrlrilor, cu posibil
d•cor.
11 Flrl clopotnlţl, aceasta flind deta1atl, pe piloni.
11 Dato fllnd c modlflclrile » a fost propual excluderea
aa dintre monumentele istorice, a 11 vedea, R. Creţeanu,
op, cit„ p, 425,
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ROMA: LA MISE EN VALEUR DU CENTRE HISTORIQUE.
INTERVENTION ET PROGRAMMES 1976- 1981
arch. VITTORIA CALZOLARI

1. Les transformations des deux siecles derniers.
L'entree dans Rom e des vo yageurs arri vant du Nord se faisai t
pa r la Porta del Po polo apres qu'ils aient franchi le Pont Moile
(ou Mil v io) et pa rcouru la via Flaminia .
Cest par ce chemin que Mon tesquieu arr iva le 10 janvier
1729. Di x an apres - le 19octobre1739 - M. de Brosses 1 penetra
dans Rome par la meme route, ce qui lui inspira un premier jugement sur la v i I le un pe u desen chente; comme i I est de coutume
pour chaque v isiteu r franc;ais, i I ne put s'e mpecher de faire referen ce a Pnri s: «J'ai d'abord voulu faire t out le tour de la viile,
promenade t res longue: l'enceinte est a peu pres egale a celle
de Pari s, peut-etre un peu moi ns grande; Ies murai I Ies sont Ies
memes qui y etai ent du temps des empereurs; avec cela on ne peut
douter, par Ies denombrements, que Rome ne contient jadis cinq
ou six foi s autant d'h abitants qu'en contient aujourd-huit Paris,
v iile tres peuplee et ou Ies batiments sont fo r t exhausses ...
Aujourd'hui cela est fort different: vous savez que la v iile peut
l'etendue de son enceinte. li n'y
passer pour deserte, eu egard
a presque d'habite que la partie entre le Tibre, le mont de la
Trinite, Monte Caval lo et le Capitole; ce qui peut faire un bon
tiers de la v i I le. Ajoutez a ce la, le Trastevere, petit ca nton entre
Saint-Pierre et le château Saint Ange. Tout le reste consiste en
jardin s, en champs, en grands edifices, en ruines et en quelques
rues peuplees par-c i, par-la. On dit que la v iile peut contenir, en
tout, ce nt cinquante mi I le âmes )).

a

Tel le etait la v i lle ciont on etabl issait, en ces annees-lâ, la premiere image relevee avec des methodes scientifiques et reproduite en v ue verticale: le plan de Nolli, publie en 1748. Ce plan
fournit la premiere lecture de la v iile qui permete d'apprehender completement sa stru cture, la signification de ses axes
routiers et l ' importan ce du systeme des vides (places, cours
passagess, grand s espaces publ ie s) qui sont representes comme un
continuum d'espaces assurant Ies cheminements dans la masse
de s con stru ctions. Ainsi, pour la premiere fois, l'espace non construit et Ie s ediftces epars (Ies v illas, Ies v ignes, Ies jardins, Ies
ruines) sont figures avec le meme soin que le tissu urbain, mettent
ainsi en evidence l ' importance de cette extraordinaire ceinture
« naturelle-artiftcielle » qui s'etendait dans la campagne environnante. Une particularite de Rome qui ne semble pas avoi r passionne De Brosses (... le reste est constitue de jardins, de champs,
de grand s edifices, de ruine s.. . ) mais gui, habituellement, enchantait Ies voyageu rs etrangers au moi ns autant que la viile elle-meme:
«Ies v ignes font vraiment le charme de Rome, et leur saison est
sa ns aucun doute I 'ete » observait Montaigne en 1580 pendant
son sejour
Rome.

a

Plus d'un siecle apres, lorsque Rome devient capitale en 1870,
la vi I le reste practiquemant la meme: I 'augmentation de la population, qui passe de 150 OOO a 180 OOO habitants, resuite plus d'un

processus, dej a engage au milieu du XJXe siecle, de surelevatio n
des maison en bandes et de remplissage des cours et de jard ins a
l'interieur des parcel/es que de la realisation de con struction s
nouve lles.
Le premie r « Plan Regulateu r »de Rome en tant que ca pital e,
en 1873, choisit pour le deve loppement de la viile la voie la plus
facile et la plus negat ive: celle consistant
prendre en compte
comme espace con stru ctible le tissu des villa s et des v ignes. Au
debut de 1900 ont dej a ete rea l ises - ou sont en co urs de construction grace a des conventions passees avec de s entrepri<;e s
privees - Ies grands loti ssement en damier prevus aux pl ans
d 'amenagement de 1873 et 1883. Le s huit nou veaux qu artiers qui
s'ajoutent de la v iile papale 2 se superpose nt brutalement au tissu
des vi l/as, des vignes, des acqueducs en ignorant completement la
morphologie du terrain .

a

Des vil/as, ii ne subsiste que quelques exemplaires epars, concentres principalement le long des murs d'enceinte; ii reste un
secteur archeologique protege, tandi s que dans Ies autres zones,
Ies fragments d'acqueducs et d' edifices, noyes dans Ies nouve lles
constructions, deviennent des « vest iges » anonymes. L'denti te
topographique de Rome - deja fortement modifiee au cours des
siecles par Ies demo I ition s de la vi l/e antique subit un nouveau
coup: Viminal. Quirinal, Esquilin, Celio deviennent presque meconnai sa bles en raison des ni vellement et des construction s.
Dans la v i lle papale, le processus de densification se poursuit
(surelevations, adossement, epaissements des constructions auxquels echappent cependant Ies edifices Ies plus representatifs et
un tres faible pourcent age des constructions courantes) et surviennent Ies grandes percees des nouveaux axes commerciaux et admi nistratifs comme Corso Vittorio-Em anuele, la Via Cavour, la Via
Arenula, etc. .. Malgre ces transformations et Ies grandes operations de demo I ition, menees afin de creer des zones monumentales dans Ies annees 1930- 1940, en pleine periode fasciste, le
centre de Rome, comparativement a celui d 'autres capitales
europeennes, se presente encore de tel/e fa c;on qu' i I permet la
lisibilite ou le retabli ssement de la lisibilite des trois grandes
parties dont ii est compose: la viile romaine, la v iile papale, celle
du XJXe siecle.
2. ~lements de structure du centre actuel
Depuis la moitie de ce si ecle, le plus grand changement de la
viile intrarnuros ne concerne pas tant sa structure physique que
son rapport avec le re ste de la viile qui s'est developpee tout
autour: le centre historique represente desorrnais seulernent
le trentierne de la superficie urbaine bâtie qui, en rai son de l'irnplantation des reseaux viaires et de la repartition des equipernents,
gravite encore autour du noyau central .
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De 420 OOO habitants en 1951 , la popu lation en 25 ans, est passe
a 160 OOO, c'est- a-d i re au ni vea u de la v i I le Noi Ii et de De Brosses,
bie n que le vo lume des con struction s par rapport a ce tte epo que
ait pl us que triple; mais plu s des deu x-tiers sont utili ses a des
acti vit es non res identielles avec une nette predom inance du « tert iaire avance » mais auss i avec le maintien, dans le ce nt re , de la
majeure partie des ecoles superie ures et des grands services
publics (hopita ux , casernes , etc. .. ).
La fonct ion residentielle est conce ntree dan s cert ai ns quartiers
(Mon ti, Tra stevere, Esquilin, Testacci o) ; sur Ies 54000 logement
ex istant s, 68% so nt en /ocation et plus de la moiti e aurai t besoin
de t rava ux d'entretien. En 1980, on denom brai t en v iron 2 800
logement s vacan ts.
Par mi Ies caract er istiques des logeme nt s, on peut rem arquer
la prese nce dans le meme bâti ment des /ogements pau vres et
degrades (au x etages infer ieu res) et appartements de lu xe re noves
(aux etages super ieurs), la dimen sion moyenne assez reduite des
noyau x familiau x (2,1 personnes par familie pour une moyenne
urbai ne de 2,7) et le nombre eleve de personnes âgees de plu s de
so ixa nte-c inq ans (25%). Malgre cette fragilite soc iale, ii demeure,
dans certaines part ies du centre, le sens de la communaute, le
rapport entre l ' habitant et la rue, la mai son et la boutique, une
structure gu ' il est important de con server dans une soci ete ou ce
type de re/at ion s se fait de plus en plu s rare . C'est un e st r ucture
qui appa raît extremement instab/e, meme si de pu is 1976, avec la
politique pour le centre historique mise en c:e uvre par la nouvel/e
admini strat ion, la chute de la popul at ion s'est co nsid erable ment
1-alentie. En fait, la /oi sur Ies « /oyers bloques » ne permet pas le
contrele des prix de vente des appartements et ne fixe aucune
limite a la va/eur des /ocau x a usage non res identie/: ii en res uite
la disparition de la categorie des logements a « /oyer bloque »
dans I 'attente d 'occasions de ventes pi us I ucratives) et une concurrence ecrasante du « te rtiai re dynamique ». meme si Ies no rmes du « Plan Regu/ at eur » prescri vent le maintien dans Ies zones
centrales de la fonction r esi dentielle. li en r es uite egalement des
diff1cultes pour Ies nombreuses acti vites cu/ture/Ies ex istantes qui s'ave rent toujours une excellente affectation pour Ies constru ction s histo riqu es mais qui, economiquement, sont toujou rs

des investi ssem ents a faible rentabilite - ain si que pour Ies activites art isa nales.
La concentration d 'acti vites terti ai res conj ugu ee a l' in suff/sa nce, a Rom e, de moyens de transports souterrains ap propries (ma lgre l 'o uverture rece nte d ' une ligne de metro) susc itent une ci rcu lation pri vee et publique inten se, qui n'est compatible ni avec la sante des hommes ni avec ce ll e de s rr.on uments.
La necessite d'e loigner Ies acti vites te rtiaires et la circulation
po ur proteger Ies monuments et Ies structure s phys iques du centre
co 'f nc ide donc avec I 'o bjectif de protection de I ' habitat et de la
stru ct ure socia le.

3. La rehabilitation et la mise en valeur du centre histcrique:
objectifs, experiences et programmes.
En th eorie, Ies objectifs abordes dan s le parag raphe precede nt
sont largeme nt partages ; en prat ique, i /s se heurtent frequement
aux t1·es importantes pressi on s eco nomiques qui t enden t a placer
dans le ce ntre Ies activites « fortes », eminemment centripetes et
monopolisatrices, et au x tend an ces traditionnelle s de l 'expa nsion
urba ine. Par consequent, on ne pe ut pas pen ser que l 'objectif
de rehabilitation s'af1firme spontan ement o u qu ' il puisse etre poursui v i comme un programme parm i d' autres po ur l' arr.en;;gement
de la viile. C'est en fait un choi x cu/ turei et economique, don c
politique, et une mani ere differente de gu ider le deve loppement
de la v iile: a un rendement eco nomique a co urt term e conce ntre
en peu de mins et sur qu elqu es points, s'oppose un r es ultat
diffus a plu s long terme, qu i requiert une forte pa rti cipation et
beucoup d 'im agination.
Ce choi x necess ite / 'e ngagement des divers eche/o ns i nstitutionnels qui gouvernent le te r ritoire, du ni veau ce ntra l au ni veau
local; sinon le processus se bloque a un ce rtain moment, faute de
lois, de f1n ancement o u de sout ien politi que. Ce cho ix ne peut
pas concentrer seulement Ies part ies vetu stes et degradees de la
v iile; au cont ra i re , ii doit prendre en co mpte le centre comme la
pe riph e1·ie ains i que le territoire non construit, pu isque la re habi1 itation reco uvre sou vent la reorganisation et la creation
d' un
equi/ibre - formei, fonctione/ , eco nomique, social - et qu e l 'un

Pion de Rome (G. B. Noii/ 1748) .
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des aspect s Ies pl us di fficiles de ce n~eq u ilibrage est le rappo 1·t
entre le ce ntre super-equipe et la pe ripherie sou s-equi pee.
L'object if de rehab ilitat ion a et e l'un des element s porte urs
de la po li tiqu e de l'admin ist 1·ation de Rome du ra nt la periode
1976-1981. Face a une viile qu i s'etait deve lop pee d'une fa ~on
pou r le moins desordonnee. so us la pressio n de la spec ulati on ou
de la care nce en logements; ce mode d' interve ntion qui con ce rne
le ce nt re, comme la peripherie et Ies zo nes agricol es a et e soi.Jten u
par la creat ion « ex-nih ilo » de tro is depa 1·tement s spec ialem ent
charges de s'occ uper du centre histor ique, des « bo rgate » et des
zo nes agr ico les et indust rielles . Cette fo1·me d'act ion a t ro uve
ce rta ines repo nses dan s Ies dec isio ns du gou vernement, qui ont
et e t radui tes en 1977 et 1978 par Ies lo is nr. 10/1977 (loi sur l'occupat ion des so ls), nr. 392/1977 (l oi sur Ies loyers bloques), nr.
457/1978 (programm e dece nn al pou r Ies con st r uction s a usage
d 'habitat ion ).
Le progra mme pour le cent re historique se situe dan s ce con texte et co'fn cide avec l'entree en vigueur des loi s citees. Si , d'une
rart. i I et ait pos it if de dis poser d' instruments legislat ifs et fin anciers
«ad hoc ». nou s no us sommes trouves, en meme temps, devant
la diffl culte de devo ir operer tres rapidement pour elabore r Ies
plan s et uti Iiser Ies fin ancements afin de respecter Ies delais tres
court imposes par Ies lois.
Cette diffl culte est apparue encore plus importante du fait
du manque absolu de connaissances et de donnees sur le patrimo ine bâti , sur la st ructure sociale et economique de la population
residante, et sur Ies t ransformations en cours ; en realite Ies admini strati o ns precedentes ont ete marqu ees par une carence totale
aussi bi en dans le domaine des etudes que dans celui des intervention s publ iques programmees sur le centre historique. Le
controle des tran sformation s etait assure par le « Plan Regulateur Genera l » qui fixait des contraintes rigoureuses tant pour
la « zone A » (le secteur anterieur au XIXe siecle) que pour la
«zone B » (le secteur du XIX 0 siecle): interdiction d'affecter aux
habitation s d'a ut re usages, de modifier tant Ies parties exte rieures

que le caract ere un itaire interi eu1·e des bât irr.rnts sa ns avoir
d 'a bo rd et abli un plan detaill e, defen se de demoli r.
Toutefois, deva nt l'ab se nce de class iffl cat io n des bâtiments et
de definition des object ifs, cette reglementation est appa rue, a
la foi s t rop re st r icti ve et t rop generale et n'a pas pu em pec her que
Ies bâtiments restent appare mment intacts mai s que leu rs fonctions et leur structu re int er ieure se modifien t .
Comment a-t-on agi deva nt cette situ ation ?
On a defini ava nt to ut, quelqu es « o bjectifs-guides »:
- la co nservation et le develo ppement de la fon ction res ide ntiel le - surtout pour Ies occu pa nts actuel s - avec ce que cel a
im plique en mati ere d'am elio rat ion de la qualite de !'hab itat et
de sa uvegarde de s act iv ites qui lui so nt li ees, co mm e l'a rtisanat
et le petit co mmerce ;
- la remi se en va leur de la sign ificati on cul t urell e du cent re hi storique dans so n ensemble (es paces libres, bât iments, musees. , .)
ce qui necess ite, la reappro pr iat ion et la restauration a des fl ns
culturelles de grands ediflces et edifi ces urbains, le choi x des fo nctions a maintenir et a develop per - culturelle s et pol itiques en
parti cul ier - et la reduction des acti vites te rtiaires ;
- la revalorisation de l'en vironnement, avec des referen ces soit
aux grandes empreintes hi storiques et naturelles pre-ex istantes
(le Tibre, Ies villas, Ies parcs arch eo logiques), soit au probl eme
du « paysage urbai n ».
On a ain si travai lle simultanement sur troi s ni veau x :
- on a lan ce l'etude d'un plan d'en semble pou r le centre hi st orique tend ant areorgani ser Ies fonction s, tout en prenant en compte
Ies caracteri stiques typo logiques des bât im ents et avec le so uci
de retrouver une image urbai ne uni tai re ;
- on a prepare Ies inst ruments «a moyen terme ». necessaire s a
l'encadrement des interventions, a savoir: le « Programe Triennal de Realisation du Plan Regulateur » et le « Programme pour
Ies Zones et Ies Pl ans de rehabi Iitat ion et de mise en valeur » tou s
deux etabli s en liai son avec le budget communal de 1978 - 1981;
- des interventions dire ctement gerees par la commune portant
sur des bâtiments communaux d'habitation et d'acti vites culturelles ont ete engagees pour affronter Ies situations Ies plus critiques.

Le marche du Campo de Fiori, Rome
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En plus, bien conscients que la seule initiative publique ne suffit
pas pour un processus de rehabi I itation coherent, on a cherche
a utiliser Ies possibilites offertes par Ies nou velles lois afin de stim u Ier des formes d' interventions privees.
Les recherches necessai1·es pour chacune de ces operations
ont ete menees par le Departement du Centre Historique, en
collaboration avec des inst ituts uni versitaires special ises et des
cooperati ves de jeunes qui ont travaille pour la Municipalite,
conformement a la loi nr. 285 sur l 'emploi des jeunes.
Dans ces recherches, le rapport entre I 'aspect physique et
l'aspect socio-economique a toujours ete pris en compte. D'autre
part, le ((social», a toujour s ete physiquement present: au travers
des contacts directs avec la population,' des organismes de base
des entreprises, ii a ete possible de definir une geographie des
situations critiques, des intentions, des potential ites qui ava it contribue a definir la strategie a suivre.
li n'est pas facile de condenser en pe u de ligne s Ies etapes, Ies
difficultes et Ies premiers resu ltats d'une action qui s'est defi nie
peu a peu a travers une multiplici te d'apports, de decouvertes,
d 'elaborations concernant ce ti ssu tres den se de I ieu x, de gens,
d'acti vites, d'interets, d'institutions qui constitue la v i l le ancienne.
Par consequent, dans Ies passages qu i suivent, on tente une
synt hese des exper iences et des progra mmes selon Ies trois po ints
cites precede ment, a travers:

A - la description de. la structure du plan- pr ograrnrne d 'ensemble.
dans lequel le. concept des systemes d'activi t es est le fii conduct eur pour la reun ification de l 'i mage du centre ;
B - une synthese des contenus des in strurnents d'action et de
leur utilisation ;
C - des exernples illustres re.lat ifs au interventions realis ees ou
en cours; deux d'entre eux con ce rnent le quartier « Rinasc imento »,le cceur de la vi ile papale ou sont concentrees d'autres
intervention s; deu x autres se rap portent a des zones de tres
grand interet de la v iile du X IX • siec le le Testaccio et l 'Esquilin)
pour lesquels des plans de coordination sont en cours d'e laboration.

A. La structure de plan-programme
Ce plan-program s'articule autour de deux p61es prin ci paux:

- un nouvel instrument general d'urbanisme qu'il faut mettre en
place a travers une var iante du «Plan Regulator General ». plus
structuree que la version actuelle, dans lesquel Ies affectation et
Ies types d'interventions admis soient determines en fonction des
caracteristiques typologiques et historiques du bâti et du choix
des fonctions a privilegier.
- un progromme ftnan cier global a I ier au plan d'en se mble. A travers Ies eva luation s deja faites, l'insuffissance du budget communal
est evidente; ceci est valable pour le secteur du logement et plus
encore pour Ies bâtiments hi stor iques et Ies equipements publics
Deja Ies maires Argan et Petroselli ont affirme la necess ite, puur
Rome, d'avoir une loi speciale sur Ies financements afin de mettre
en place un programme coordonne entre Ies differentes institution s publiques qui y ont leur siege et des propri etes dans le centre
historique; deu x i nstruments de caractere urbanistico-financier
sont deja operationnels: «le Programme Triennal de Realisation du
Plan Regulateur>>- appro uve en 1979 - qui de termine Ies operations acheves entre 1979 et 82 et le « Progromme pour Ies zones
et Ies plans de rehabi/itation et de mise en valeur » approuve en 1980
avec la loi 457 - qui definit Ies parties du cetre ou ii est le plus
urgent d'intervenir avec l'aide des initiatives publiques ou privees.
Sont encore inclus dans ce systeme:
- l'identiftcation des typologies du tissu bâti 8 : une premiere lecture
articulee sur Ies grandes per iodes de l'histoire Ies plus caracteristiques constitue la base a approfondir pour abo utir a la definition de nouvel Ies normes;
- /'enchainement et le conten u des instruments operotionnels: de
l'intervention sur un bâtiment partic uli er aux plans de detail et
aux plan de coordination, qui dans un premier temps ont ete
entrepris sur des secteurs ayant une signification particu l iere
dans l 'optique de la revalorisation urbaine, mais qui ensuite devront
concerner to ut le centre.
Le fact eur activite est conditionne et condit ionnant par rapport
aux affectations des bâtiments et par rapport a 19 definition des
secteurs urbains et ii constitue un element de continuite entre

Le centre historique et le territo ire municipo1 bdti. Rome.
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le centre historique et Ies zones hors Ies murs. Cette fonction
structurante doit etre surto ut assuree par Ies grands systemes
d'activite, parmi lesquels sont a privilegier - outre le secteur du
logement - Ie s acti vites culturelles qu'il est necessaire de reorganiser et de renforcer en uti Iisa nt a mei 1leur escient qu'actuellement Ies grands edifices et Ies espaces libres qui ont une vale ur
historique. Des initiati ves de ce type sont en cours, malgre Ies difficultes economiq ues notables: Ie s projets de restauration de nombreux bâtiments desaffectes ( « Acq uarium ». l'ex« Casa Oei
Popol o». la « Casa del la citta » et surtout, le pro jet pour le
«Parc des Foru mus lmperiaux » et la mise en ev iden ce d'autres
systemes de lieu x et d 'activ ites cu lture ls.
Le choix de pri vi legier ces fonctions par rapport aux autres
activites tertiaires peut sembler anti-economique. En realite, une
demarche strategique de ce type est possible et payante si elle
est aussi soutenue par un appu i politique au niveau supra communal: non se ulement pour Ies avantages qu'el le presente sur le
plan culturel ou pour l'augmentat ion previsible du tourisme,
mais aussi pour le reequilibrage de la distribution spatiale des act ivites du secteur tertiaire et don c la red uct ion du coGt de gestion
de la viile dans so n ensemble .

Les cinq systemes d'activite s culturelles

Pou r que , comme est so uhaite, le centre historique, devienne
dan s son en se mbl e un « sujet de cu lture » l'existence de nom breux mu sets archives et bibl iotheques ne suffit pas. De meme,
ii ne suffit pas de selectio nne r d'autres activites, de reduir·e, la

circu lation, etc ... ; i I faut ega lement reuni r d 'autres co nditions
et, parmi elles:
- retablir Ies lien s entre Ies bâtiments, Ies rues, Ies places, Ies
sites majeurs qui permettent d'appre hender Ies inter-relations
de l'environ nement hi storique;
- trou ver de nouveaux espaces de prese ntation pou r Ies ecrits,
Ies sculptures, Ies peintures, aujourd' hui enfouis dans Ies caves
et Ies greniers, en ut il isant des bâtiments affect es a d'autres usages, comme certains grands minist eres situes le long de la via XX
Sectembre;
- etab lir une liai so n entre Ies musees, Ies archives et Ies instituts de recherche et d'enseignement en ramenant l'uni versite
dans le ce ntre et en y creant des logements pour Ies etudiants;
- rendre perceptible le lien entre l'hi sto ire et Ies choix actuels
de gestion de la viile: c'est a quoi tend le projet de transformation
d'un ancien co uvent en une « ma ison pour tous » (Casa delia
citta).
En considerant le centre historique dans cette optique, ci nq
systemes, constitues de bâtiments deja affectes a des act ivites
culturelles, d' edifices a acquer ir, d'espaces Iibres et de parcours,
ont ete defini s: dan s chacun d'eu x s' inserent quelques unes des
initiati ves en cours. Les systemes rayonnent du centre vers l'e xterieur des murs, se rel ient aux axes et aux pâles de la vi Ile pontificale, aux secteurs d'imp lantation des sieges des instit utions loca les et gouvernamentales, aux points forts du site (Tibre, collines, parcs): ce sont Ies elements structurants d'une nou ve lle
image du ce ntre hi stor ique et de so n rappo rt avec la viile.
Le systeme de /'orcheologie rassemble - autour du gr·ands
Parc des Forum s et sur un parcour·s qui rejoint Ies Forums Rep u-
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blicains â la vo ie Appia Antica - Ies Thermes, le Celio, le musee
Appia Antica, des antiquaires, des bib liotheques specialisees
(ensemble de la via dei Pollacchi, Palai s du Capitole, marches de
Trajan, bibliotheque d'archeologie et d'histoire de l 'a rt ... )
Le systeme des musees, des bibliotheques et des orchives concerne
essentiel lement le « quartier Renaissan ce ». le plus riche en palais
hi storiques et en activites culturelles publiques et privees; ii
s'orga nise autour de deu x axes qui, des deu x palais Bar·berini
(celui de la place Barberini et celui de la v ia dell 'Arco del Monte)
convergent vers le château Saint-Ange, et rejoignent Ies musees
du Vat ica n et de la villa Pamphili. Le premier axe est ponctue
par le palais Poli , le C0l lege Romain, Ies Archi ves de l'Etat de la
Sapien za, le musee du Palai s Brasch i, Ies Archi ves du Capitole , la
Bibliotheque Casa naten se, le Monte Giordano; le second par le
centre de San Pao lo alla Regala, la galerie Spada et le palais Farn ese.
Le systeme de l'orchitecture et de Io musique regroupe la Faculte
d'Architecture de la place Borgh ese, !'Academie des Beau x-Arts ,
!'Academie Sainte Cecile et le quartier de la via Margutta ; cet
ensemble se relie, par la v ia• Ripetta et la Vil la Borghese , aux
autre s centres de la Faculte d'Architecture de la Vi Ila Giulia et de
la v ia Flaminia (futur empl ace ment) aux Academies Etrangeres et
â la Galerie d 'Art moderne.
Le systeme des sciences et des techniques co rn prend le complexe de San Pietro in Vin co li (Ecole d'ingen ieurs) , le musee de
palais Brancacc io, !'Institut Technique, Ga l ileo Galilei, Ies bâtiments « Li berty » de l'Acq uarium et des theâtres Ambra Gil vinelli et Appolo; ii peut etre complete par un grand terrain militaire et reli e â la cite uni vers itaire.
Enfin, le parc du Tibr·e est l'axe structuran t du systeme des
gronds ensembles affectes aux octivites de rec/1erches, d' exposition
et de restourotion: i I comprend 1'e nse mble To r lonia de la via S.
Onofrio, le jardin Botanique et la Villa Corsini, le Centre de resra uration de S. Michele et Ies bâtiments adjacents, l 'ancienne gare
de Pie IX (Musee du Tibre ?), l'ensemble des Abattoirs (Musee
des Sciences et laboratoires), le mont Testaccio et, tout le long du
fleu ve, d'autres grands ensembles d'archeologie industrielle.

des bâtiments in cl us dans le perimetre des plan de rehabilitation
so nt dans l'obligation de realiser Ies interventions prevus par ces
plan s dan s Ies delais impartis, faute de quoi la Commune doit
intervenir et, eventuellement, ex proprier Ies bâtiments concernes. Cette di sposit ion n'a pas encore ete appl iqu ee.

En juin 1981, dix plons de rehobilitotion et de mise en vo leur
d' initiative publique et deux d' initiotive privee ovoient ete approuv es.
2. lnterventions publiques de rehabilitat ion e.t de mise en valeur

- Les intervention de reho bilitations sur Ies bâtiments appartenant
â la Vi i le sont rea lisees en col laboration par la Commune et !'Inst itut pour le Logement Popul aire;

- Ies projets sont elobores par Ies techniciens du Sureau du Centre
Hi storique et de 1'1.C.P„ parfois avec la co l laboration de techniciens ex t er ieurs;
- Ies odjudicotions et Ies travaux de rea l isat ion sont suiv is par
l ' l.C.P.;

- la propriete, le pou vo ir d'affecter et de gerer Ies logements
reste â la Commune;
- Ies logements sont attrib ues en priorite â leur anciens occ upants
ou â ceux d 'autr·es logements co mm unaux â rehabi I iter; a I' iss u
de cette operation Ies logements restant vacants seront loue
apres un appel de ca ndidatures aupres des habitants du ce ntre
hi storique ayant droit â un logement soc ial.
Un des objectifs du programme consiste en fait a offr ir ln possi bi I ite de re ster dan s le ce ntre-v i I le aux citad in s qu i y sont nes

B. Les moyens et Ies rea\isations de la per iode 1978 - 1981

1. Zones et plans de. rehabilitation et de mise en valeur

- Les secteurs ou la fonction res identielle occupait plus des deu x
tiers du volume construit et ou l'on co nstatait une deg1·adation
marquee ont ete in cl us dan s de s zones de rehabilitation et de mi se
en valeur (couvrant une superfi cie totale d 'e nviron 110 hectares);
â I' i nter ieu r de ces zones, ont et e del imi te des plans de rehabi Iitation et de mi se en va leur (21, d'une surfaces totale d'en viron
20 hectares), qui sont necessaires dans Ies cas ou l'on doit realiser
des interventions importantes ou changer Ies affectations ou
encore si l 'on veut mieu x orienter l'activite du secte ur prive.
- Ies proprietaires des immeubles situes dans Ies zones de rehabi1itati on peuvent benenc ier de pres â tau x reduit; Ies proprietaires

Rome. Aspect du quartier Tor Di Nona au x
commencement des travaux de restauration·

« Murales » conservee apres la restaura tion. Rome, quartier Tor Di Nona.

« Murales ». la maison avec l'dme qui voie. Rome, quartier Tor Dl Nona.
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et qui y travaillent et qui n'a uraient pas Ies moyens de payer Ies
loyers pi US eleves des autres Î m meubles;
- une part ie des logements rehabi I ites est destin ee aux personnes âgees et
des associations pour handicapes;
- Ies rez-de-chaussee et Ies locaux non adaptes aux logements
sont destines
des commerces - en particulier
des ateliers
d 'artisans - et ades equ i pements sociaux. Ai nsi, Ies operations de
rehabi I itation des logements, meme si el Ies sont quantitati vement
Ii m itees, favorisent un processus de reva lorisation pi US etendu.
- Au cours du premier programme de 1978 d 1981, environ 320 Joge-

a

a

a

ments et 1 200 chambres' des ateliers d' artisans et d' equipements
pub/ics, parmi /esque/s un « Centre de recherche pour le centre historique » et un petit musee destine aux objets recuil/is pendant Ies
travauy, ont ete rehabilites ou sont en cou rs de rehabilitation.
3. Les aspects economiques: financemet, coOts, conventions

- Ies flnancem ents obtenus pour Ies interventions publiques
pen dant cette per iode 1978- 1981 ont ete d'en vi ron dix miliard s
de lires: une somme a peu pres identique a ete consacree au patrimoine de logements pri ves . Cest une chiffre vra iment insufflsante
pour entreprendre un programme a grande ec he I le: on a en fait
ca lcu le que, pour une «operat ion programm ee de rehabi I itation
et la mise en va /eur » concernant le pat r imoine de /ogements du
centre hi storique,
realiser sur une periode de cinq
di x ans,
i I fa ud rait au moi ns cent mi I iard s pour le secteur public et au
moins 300 miliards pour Ies prets au secteur prive (va /eur 1980).
Un engagement financier plus important pour des programmes
nationaux pour la rehabilitation et la mise en va leur est don c
indispensable.
- Le coOt des rehabilitations rea/isees se situe dans une fourchette
de prix presque egale
ce ll e de la construction publique neu ve.
sans tenir compte de la va leur des bâtiments et du sol. Neanmoin s,
on a travaille jusqu ' â present sur Ies bâtiments Ies plus degrades,
et on peut considerer que, dans le cas du ce ntre de Rome, mise
part la creation de logement, on rehabilite un patrimoine histori que qu'il fallait de toute fa~on conserver. On peut donc difflcilement eva lue r Ies coGts si on ne Ies replace pas dans le contexte
particulier de la viile et du pays.
- Les conventions sont un des points forts de la loi nr. 457/1978;
le secteur pri ve , en echange de prets qui lui so nt consentis
de
faibles taux d'interets, dev rait s'engager
ve ndre ou
/ouer
des prix fi xes en accord avec la municipalite. Parmi Ies differents
types de conventio ns prevus par la /oi et utili ses par la muni cipa /ite, ii en est un qui peut s'ap pliquer dan s le cas d ' inte rventions
portant sur plus de 50 pieces (artic/e 32 de la /oi nr. 457): dan s
ce cas , le proprietaire doit louer, pour un minimum de quinze ans,
10 I de ses logement s a des personnes designees par la Commune
avec un laye r infer ieur
celui fixe par la /oi « loyers bloques ».
Mais le coGt tres eleve des va leu rs immobilieres dans le centre et
le « pou voir contractue l » limite ciont dispose la municipalit e
ont fait que, j usqu ' ici, ces types de con ventions et Ies autres n'ont
ete que rarement app liqu ees.

a
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C. Les exemples
«TOR Dl NONA»:

la rehabilitation e.t la mise en valeur apres vingt ans d'abandon
La rehabi I itation de 1 'ensemble de bâti ments communau x de
Tor di Nona dans le quartier Ponte face au Château Saint Ange,
est la premiere intervention de rehabi li tation et de mise en va leu r
du centre hi stori que lances par l 'administration municipale e11

1977-1978 et aussi la premiere veritab le initiati ve pour creer
des logements sociaux dans le centre.
Le quartier Ponte, malgre Ies modifications du XIXc siec le
et malgre la construction des quais du Tibre qui, en surelevant
de six huit metres le ni veau des berges, a change radicalement
l 'a ncien rapport entre le bâti et le fleuve, a conserve sa structure
pro pre et, j usqu ' aI 'apres-guerre, sa densite et ses acti vites « d'origine ».
A partir de 1950, en vingt ans, on asiste un declin de la population de 20000 6000 habitants qui accroit le desequilibre entre
Ies logements surpeup les et ceux sous-utilises, acce lere la degradation du bâti, change la composition sociii>le et favorise le depart
des artisans.
Les bâti ments, qu i so nt actuellement rehabi I ites, avaient ete
expropries en 1939 par I 'admini strat ion fas ciste afin d 'etre demo I is
et remplaces par des immeubles a usage de burea ux et des rues
plus larges, suivant la politique de percement de degagement des
monuments qui etait de regie dans Ies programmes d'amenagement urbai n de cette epoque. Malgre tout, Ies logements ne furent
liberes qu'en 1956 en raison de la forte resistance des habitants:
entre temps, I 'orientation po l itique et culturelle avait, heureuse ment, changee Un fort mouvement d'opinion publique s'opposa
cette demolition, ain si qu'â d'autres, et le nouveau «P lan Regulateur de 1962, meme s'i l le fait de fa~on incomplete, a repris cette
tendance: ii prevoyait la conservation du ti ss u du centre historiq ue sa uvant ainsi Tor di Nona.
Ceci n'a pas empeche que Ies bâtiments re stent pendant vingt
ans vi des et abandones: en fa it, on tendait
substituer
une
forme de mort violente, desormais mal acceptee par l 'opinion
publ ique, une forme de co l lapsus spontane offrant Ies memes
posibilites de substitution ;:;our des usages plus lucratifs. Ainsi,
Ies immeubles de Tor di Nona devinrent en fait, surtout pour Ies
habitant du quartier, le sy mbole du processus de degradation qui,
malgre Ies bon nes intention s du « Plan Regulator », deteriorait
I' habitat et eloignait Ies habitants du centre.
Debuter Ies operations de rehabilitation du centre hi storique
en c ommen~ant par Tor di Nona fut donc un choix presque impose a la nouvelle administration municipale. On trouve ici , entre
autre , des exemples de « maison s en bandes » du XVI • siec les
d'une certaine va leur qui constituaient le plus important ensemble
d'habitation appartenant
la Viile dan s le ce ntre et qui etaient
pratiquement v ides: elles pouvaient donc constituer le premier
noyau pour une « operation-tiroir ». destinee a amorcer le processus de rehabilitation et de mise en va leur. Leur etat de degradation tres ava nce a toutefois constitue, sans aucun doute, un obstacle non neglijable, d 'a utant plus qu ' il s'agissait d'une premiere
experience.
I
Le programme de rehabi litation et de mise en va leu r se traduit
par un «plan de zone» et des projets de construction repartis
en trois lot s. Le « plan de zone» (ou plan de detai I pour le logement soc ial) comprend Ies logements communaux, un e eco le,
un autre en sa mble d'equipement sociaux
reamenager et Ies
espaces exterieurs.
Les projets de rehabi litation in clu s dans le plan ont ete elabores
par le Departement du Centre Historique avec la collaboration
de !'Institut pour le Logement Popul aire et de quelques techniciens exterieurs; l 'intervention est financee avec des fonds de
l ' E:tat de stines au logement social. On appliq ue a ces interventions, precedees par une etude approfondie de la formation et des
transfor mations hi storiques des bâtiments, Ies criteres d'une resta uration: c'est-â-dire que si on ajoute Ies equipements necesa ires on maintient malgre tout le ca ractere typologique et struc-
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turei et on uti I ise des mate1·iaux homog enes avec ceu x ex istants .
Les rez- de-ch ausees qui ne sont pas destines a !'habitat sont reserves a des equipements sociau x (dans ce cas precis on a cree un
foyer du troisieme âge et un centre pour Ies enfa nts) et a des
ateliers a louer a des artisans qui travai lle nt dans le cent re: ceci
contribue a deve lopper l 'effet de stab ili sation sociale recherchee
dans ce progra mme d 'habitation .
D 'apres Ies eval uation s que l 'on peut faire actuellement sur un
partie de s bâtiments dont la rehabilitation est ac hevee, ii apparâit
que le co Ot de la remise en valeu r est id entique a celui de la construction ne uve a caract ere social, c'est-a-dire 550 OOO I ire environ
par metre car re utile (en v iron 2 250 F/ m 2) . Un co Ot juge excessif
par certain s. Un co Ot , ferons-nou s observer, dan s lequel est
incluse, outre la depense necessaire a la qual ite de l'habi t ation .
celle a laqu elle, de tout fa <;on. l 'adm ini strat ion publ iq ue devait
faire face pour co nserver un patrimoine hi sto r ique.
SAN PAOLO ALLA REGOLA:

un exemple d 'action integree de
rehabilitation de !'habitat e.t
mise en valeur archeologique.

L'operation de San Pao lo alia Regol a a un e signifl cation particudans le cadre des programmes de rehab ilitation et de mise en
va leur elabores par l 'adm ini stration communal e dans le centre
hi storique et cec i pour t rois rai sons :
- certain s bâtiments de l 'ensemble representent un exemple
exceptionn el de sedimentatio n du bâti du Ier au XVII° siecle :
- Ies i mm eub les que I 'on r ehab i I ite sont Ies surviva nts de la derni ere ph ase des demo! ition s et reco nstru ction s q u i est i nterven ue
dan s le centre hi storique entre 1940 et 1968;
- un dern ier « sa uvetage »des bâti ments eut I ieu en 1976 'lorsque
la nou velle administration communale dennon<;a la procedure
selon laquelle ces bâtiments etaient cedes a une soci ete immobili ere a caractere specul atif.
L'îlot dont font partie Ies con stru ction s se t ro uve sur un axe
hi storique important qui. a l' epoque romaine, etait un itin eraire
commerci al reliant un port sur le Tibre a la zo ne de Tor di Nona
et qui, depui s le Moyen Age, etait deven u le parcours des pe lerins
se rendant a Sa int-Pierre.
Etant donn ee cette locali sation favorable, une partie des const r uctions a ete remplacee entre le milieu du XVI • siecle et le
X Vlll 0 siecle, a l'initiati ve de la Congregation de l 'Oratoire. par
I' hospice de la Tri nit e des Peleri ns, important centre d'accuei I
et d'ass istance pour Ies pelerins qui affluaient nombreux a Rome.
surtout pendant Ies j ubi Ies: tandis que sur pour la tour de I 'îlot
subsistaient des bâtiments d'habitation.
Cet en semble demeurera pratiquement inchang e ju squ'en
1940. lorsqu'un e societe immobili ere. qui etait devenue proprietaire d' une grande partie de I 'îlot, entre en act ion: Ies demo! ition s et Ies reconstructions (avec des volumes de six fois plu s
importants que Ies anciens et Ies hauteurs de neuf etages contre Ies
trois ou quatre ni vea ux d'origine) se poursuiventj usqu 'en 19t8. Seul
fut sauve un groupe de neuf bâtiment s compose, en majorite par
des «maisonsen bande» bien con servees et par le Palais Specchi du
XV!e siecle. Si x d'entre euxavaient ete expropries par la municipalite
afin d'elargir Ies rues, trois apartenaient encore a la soci et e privee
qui avait reussi en 1975 a o btenir de la municipalit e la cession
1iere

p1·ecedemment evoquee. Ensuite , l 'annulation de cette procedure
de cess ion. rendue possible pai- un v ice de fo r me. permit la mise en
route de I 'operation de rehabi I itation.
Les interventions sur Ies bâtiments se referent a un « plan de
1·ehab ilitation et de mise en valeur » elabo res par la municipalite
selon la !oi nr. 457 de 1978. Ce pl ane englobe sept autres îlots, en
plus de celui deja dec rit, total isant env iron 350 logements, en majorite propri etes pri vees. Par des indication s graph iques et reglementaires, le plan prescrit Ies affectation s ad mi ses (principalement
habitat et serv ices) , Ies cri teres d'intervention en rapport avec le
caract ere arc hitectural et hi storique des bâtiments, Ies unites
operationnelles minim ales.
Par mi Ies objectifs du plan figu re celui de re stituer a l'usage
public Ies nomb reux espaces clos et ouverts (passages, oratoi res
desaffect es, cou rs) dont le ti ss u ancien est tres riche et qui, par le
passe, permettaient cette permeabilite parti culi ere entre l 'espace
public et l 'espace pri ve qui s'est perdue dans le temps.
La rehabilitation des immeubles communaux se fait. sui vant
ies procedures et Ies criteres decr its dans la presentation generale et pour Tor di Nona. avec des flnan cements publi cs et a partir
d'une collaboration entre la municipalite et !'Institut pour le Logement Populai re pou r l 'e labo ration des projets et leur adjudication.
Pour l'execution des trava ux. le principe retenu est d'utiliser au
max imum Ies techniques de construction susceptibles de re stitue r, dan s la mesure du possible, Ies caracteristiques stati stiques
de la st r uctu re exista nte (re pri se des mac;onneries en brique,
des planchers en bois ... ). de modifler au minimum la typologie
de la di stribution des bât iments en eliminant Ies modifications
i nte rne s et externes contraires a un certa in equilibre hi storique
et co ntextuel recherche. Toutefoi s, chaque nou vel le experience
nous en sei gne qu ' il y a toujours certains elements va riables qui
differen cient un cas du precedent et qui conduisent le plus souvent
a actuali ser et a preciser le projet et Ies techniques. li est donc
fond amental de dispose r d' une equipe complete qui sache affronter
de maniere homogene I 'en semble des problemes, ceux a caract ere genera l comme ceu x plus specia lises. qu ' il s'agisse de problemes archeologiques ou architecturaux.
A San Pao lo, la decouverte d'importants vestiges romains en
sous-sol (en ·plu s des murs des 11° et IV• siecle pavages en mosarque s et des fragments de fresque s, des objets ... ) a non seulement necesite la collaboration constante d'un archeologue et la
recherche de nouveaux fln ancement pour Ies restauration archeologiques, mai s a induit de nouvelles affectation de type culturel
pour le Palais Spechi: un petit musee souterrain relie au «Centre

Projet de restauration de /' ensemble de S. Pao/o Alia Regala. Rome.
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de documentati on sur le centre histor·iq ue p n§v u au r·e z-de-chaussee
et au premier etage.
Meme si ce cas ne peut etre generali se, i i est indi sc utable. que,
dans une viile gui possede une longue histoire, le probl eme de la
re hab ilitatio n et de mi se en val eur est toujours une demarche qui
r ec lame une interdisciplinari te, une souplesse des mecanismes et
des moyen s financ iers et de la creat ivite. Et ii apparaît clai rement
que dans ce contex te l 'aide de l 'ad m in istration pub liq ue est fondame ntale.

Ce plan est encor·e a l'et ud e, mais, sou s la precedente mun cipa lit e, Ies or·i entations d' urban isme ont deja ete approuvees et
quelque s projet s (restaurat ion de l 'Acquarium et de s logements
comm unaux) sont deja real ise ou en cours. Parmi Ies objectifs
du plan figure le maint ien , dan s cette zone, du ma rch e, et de
ses act ivites anexes, mais en Ies el oign ant de la place apres l' etude
des d ifferente s hypoth e~ e s , on a en effet con stat e I' i mpossi bi I ite
de con cili er la perm anence du marc he et so n bon fon ctioneme nt
avec le remi se en valeur du jardin de la pl ace Vittoria .
Le pla n compre nd Ies po ints sui vants :

ESQVILIN ET
PLACE VITTORIO:

Les lignes directrices du plan

remise en valeur d ' un quartier
par la reorganisation des activites

a) le marche el Ies activites commerciales :

tertiaires et des equipements

La place Vittoria Emanue le - la plus grande de Rome ap res
celle de Sa int-Pierr·e et l 'unique autre place ento uree de po r·tique s - est le point foca l du quartier de l'E squili n. Ce quartier
s'est develo ppe en tan t que secteu r n!!s identiel bourgeoi s apres
1870 sur un terrain va llonne qui, a l' epo que romaine, ava it et e
un I ieu d ' implantation des vi l las pat r iciennes et en suite, pendant
la Renai ssa nce , des vi l las cardinali ces. Parmi ce l Ie s-c i se di stinguait
la vil la du cardinal Per·ett i, qui dev int le Pape Si xte V(1585 - 1590
ciont le celeb re plan d ' urban isme donna a la vii le de Rom e une
stru ct ure d'ensemble grâce a un systeme de voies en t rident, de
basi I iq ues, d'obe l isques, mi s en ce uvr·es surt out dan s cette part ie
de la viile.
Sur Ies traces du pl an de Si xte V, s'est super·pose le ti ss u du
X IX 0 siec le avec Ies îlots en damier, Ies grands blocs de con st r uct ion s residentie l Ies avec co urs, Ies rues trop etroites par rapport
a la hauteur des bâtiments . L'element le plus marquant du quartier, est, a !'origine, le jardin situe au centre de la place Vitto r ia
qu i, suiva nt Ies meilleures traditions de l 'epoque, est riche en es_
sences exotiques, comporte un bassin et des ruines etc.
Dan s ce contexte uniform ement voue a I 'habitat et pauvre en
eq uipem ents (I es seuls bâtiments destines a des activites cult urel les sont, a part guelques ecoles, l'Acquari um et deu x theâtres
jumel es), s'in se rant successi vement Ie s casernes et Ies magasi ns
militaires (a la fin du XIX• siecle), un marche de gros de fruits et
legumes (en 1902). la Zecea (H otel de la Monnaie, en 1911), la
Cent rale Lai ti ere (en 1932). Ces elements etrangers et le voisinage
de la ga re fe rroviaire provoqu ent, bient avant Ies annees 1960,
une co nge stion de la circul ation et des autres activites tertiaires
et la degradation de la qualite res identielle et de l 'env ironneme nt. Le marche dev ient le plu s im po rtant centre de distribution
ali mentair·e de la vii le et de la province, et asphyxie totalemerit la
place et le jardin. ce dernier ayant deja et e alt ere dans Ies an nees
1960 par la co nstr uction du metro.
En 1979, le transfert de la Centrale Laiti ere et !'aba ndon presque
tota l des bâtimen t s militaires sont. po ur· l'admini stration commu nale, l'occasion de donner le cou p d'envoi a la remi se en va leur
de ce nceud strategique du cent re historique en part antde la reorgani sation des acti vites et des structure s terti aires. Le programme
co uvre une surface d 'en viron 60 hectares - delimitee par la Basi liq ue de Santa Maria Maggiore, la pl ace de la Stazione Termini,
le fl an c, sud de la gare, la v ia le Man zon i, la v ia Merul ana - ; ii
co mpren d un « plan de coordination » relatif a l'en semble de la
zone , des « sc hemas de secteu rs » concernant Ies commerces
es logements, Ies hotel s et Ies di verses equipements, et des
« plans de r ehabilitation et de mi se en valeu r » pour Ies zones qu
recla ment une etude architectura le globale.

le prem ie r plan elabore par le De partement du Centre H istorique en 1980 prevoit la creat ion d'un e str ucture co mmerciale
d 'en sembl e, qui, pour une partie, utili se des bât im ents ex istents
et qui, po ur l 'a ut r·e, est constituee de co nst r-uction ne uves (la
grande g<1 lerie co uverte du marc he); cette stru cture, co mpo see
d'espaces fermes, semi-fermes et ouverts est reli ee par un cheminemen t co uvert aux activ it es commerciales si tu ees so us Ies portig ues de la place V itto r ia. On tend ains i a integrer Ies acti vit es
co mmerciales artisanales, cu ltu rel Ies et resi denti el Ies afin d 'assur·e r un e anim ation perm anente tout au long de la journ ee ;

b) l' <:!nsemb/e des equipements sociaux et culturels, qui se campase:
- du Mu see Romain des Therm es de Di oclet ien qu'il fa ut agrandir
en ut ili sa nt un bâtiment du X IXe siecle sur la place de la Stazione
Termini et aban donn e depui s des di za ine s d'annees. Les rnonuments im port ants, actuellement di ssemines dans le quartier et
pratiquement in visibles (l'Arc de Galien, l' aq uedu c Feli ce, le
Temple de Minerva Medica ... ), dev ront etre integres dans
I 'ensemble arc heo logique;
- des bâtiment s destines aux acti vit es culturelles et soc iales parmi
lesquelles figurent l'Acqua r ium restaureet rest itu e dans sa fonction
d'origin e, l'an cienne centrale Laiti ere avec des equipements socia ux qui sont prev us et qu'il faut in t egrer avec Ies deu x theâtres
du XIXe siecle;
- des ecoles: la presen ce d'un impo rtant in st itut technique et
de vastes bâtiments publi cs sous-utili sees re nci poss ible la realisation dan s ce quartier d ' un centre d 'en seignement technicosc ientifique a prox imite de l'Eco le d ' ingenieurs;
- du systeme des espaces vert gui comprend, outre le jardi n de
la place Vittoria en cours de resta uration, Ies jardin s de la place
Dante, ceu x de l'Acq uariu m et Ies plantations d 'a lignement;

c) /'habita t
la remi se en valeur de !'hab itat, indi spen sa ble pour arrete r le developpement du ter·tiaire et la destructuration du tis su urbain
necessite avant tout une amelioration de l'equipement des logements et une occ upation plus importante de ceux qu i sont act uel lement sou vent sou s-util ises. La municipali te a deja effectue la
rehab i I itation de certai ns des bâti ment s qu i I u i appartiennent
11 ex iste une grave menace po ur le logement. et vis- a-vis, de
laque lle la muni cipa li te , vue Ies lois en v igueur, a pe u de moyens
de contre le; ii s'agit de vente s en copropri et e et du demant element du p:!t ri moine des grosses soci etes financiere s;

d) la ci rculation et Ies cheminements:
des programmes, etab li s en commun par la Commune et Ie s Chemins de Fer, son t en co urs d' elaborat ion pou r une reorgan isation
complete du systeme de circ ulati o n qui grandit autou r de la pl ace
de la Staz ione Te r m ini (ligne A et B du metro , autobus, voiture s
part iculi eres, etc. . . ): ce qui implique egaleme nt la reo rgani sa
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tion de la ci1·c ulation dans la zone consi dfree. Les prio 1·ites co nsistent localiser en sous-sol Ies reseau x ferres , deplacer sur des
voi es laterales la circulation rapide de surface,
creer des parkings (sou s le marche et au-dessu s de la gare). Ceci est essent iel
pour permettre
l'en se rnble des activites cul tu relle s, sociales et
com me rc iales de jouer un r 61e struct urant dan s le quartier, et
pou 1· cr ee r un chemi nement pieton cont i nu q u i Ies 1·el ie entre
el Ies.

a

a
a

a

Le programme pour l'Esquilin, actuellement en cours d' elaboration, a fourni une indication im portante d'ord1-e general: ii
demontre combien la selection et la reorganisation des systemes
d'a ctivites tertiaires et de /eur contenant 1·epresentent un element
determinant pour la rem ise en va leur de certa ines conjon ctures
urbaines degradees et confuses , fr equentes dans le centre histo riqu e.

11. Programme d'organisation fo nctionne//e du « Rione Tes taccio ». Rome.

tendance au depeuple ment des zone s centrales, si, en l 'absence
de nouveaux logements, le surpeuplement, ne s'etait accru, princi pale ment dan s Ies an ci ens bâti ments constru its au debut des
an nees 1900 par l'l.C.P. (!'In st itut pour le Logement Populaire),
po ur ce qui devait etre cette epoque le pre mie r quartier indu striei de Rome.
Le « Pl an Regulateur » de 1873 destinaitee quartier aux «act iv ites piei nes de clameurs ». en rea l ite Ies seu Ies clameurs furent
Ies mugissements des an im aux des abatto ires. Malgre to ut, ce
quartier, fut, et re ste, un qu a1·tier ou vr ier et arti sanal: l'in st al lation des abatto irsconstruits entre 1888 et 1890 partir du projet de G. Ersoch a favori se l'im plantat ion de boutiques de quincai 11 iers et de bouri-el iers.
Le quartier.est to ujou rs re st e iso le du re ste de la vil le, separe
d'elle par le Tibre, par la barri ere de l'Aventin et Ies de ux cimetieres, non cathol iques, situ es le long des Murs, ou se trou vent
Ies tombes de Shelley, Byron et Gramsc i.
Le transfe1· des abattoirs, en 1975, a entraîne la di spa rition de
nombre uses act ivites qui le ur eta ient li ees et accr u le r isque d'isoement et de degradation, mai s, en meme temps, la liberation de
cet impo rtan t en semble de hangars et de terrain s, co uv ran t un e
superfkie tota le de 12 hecta1·es, fo urn it I 'opportun ite d ' une intervent ion de remi se en va leu1· du qu artier. C'est don c dan s le cadre
d' une demarc he englobant l' ensemb le du quartier que l' equi pe
municipale elue en 1976 a abord e le probl eme de I 'a menagement
des abattoirs.

a

a

12. Aspect
ta uration.

LE TESTACCIO ET LES

des bdtimen ts

avont le commencement des travaux de res-

ANCIENS ABATTOIRS

Le projet pou 1· l'amen agem ent du complexe des ancien s abattoirs au Test acc io-approuve par le Conseil Muni cipal de Rome en
juilet 1979 - s' ins ere dans un programme d'en semb le qui englobe
to ut le quart ie1· Test accio: un contexte urbain et un site fortement
marque pai· la bou cle du Tibre, la via Ma1·morata, Ies Murs Aurelien s, et caracter ise par des points forts hi storiques et naturale s
(Tibre , espaces verts, Monte Testaccio, zone arch eologique).
Le s abattoirs sont une so rte de charni ere entre le secteur prev u
au « Plan Regulateur General » pour la realisation d ' un parc public - co mprenant le parc de la Resisten za , l'ex-campo Rom a,
le mont Testaccio - et le futur par c du Tib1·e sud: une fois amenages au centre soc io-c ulturel, ain si que le prevoit l'etude, il s con stitueront un p61e d'interet urbain de haut ni veau.
Le ti ss u res identiel du qu at ier Testaccio est encore viva nt et
coherent sur le plan social, mais ii p1·esente d'importantes
carences au ni veau de la qualite de s bâtimentsd 'habitati on et des
services. Tandis que, dans tous Ies autres qu artie rs la population
a baisse entre 1971et1978, dans ce quartier on a assiste au cou rs
de la meme periode
un accroisseme nt de population de 14 600
16 OOO habitant s. Ce serait un ele ment positif, etant donne la

a

a
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Lo typolog1e des constructibns morquees sur „/c{ fjll!Jn 'cfo•.trovoux
de rQstourolion. Rome.
·'

. :.·„

....

O~j e c tifs et criteres pris en compte pour /' elaboration du pion et
des projets concernont le Testoccio et le complexe des anciens abottoirs.

Le pla n d' en sem ble du Test acc io s'art icule en differents plans
de rea li sat ion (p lan de r ehab i litation et de mi se en valeur, plan
de zone , projet po ur la recon version de s ancien s abattoirs) .
Les object ifs rec herc hes prennent en compte troi s aspects:
Premier aspect, la reva lor isation , de l'env i ronnemen t, qu i con-

a

si ste en premier \ieu transformer en un ensemb\e coherent Ies
zones desti nees aux espaces verts pr ev us par le « Pl an Reg ul ate ur
Genera l » t out en l eur do nn ant diverses affect ati on s spec ifi ques:
espace vert am ena ge en zones de jeu x et de sport po ur Ie s eco les
et le qu artier, parc de la Res isten za , cimetie r·e non catho lique,
Mo nt Test acc io (pou r lequel une campagne de fo uilles arc heologiques est en cours) et espace vert sur Ies bordes du fl euve
comp r is dans le projet global de creation d ' un parc flu via l, act uellement

a l' etude ;

- Deuxieme aspect, la remi se en va leu r de I 'habitat et des serv ices qui l ui so nt li ees: la possib ili te d 'a mel iorer Ies logements
act uels suppose qu e l 'o n di spose d 'a utres logem ents po ur des
« operation s-t i roi rs »afin d 'y reloger Ies res idants des bât im ent s
a rehabiliter, c'e st-a-di re surtout ceu x qui hab itent Ie s grand s
en se mbles de l ' l. C. P.. Cette preoccupat ion a co nduit a prevoir
la r ea li sation sur Ies zo nes li bre s (res ultant de la demo l ition de
bâti ments) en fac e du Mont Test acc io, de de ux no uvea ux i mmeubles co mp re nant env iro n cent logements soc iaux de pet ite t ai ll e
(45 a 60 m 2). Les bâti ments ex istants font I 'obj et d ' un plan de
r ehab i l itat ion qu i a deja ete appro uve , et une part ie de s inter·ven tion s est dej a ftn ancee ;

- Troisieme aspect, la re uti+isat ion des ancie ns abattoirs. Ces
abattoirs so nt

un exe mp le d 'arc hi tectu re indu st rie l le don t la

significat io n hi storiq ue n'est pas en core bie n per~ u e, pui sque
l ' interet po ur cett e «archeo logiqu e indu striei le » est un fait
re lat ive ment recent et encore en evo l utio n et qu' i l n'ex iste pas
en Ita l ie, de cr itere s ex peri mentaux po ur in t erven i r dans ce
do mai ne.

.·

Au momen t de leur I iberation i I y eu un debat dan s la presse
qui fit apparaître une opposi tion entre Ies partisans de la destr-u ct ion totale des construct ion s - po ur· r ea l iser a leur emplacement
un espace vert - et ce ux qui vo ula ie nt leur conservation int egra le
Dans le projet d'en se mble etabli pa r· le Depar-tement du Centre
Hi stor ique, la demarche adopt ee a et e de co nse rver co mme
t emoignage d'«archeo log ie indu str iel le » l'en se mble des bâtiments afin de mettre en ev iden ce leur logique fonctionne l le, leu r·
principe modulaire d' implantation et le traitement so ign e des
det ails architect urau x , surtout dans Ies elements met all ique s
Mais i I serait absurde de conserver cet im portant patr i moine sans
lui affecter un nouvel usage.
Le prob leme qui s'est alors pose a donc ete ce lui de deftnir
un ense mble d 'acti v ites qui sat isfassent certa in s beso ins du quarti er et de la v iile, qui soi en t suffisa mm ent art icul ees et, en meme
te mps, cohere ntes entre ell es et avec la qualite des bât ime nts
et des espaces I ibres des anciens abatto irs.
La proposition appro uvee par le Con sei l Muni ci pa l, apr·es de
nombre ux debats auxquels ont particip e acti vement Ies associat ions culturelles du quartier et Ies hab itants , a et e d' ut i liser l'ensemb le en t ant que ce ntre d 'act iv it e destin e a la conna issa nce , la
conser·vat ion, la r·esta urat io!l et J 'exposi tion des « bie ns culturel s » qui ont ete prod uits dan s le passe mais surtout pendant Ies
de ux derniers siec les de developpement « prnto- indu striel »
Ce st dan s ce cadre que se si t ue la proposit io n dis cutee avec
l ' U niversit e d' utiliser une partie i mportante de s bâtiments de s
abatto i rs (enviro n 12 OOO m~ co uverts) pour creer le premier·
noyau d ' un Mu see des Scien ces.
Dans l 'ame nagement d'en semble des anc ien s abattoirs ii est
prevu, en plu s des activ it es citees, la creation de que lques equipements de quartier et la mise en place , en tant que parc equipe,
d u vaste espace l ibre du Foro Boario for mant un « parc-p lace»
dans leq uel sera ient con serves de ux gran ds hangars, le trace au
so l de l 'en semble d'o r·ig ine et le tr·a iteme nt des so ls a petit paves
carres . l i est egalement prevu une zo ne r eservee aux acti vit es
sport ives co mprenant une partie cou ver-te, de s terra ins de j eu><:
et une pi scine en plein air
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Conservare - Restau rare

CONCEPTUL DE CONSOLIDARE ÎN CADRUL RESTAURĂRII *
C. PAVELESCU

Cad r ul general
Intervenţia inginerului de rezistenţă în
opera comple xă de restaurare a monumentelor, ansa mblur·ilor şi siturilor istorice, implică, în primul rînd, cunoaşter· ea
aprofundată a principiilor generale ce
gu v ernează această acti vitate, precum ş i
a unor condiţii, posibilităţ i sau moduri
de abordare specifi ce.
D acă pentru alte domenii, statutu I ingi nerul u i constructor· şi mai ales activitatea
sa dispun de legi şi practici bine cunoscute,
în interv enţii le de restaur·are se resimte
nevoia unor orientări, fără de care parti ciparea inginerului de rez i stenţă nu are
un ni vel satisfăcător în abordarea şi tratarea prob lemelor.
Cunoaşterea caracterului complex, pluridisciplinar, al actului de restaurare, recunoaşterea şi înţelegerea valorilor· istorice,
arhitectura le, artist ice, arheologice, constituie preocupări obligatorii pentru special istui de rezistenţă care s-a angajat în
a ceastă operă .

Atît din experienţa
tradiţie cît şi din cea
ţara noastră, cu privire

unor ţări cu mare
a realizărilor din
la sol uţi a de consolidare, se desprinde o concl uzie pe care
ne permitem să o formulăm · astfel: Conso lidarea în cazul a două c lădiri identice
şi identic avariate, dintre care una este
monument istori c, se ba zează pe acelaşi
concept ştiinţifi c da r se materializează,
de regulă, prin tehnici diferite. Scopul
este de a nu altera prin soluţia de con solidare aspectul, forma şi, pe cît posibil,
materialele constitutive, originare, ale monumentului.
În cele ce urme ază în c ercăm să formulăm cîteva idei, principii sau elemente
specifice care trebuie să stea la baza con ceptului de con solidare în cadrul restaur ă ri lor.

'* Materialul preze ntat constitue introduce r·e
la tema: Con ceptul de co nsol id are în cadrul
rcstaLrr· ări i, pe care autoru l îşi pro pune s-o
dezvolte într-o serie de artico le.

PROIECTUL DE CONSOLIDARE
(1988 - 1989) ing. C. Pavelescu
-

Faza 1 :

• sprijiniri provizorii cu
« pat din ipsos ».
-

Condiţii specifice

Cutremurele de pămînt reprezintă pentru
o mar·e parte din teritoriul ţă rii noa stre

rmpănare

pe principiul

Faza 2 :

• re(acerea monolitismului de ansamblu prin 1n scrierea de elemente fnglobate, ţ 'Se ri CU « agra(e » din beton armat, inje c t ăr i, '? r i n z i- centură
pentru (undaţ ii , s upr a b e tonă ri de b olţi ş i arce,
cen turi ş i stîlpi îng lob aţi fa tur le.

T URLEr

/

1

SUPRABETO NARE ARC CU INCAS TR AR E
r t~ zrOARIA B.>.Z EI TURLEI
SUPRABETONARE
PERFORATll

U

CENTURA

GENE RALA

CE :r TURA

GE NERALA

CINTRU PROVIZOR!..I CU
PE PAT DE

BIS. SF. GHEORGHE

ŞI

DIMITRIE
Rucăru

de Mijloc

Starea : precolaps.
Cauzele avarieri I:

cutremurele de pămînt;
calitatea s l a b ă a zidărie i din piatră şi corămidă;
ad încime mică de (undare ;
- amplasarea de morminte !Inga zidul bisericii ;
putrezirea centurilor din lemn tnglobate.
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cauza m a joră a degradării sau chiar a distrugerii unor vestigii sau monumente .
Subliniem faptul c ă interv enţia de consol idare, cu lu a1·ea în co nsidera1·e a 1·iscului
sei smi c, pre z intă aspecte ş i re zol vă ri mult
diferite faţ ă de so luţii, sa u t ehni ci, apli cate în ţări cu traditi e în resta ura re , dar
ca re nu sînt supu se 'acestui risc. În acest
sens, de cele mai multe ori, prin conceptul
de consolidare trebuie s ă se interv in ă cu
elemente stru cturale noi, înglobate, asc un se sau mascat e, ca 1·e, prin alcătuire, ampl asare ş i natu ra materialului, să asigure preluarea efortu r ilor datorate sei smului.
Natura şi caracteristicile variate ale solu-

lui din ţ ara noastră constituie, de asemenea, fa ctori care au condus la fenomene
uneori grave de ava riere datorită tasărilor,
tasărilor· difer·enţi a le, alunecărilor de teren, influen t ei terenur·ilo1· contractile s.a.
În co n cepţi a' vechilor meşteri co n stru ct~ r i
au ex ist at m ăs uri care să p rev in ă sau să
amelioreze efecte/ e ac estor fenomene . Din t re acestea, fundarea pe piloţi din lemn,
centurarea zidurilor cu grinzi din lemn,
înglobate în gro simea zidurilor la di verse
ni veluri, sisteme de ca nali zare sa u drenaje,
ca şi alte măs uri, ş i -au pierdut în timp
eficacitatea prin putrezi re sa u degr a d ări
di ve rse. M ăs u1· i Ie pri vin d viei i Iegate de

natura si caracteri sti cile terenului trebui e
să se b~zeze pe cercetări bine fundamen tate, deoarece atît eforturile tehnice cît
ş i costurile lu c r ă rilor legate de acestea
sînt mari.
Prin conceptu I de con so/ idare obligatori u se va urm ă ri eliminarea sau reducerea
la minimum a cauzelor avarierii, deoarece
numai consolidarea co n s trucţi e i în sine,
în cazu 1 vicii lor de teren, nu 2cope ră
1·isc u/ unor noi avarii.
Pre zen ţa apei subtera ne ş i, în genera I,
regimul de umiditate specifi c regiunilor
ţării noastre afectea z ă marea majoritat e
a co n st ru cţ ii lor vec hi, dînd fe no mene de

BIS. MĂNĂSTIRII TUTANA
STAREA : grav
(a lun ecăr i)

avariată de cutremure şi m iş cări

de teren.

PROIECT CONSOLIDARE
(i n frastructură)

(1987 - 1988). ing. C. Pav e lesc u

PROIECT RESTAURARE :
Arh. L. GHEORGHIU

• subzidire ge n era l ă de profunzime,· sub fo rm ă
de grinz i armate , dub le, cu grinz i de l egă tură
în reţea .
• dren periferic;
• ecran suplimentar pe latura N (în amonte).

BISERICA MĂNĂSTIRII TUTANA
drenul periferic
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şi

canalul de aer isi re perimetral

igrasie, putr·ezire, cornziune, ciupe r·ci ale
le mnului, degradări de mortare şi z idă
rii ş. a. Co ncept u I de con sol ' dare a unui
edificiu monument istoric sa u de arhi tect ur ă trebuie să c u p rind ă şi măsurile
de eliminare sa u prevenire a c:cestor·
reno men e.

Mater ia lele constitutive ale elementelor
sLructurale Cil: piatra , cărămida , mortarele,
lem nul, metalele, datorită vechim i i şi
altor factor i de medi u ou un grad mare

de

uzur ă şi reduceri uneori opre(fabile ale
şi caracteristicilor (tz1 co-meca-

c a l ităţi/or

nice.
Calculul şi evaluarea m ăs ur· ilor de conso lid are se vor elabora numai dup ă cercetarea şi anal iza re a fiecărui caz în parte
priv ind starea şi ca litatea mate rialelor
constituti ve.
Principii de abordare
În stadiul actual al cunoştinţelor şi teh ni cii ingin ereş ti se impune ca intervenţia
de consolidare în cadrul restaurării să se

inten sitatea s ei s mi c ă a zonei dar ş i perioadel e de r·ev enire în ti mp a evenimentelor
se ism ice. Ace st mod de abordare permite
o eva luare a fenomenelor de oboseală ori
d e deg1- ~ d a 1·e a materi alelor, ju stifică sa u
dirijeaz ă co nformarea atît a ansamb lului
structural cît ş i a secţ iunilor, poate satisfa ce unei e exigenţe pri v ind Ii m itarea defor·m aţ i i lor sa u a deplasări lor ş.a.
În că utar·ea so luţiilor de conso l idare

în cadrul restaurării trebuie plecat de la
ma teria lele ş i tehnicile originare.
Introducerea materialelor sa u tehnologii lor· noi se va face cu deosebită atenţie,
ju stifi cate în baza unor·cr iteri ide re z i s tenţă,
stabil itate, sa u de deg radare fizico-chimi că,
or-i pr in agenţi biologici. Elementele str uct ur·al e noi vor· fi, aşa cum s-a menţionat,
înglobate, ascunse sa u mascate astfel încît
s ă nu afecteze for ma, asp ectul ş i, în genei-al , ar·hi ect ur·a monumentu lui.
fa că

pornind de la analiza
tura/e de ansamblu.

conformăm

s ruc-

În concepţia no u ă de abordare « globală» a aspectu lui str-u ct ural , m ăsur·i le de
remediere a avari i lo r reprezintă numai
un cap ito l, deoarece ele treb uie să facă
par·te dintr- un co mplex de preveder i a
c ăror api icare este menit ă să reîntregea scă
sa u să con rormeze, du pă caz, ansilmblu l
st rnctu r·i i.

Soluţ ii

sau moduri de intervenţie

Te ndi nţa unor persoane neavizate de
a cere sa u formu la soluţii «t ip» de con -

so lidare, în cazu l monumentelor, ansa m
bl urilor şi sit urilor istori ce , este deosebit
de periculoas ă , put înd fi comparată cu
tratamentul nediferenţiat al unor sufer inzi de aceeaşi maladie . Pent r u ace l aş i
mod de ava riere e x i stă , în general, mai
multe sol uţii de con so lidare în funcţie de
amp lasa ment, de caracteristicile constructiei si ale materialelor constitutive, de
~on d(ţiile impuse de arh itectura monumentului, prezenţa pict urii sau a unor
deco ra ţii ş.a .

Soluţiile «tip» nu trebuie confundate
cu tehnologiile «t ip », acestea din urmă
fiind în tr-a devă r specifice I u crări lor de
interve nţie pe mo nu mente ş i reclamînd
o speciali za r·e şi o aplicare riguroasă.
În prezentul arti co l am ilustrat cîteva
rr.oduri de interve nţie proiectate şi realizate de noi în domeniul conso l idărilor
de monumente. Fa cem menţiunea că fiecare caz de intervenţie în parte reprezintă
o rezolvare particulară, justificată de parametrii specifici cazu lui respecti v, parametri a căror prezentare nu este uti I
s ă se facă în materialul de faţă.

Intensitatea, asoc i ată cu fre cvenţa , cutremurelor impune o an umit ă optică în trata1-eil consol id ăr ii, în se nsu I asigurăr ii cons trucţiei la o succesiune de mişcări seismice ,
pc perioade mai lungi de timp (m i n. 200 ani
prop unerea noastr·ă).
Trebui e menţionat că major·itatea con
soli d ă r· ilor exec utate în trec ut nu au avut
la bază acest punct de vedere, lucr-u ce
se resimte la o anal i ză mai atentă a comport-ri i strnct uri lor în ca u ză. Este nece
sa r deci să se aibă în veder·c n1 1 nrrm;ii

BISERICA MĂNĂSTIRI TUTANA
• Sistemul de grinzi din beton armat transversale
cure l eagă gr inzile duble perimetrale de subzid11 e
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Comunicări SI note documentare
'

TOMIS-POARTA NR. 1 A INCINTEI FORTIFICATE

TEODOR BĂNICĂ

Fortificaţiile cunoscute ale Tomisului au fo st construite, probabi I,
spre sfîrşitul secolu lui III sau la începutul secolului IV d. Cr. ş i
au fo st refăcute în secolul VI sub Justini an 1 . Sînt cunosc ute ş i di scutate în publicaţii 2 , dar poţi răm î ne surprin s constatînd că e x istă
o singură lucrare ce oferă elemente concrete despre co n s tru cţ iile
incintei 3 • Cercetările reali zate prin anii 1958- 1961 pentru cunoaşterea acestor fortificaţii ş i ca re au du s la re sta urările
din bulevardul Republicii au răma s nepublicat e . S ă pături le
din 1989 care au precizat existenţa celei de-a treia porţi, în zona
străzii Mircea, au impus cunoaşterea elementelor deja cercetate 4 ,
ceea ce a dus la încercarea actuală de restituţie a rezultatelor
vechi lor săpături.
Poarta nr. 1, numită uneori şi «poarta de vest ». era dezvelită încă de pe la începutul secolului, cînd Pârvan o descrie, î i
publică o fotografie (fig. 1) şi- ş i manifestă intenţia de a o cerceta 6 ,
intenţie care proba bi I nu s-a mai materializat din cauza războ 
iului. Documentaţia aflată în arhi va muzeului din Con s tanţa este
departe de a fi completă, dar a fost s ufi c ientă pentru restituirea
«fizică» a porţii şi curtinei adiacente 0 •
Tipologic, este o poartă cu o singură deschidere pentru acces,
flancată de turnuri rectangulare şi închisă cu hersă (catharacta).
Este orientată spre nord-vest. Laturile frontale ale turnurilor au
fost demantelate în cea mai mare parte : doar la cel sud -vestic
se păstrau două blocuri pe o lungime de 1.95 m, care făceau parte

Fig . Reproducere după
Z idu l cetă ţii Tomis.
V. Pârvan , p l anşa III

din prima

asi ză .

Tot din acest turn face parte zo na cea mai bine
a porţii: latura de no1·d-est pe o Iungi me de 3,65 m ş i
latu1·a de sud -est pe 3,30 m. a m î ndou ă avînd trei asize din blocuri
mari, eca ri sate , cu o î n ă l ţ ime totală de 1.58 m. În ălţimea primei
as ize de peste fund aţ i e este de 0,42 m, următo a rele avînd fiecare
cîte 0,58 m. După cum se poate observa , fundaţia sau cel puţin
dsiza de sub paramen tul vizi bi l, soclul , nu se evazea ză faţă de lini a
z id ă riei (fig . 2). Din turnul nord -esti c se păstrează, la ni velul
fundaţiei, latura care flancheaz ă intrarea pe 4,85 m, iar cea de sud est, din interior, pe o lungime de 6,25 m, din ca 1·e, pe 4.80 m, se
c onserv ă ş i prima as i ză de blocuri, plus unul izol at din a doua asi ză
(fig. 3. <) 7 • În plus, z idări a acestei laturi de v ia ză de la traseul
normal cu 5°30' spre est. Între turnuri, di sta nţa este de 5, 25 m
iar desc hiderea porţii de 4,05 m, între cele două ante ie ş ite în
afara zidurilor cu cîte 0.55 m, e le avîn d l ăţ imea de 0,88 m. Hersa
culi sa printr-un canal lat de 0,08 m ş i adînc de 0,07 m, aflat la 0,60
m de faţa interioară a bastionului. Se pot remarca grosimea mi că
a hersei 8 ş i faptul că nu pare să fi fo st dublată cu o poartă obi ş 
nuit ă cu bat a nţi (nu s-au găs it se pare l ocaşele pentru pi voţi}
Şi un caz şi celăl a lt sînt. dacă se poate spune aş a, e x cepţi i de la
practi ca obi ş nuit ă în epoc ă , prin care se crea un s paţiu , închi s de
hers ă sp re exte r ior ş i de poartă la interior: propugna cu/um 9 .
Din păcate, releveul g ăs it este din prima parte a c e1·c etărilor, limitate exc lusiv la poartă, în timp ce pentru cercetarea curtinei din con s ervată

1 R. Floresc u, Ghid arheologic al Dobroge i, Bu cu r eş ti, 1968, p. 28; V. Canarache, Tomis 1960 - Raport pre liminar asu pra săp ă tu r il or executa te de Mu zeul Regiona l Dobrogea, ma nuscris dacti lografi at din ar hi va M.l.N .A.C„ nr .
1327, p. 4.
2 R. Florescu , op. cit. , p. 28-30 ; V. Canarache , Tomis, Bu c ur· eş ti, 1961,
p. 18 - 20, pi. I; N. C h e lu ţă -Geo rg esc u, Contribu ţ ii la topogra fia Tomisului
fn sec. VI e. n„ în « Po nti ca », X, 1977, C o n sta n ţa .
a V. Pârva n, Z idul c e tă ţii Tom is în «A nale le Academ ie i Româ ne - Mernori ile se c ţ i e i isto ri ce », seria li, tom XX XVII, 1914 - 1915, B uc ur eşt i , 1915,
p, 415 - 451 .
4 V. Canar·ache, Tom is, Buc. 1961 , p. 20.
0 V. Pâ rva n, op. cit„ p. 417, 419, pi. /li .
6 Dactilogra mel e ma nuscr ise lor cu nr. de in ve ntar 1327 ş i 2083 ; carnet
de ş a nti e r nr. in v. 276 ş i negati ve le fotografi ce real izate în 1958 cu nr. in v.:
511 - 524, 577 - 579, 58 7, 624, 1273 - 1280, 1930 - 1935 , 1940.
7
Clişeu nr. 1931 - 3.
8 V. Pâr·van, Cetatea Ulmetum în « AA RMSI », t om XXX IV, Bu c„ 1911 ;
Ulmetum : ca na lul are 0 ,12 m l ă ţim e/ deschi de r· ea p orţ ii 3,60 m; Sa lo na.
po rta Caesarea: 0, 34 m; Aosta: 0, 26 m ; Spalat o , po rta Aurea: 0,16 m ;- p. 526·
9 Dare mberg , Sag li o - Diclionnaire des antiq uites grequ cs et roma ines.
Pa r is, vo i. IV, 1, p. 686; M. Bier nac ka-Luba nska, The Roman an d Early-Byzan tine (orti(tcations o( Lower Moesia and northern Thra ce, W arszawa, 1982, p. 175,
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spre est nu am găs i( decît fotografii (fig. 5, 6) şi cîteva notaţii
într-un text nepublicat 10 • Cert este că această curtină îşi schimbă
direcţia sp re est cu circa 20°, astfel încît devine aproape paralelă
cu bulevardul (fig. 7), fiind diferită de ipoteza Pârvan (fig. 8)
rămasă actuală

pînă a stăz i.

Restaurarea reali zc. tă propune un front de circa 5,50 m pentru
fiecare dintre turnuri şi le măreşte ie şirea în afară cu 0,20 m. De
asemenea îndreaptă latura interioară a turnului nord-estic şi creea ză o cameră interioară cu dimen siunile de 1,10 x 2.90 m (fig. 9).
mult prea mică pentru a fi cu adev ărat utilă . Suprapunînd releveul
Fig. 2 Vedere a porţ i i, din timpul lucrărilor efectuate în 1958, clişeu nr.
520 /3, Muzeul de istorie naţională şi arheologie (M . l.N.A. ). Constanta.
Fig. 3 Reprodus

li mita

după

arh . Dan Corneliu.

săpătur ii

(
---~~

\

pavaj mortar

Poarto de vest

din 1958 cu cel al situaţiei actuale (fig. 9), constatăm că zidul u şor
ob li c al turnului estic se întîlneşte cu decroşul format din latura
adusă la unghi drept, cu un fragment din zidăria antică a curtinei,
probînd corect itudinea releveului. În caz contrar, acest decro ş
ar fi putut fi interpretat dre pt re sturile unei scă ri de acces pe
zidu1· i.
10

11

V. Canai-ac he, To mis 1960 - Raport preliminar .. . , p. 3,
G. Lug li, La tecn ica edilizia Romana, Roma, 1957, p. 48.

Fig. 4 Vedere a bastionului de N-E; laturile de S-V
S-E, clişeu 1?31 /3. Mu zeul de istorie na ţională ş i
arheologie Con s tanţa, s ăp ă turi, 1958.
şi

Toate laturile bastioanelor porţii sînt realizate dintr-o zidăr ie
cu mari blocuri de piatră, opus quadrotum 11 , fără mortar, dar
legate cu agrafe din fler fi xate în plumb (fig. 3, 10). Cîteva din dimensiunile uzuale sînt: 1,45x0.90x0.58; 0,48x1,12x0,58; 0,90x
0.75 x 0,58 m etc. Piatra folosită este un calcar de cal itate, dens şi
negel iv, în t im p ce pentru fundaţie se pare că s-a folosit un calcar
cochilife1·, asemănător celui de Techirghiol. Blocurile mari, aşezate
în lungul zid ului, sînt alternate cu altele transversale, însă, după
cit se pare, fără o regulă precisă: pe faţada din interior o traversă

Fig. 5 Vedere spre N-E a curtine i adiacente porţii ,
arheologie

cli şe u Mu zeul de istorie naţională şi
Con s tanţa, săpături, 1958.

Fig, 6 Vedere a laturii de S-E
Muzeul de istorie naţională
stanţa, săpături,

şi a curtinei, clişeu
şi arheologie Con-

1958.
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Fig. 7

POARTA DE VEST - Releveu al înc er cări i de reconstituire , suprapus
pe cel din 1958
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BĂNICĂ

Fig. 9.

IJi(JJ]

Releveu 1958

~

Zi dărie antică conse rvată ..în " itu "

în poziţ i a a dou a (asiza 2) şi alta în po z iţia a patra (asiza 3) : pe cealaltă faţadă o traversă în poziţia a treia (asiza 2) . Nu avem date
pentru determinarea grosimii zidurilo r turnurilor ş i du pă cît se
pare nu sînt nici urme de emp lecton (la curtin ă nu a fost comp let
demantelat). În acest caz, zid ul fie avea gro simea pietrelor de parament. dar care nu alcătu i au spre interior un pe1·ete dre pt , fie
partea lui infer i oară era plină cu pămînt. pentr u a avea o rezi stenţă
sporit ă la mijloacele de asediu.
Poarta beneficia ş i de un tratament decorati v deosebit : un
bosaj obişnuit cu re li ef mic (max. 1 cm) , accentuat în marginea
superioară de un profil (m ulură) ie ş it în afa1·ă. Chenarul pre lu crat
fin cu gradina are o lăţime vari ind de la 0,06 la 0,12 m şi se găseşte
pe trei latur i (fig. 10, 11). Mulura este pe marginea s upe1· ioară,
întreruptă însă de chena rele duse pînă la marginea blocului de
piatră. Înălţimea prnfilului variază între 0,07 ş i 0,10 m ş i iese în
afară cu max i mum 0,04 m: este spart şi tocit în cur sul timpului.
Se mai poate remarca Ii psa chenarelo1· vertica le în unghiu I i ntrînd
format de antă cu peretele lateral. Blocurile notate cu «X» pe
figura 10 sînt montate pe locul respecti v cu ocaz ia restaurării şi
fie au fost găsite demontate, fie provin din turnul nordic. În orice
caz înălţimea identi că do vedeşte o execuţie unitar ă a întregi i
porţi.

Bosajul special al pa 1·ament ului stă mă rt u r ie a influ e nţei încă
prezente a ar hitectu1· ii Greciei elenistice 12 în fostele colon ii ale
Miletului. Utili zarea bosaju/ ui obişnuit. p u ţ i n reliefa t, este cunoscută

în epocă:
Tropa eum Traiani 1'' . Callatis şi Halmyris
(Murighiol ) 11 , et .
Paramentul exter ior al curti nei nord-est ice era r eali zat s1m1 lar, fapt v izi bi I î n am p1-enta răma s ă după demantel are (fig. 5).
Din acee aş i fotografie se poate observa că pr i mul i-înd de blocuri
mari se afla mai jos de asiza s u per io ară a fundaţiei turnului nordi c.
Blocurile paramentul ui se legau de z idăria din piatră de calca1·
neprelucrată de tip opus incerwm , rea lizată cu mortar de var cu
nisip marin şi sfărîmătură de c ărămi z i . Faţa interioară a curtin ei
se î nfăţi şa din a c eeaş i piatră de dimens iuni mi ci (0.30 m), pre lu-

12 J. Durm, Die Bau kunsl der Griechen, Leipzig , 191 O, voi. 11, 1, p. 117,
fig . 87 - soc lul Parthenonului; p. 221, fig. 201, Atena, poarta Dipylon.
13
Gh . Papuc, Con sidera ţii asupra perioadei de sfîrşit a cetă'ii Tropaeu m
Traiani în « Pontica », X , Con s tanţa, 1977, fig. 3; R. Vu lpe, I. Barnea, Din
istoria Dobrogei , voi. li, p. 509, fig . 11.
14
Ob serva ţii pe1·so nale asupra zidului de in c int ă recent dezve lit la Callat is în ~ pr o pi erea Muzeu lui şi I poarta de nord de la Halmyris - Murighiol.
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Turnul sudic al p orţii-restituire a
cea de N-E

decoraţiei

paramentului, latura de S-E

şi

erată

sumar. Lăţimea zid ului restaurat variază între 3,20 şi 3,45 m
turnul porţii, iar î nălţ imea structurii puse în evidenţă cu
ocazia săpături lor se apropie de 2,00 m.
Stabilirea traseului incintei la nord-est de aceast ă poartă pune
problema modului în care ce le două porţiuni restau rate se leagă.
Rămîne ca viitoare cercetări de teren să elucideze acest lu cru.
De asemenea speră m , ca tot atunci să se rezolve şi problemele
legate de cronologia fortificaţii lor.
lîngă

Fig. 12. Vedere a bastionului sudic, 1991,

cliş e u

T.

Bănică.

SUMMARY

The fortifications of Tomis were built in the lllrd - IV<h century and were
rebuilt in the Vlth century.
The last archaeological researches were performed at the precincts and at
the gate in 1958 under the guidance of V. Canarache and the results weren ' t
publ isched. ln the following years the famous restaurations of the precincts
and its outfits were a Iso accompl ished.
The gate nr. 1 faces north- west and has a single entrance opening 4.05 m
wide. lt is flanked by tWo rectangular bastions and was closed only by a portcui Iis. The exterior face of the wal I was ma de of Iarge scraped stone blocks,
decorated with a special embosslng, With a sl ight relief and ccmplet~d with
o moulding on the upper edge.
The gate had this way a particular aspect, probably of Hellenist ical affil iation
Towards NE the Gate is linked with a frustum to the preclncts, which ls
directed to NE, differently of that presumed by Părv an in 1915.
Towards the exterior the wall was also made of large blocks, while towards
the interior a brick work of raw stone of smal I dimensions had been used.
The thickness of the curtain varies between 3.20 m and 3.45 m.
The future archaeological researches shall elucidate ccmpletely the directicn
of the prec lncts between the tWo gates.
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CONTRIBUŢIE

LA CUNOAŞTEREA ARHITECTURII BISERICILOR
DE LEMN DIN TRANSILVANIA *
.

arh . TUDOR

Biserici de lemn cu absid a

semicirculară

OTETELEŞANU

aş a

I În anu l 1929 Iosef Strzygowski scr ia (î n « Die alts lavisch e Kunst », p.
159): « La t oa te bise r·icil e de lem n conservate , în tîln im fără ex cepţi e abs ida
p o lig o n a l ă , niciodat ă pe cea ro tu ndă şi putem spun e că aces t fapt este specific prelucr·ăr ii lem nu lui. Aşa cum piatra condu ce la fo rm e rot unde, t ot aşa
şi lemnu l determ in ă îmbin ăr i în ung hi drep t sau într -un ungh i de 1350,
a d i că la cor ul pătrat la ce l înc hei at cu 3 pînă la 5 laturi » .
Mu ltă vreme aceas tă co nsiderare , pe cît de cat e goric ă , t ot pe at ît de nefond ată , nu a fos t in fi rmată . Abia în 1971, Ioana Cr ist ache Panait sem n al ea z ă
ci nci exe mpl are de bise ri ci de le mn cu absida semic ir· culară , în ţara noas t ră ,
fără a se referi însă la punct ul de vedere a l lui Strzygowski (fig. 1 ).
Mai în t îi în Bisericile de lemn de Io S ălaj (de Ioa na Cri stache Pana it şi ar·h.
Jon Scheletti, art ico l pu bli cat în «Bul eti nul Monu me nte lor Istori ce»,
n r. 1 din 1971), Joana Cristach e Pan ait scr ie: «Formă spe cifică z i dăr i e i , absida semicirculară este în făţiş ată în zona de care ne o cu păm de d ouă lăcaş ur i
de lemn. Merită să c ită m în mod deosebit r·emarcabila exe cutare a aceste i
vari ant e a planu lui drept ungh iular· la s trăvech ea biseri că d in Bulgar i, data bi l ă ce l ma i t îrz iu în seco lul a l XV II -iea. Întîl nirea acest e i for me înt r-o zon ă
în care bise r ica de zi dă ri e lip seş t e ridică un sem n de în treba re asupra sursei
de in spiraţ i e. Amin ti m că t en di n ţa spre for·me sem icirc ulare a meşteru l ui
ă l ă je an se întreve de ş i în tă lpil e sem icirculare ale păr ţi i de răs ăr it a J ăcaş ul u i,

\.............

("\.
/(..- ·

cum se poate ve dea la bise rica din Baica (seco lul al XV II -iea), precum şi
la o biserică , relativ r ece ntă, din Brebi, ridicată , spun localnicii, pe temeliile
prim ei biserici pe care a avut-o satul ».
Mai departe, în nota 20 a articc lului : «Ce l de al doilea exe mpl ar este bi ser ica din Chieşd; bi serici de lem n cu absidă se micircu l ară în restu l ţării
sînt foarte puţ in e: Banat - la H o doş şi Dragomireşti; Mc ldova, biserica
Sc h it işor ul d in Ceahlău (Neamţ) ».

Apoi în Bisericile de lemn ale Banatului (de Ioana Crist ac he Panait şi ar h.
Flo ri ca Dim it riu - Timişoara 1971 ), Ioa na C ri stache Panait re ia ce le dou ă
exem pl are din Banat : « T endinţa spre forme rotu njite a m e şteru l ui bănă 
ţean văd it ă atît în fo losirea cu precădere a abs id ei n edecroşate cu 5 laturi,
ca şi a celei decroşate cu 7 lat ur i, d uce la realizarea de biserici cu absi da
nedecroşată se micirculară, precum es t e cazul l ă caşuri l or di n H odoş şi Dragom ireşti . Formă spec ifi că arhitecturii în zid , absi da semicirc ul ară ·e ste excepţi ona l de rar reda t ă în lem n cîteva exemp lare aflîndu -se numai în judeţul
S ăla j şi în Mo ldova ».
Formu larea replicii la t eoria lui Strzygo wsk i - pe care o ci tează - vine
d in part ea Euge niei Greceanu, care, în cadru l comuni că rii preze ntate la Sesi unea Insti tut ului de Art e Pl astice « Ni co lae Grigorescu » (azi Academia de
Arte Frumoase), din mai 1973, intitulată Conside raţii asupra ce lor mai vechi
biserici de lemn cu datare certă din Tran silvan ia , in corelare cu e voluţia biserici/or de zid, spu nea : « Afirmaţia că absida cu plan ci rcu la r nu se întîlneşte
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Fig . 1. Localizarea
• Comunicare p"rezentat l tn cadrul Ses iun ii anuale de comun ică r i ştil nţiflce D. P. C. N.
la 15 iunie 1976.
Fotoirafii executate de Tudor Otetolefanu , clifHle afllndu-10 în Fototeca D.M.A.S.I.

66

http://patrimoniu.gov.ro

exemplarelo r cunoscute.

niciodată realizată în lemn, este in firm ată, în ţara noastră, de următoarele
exem ple : biserica de lemn Schitişorul din satul Ceahlău, jud eţu l Neamţ,
construită în jurul anului 1838; bise rica di n Dragomireşti, judeţul Timi ş ,
mutată în acest sat în 1777; biserica de lemn din Bulgari, judeţul S ă laj, data bilă, conform Ioana Panait, ce l mai tîrziu, în secolul al XVI I-i ea ; bi se r ica
de lemn din Hodoş, judeţul Timiş, datat ă 1774. La toate aceste construcţii,
absida este realizată din grinzi tăi ate în for· mă de segment de cerc şi îmb i
nate în jumătatea lemnului. Nu este exclus ca cercetă r ile de t eren să nu
conducă la semnalarea altor cazuri similare >> .
Reluăm exemplele menţionate, prezentîn du -l e în ordi nea lo r cronologică.
Cea mai veche este biserica de lemn «Sfinţ ii Arhanghe li >> din Bulgar i,
din secolul al XVII-iea.
Urmează biserica de lem n «Sfi nţii Arha ng he li » din Ch i eşd databilă la
finele secolului al XVII-iea.
Bise rica de lemn « Naşterea Maicii Domnu lui » din Dragomireşti datează
probabil din prima jumătate a secolu lui al XV III-iea, înt rucît este mutată
aici spre sfî rş itul secolului, în 1777.
Asupra bisericii de lemn din H odoş , datată 1774, cu absida, tencuit ă la
exteri or, facem o rezervă pînă la efectuarea unor cercetăr i pe monument
mai amănunţite, cu sondaje ca re să evidenţieze dacă într-adevăr· bîrne le ce
alcătuies c pereţii absidei sînt cioplite în arc de cerc, sau dacă for ma c ir c ular·ă
nu rezultă doar din tencuiala aplicată, poate, pe o structură p oligo n a l ă cu un
număr mai mare de laturi. Totodată semnalăm faptul surp r inzător că această
biserică - f1e cu structura absid e i efectiv semicirculară sau numai în aparen ţă
- nu figu rează în lista monumentelor istorice.
Cu peste o jumătate de secol mai nouă, biserica de lem n « Naştere a Maic ii
Domnului >> , numită «Schitişorul», din Schitu Hangului, înglobat azi în
sat ul Ceahlău, este singura de acest tip cunosc ută pînă acu m în Moldova.
În faţa măiestriei cu care au fost rea lizate formele rotund e , co nst ruite cu
piese cioplite din secure şi bardă în forma obezilor pentru roţile de car
şi cu toată admiraţia pentru frumu seţea diferitel o r elemente decorati ve ce
împodobesc aceste modeste lăcaşuri - co nso le , brîuri în tor sadă, ancadra
mente de uşi, trafo rul scîndurilor de parapet de la foişoarele turnurilor clopotniţă etc. - sîntem datori să sub liniem dificultatea tehnică de e x ecuţi e
a abside lo r semici rcu lare, care d e notă priceperea, dragostea de meserie şi
ost e neala întru frumos ale vechi lor noş tri meşteri lem nari .
Nu ne putem opri de a face co mpa r aţia cu abside le semicirculare ale unor
biserici de lemn din Scandinavia, de a căro r e x istenţă am luat cunoştinţă
avînd ocazia s ă răsfoim ca rt ea Stave churches in Norway (Bisericile în doage
din Norvegia, Editura Rud o lf Stei ner Press, Londo n, 1969). Dacă rămîi im presionat de volumetria şi pl astica arhitecturală ale acestor construcţii ş i
mai ales de remarcabila lor decoraţie interioară în lem n, în ceea ce p riveşte
problema absidei semicirculare, trebuie recunoscut că sist emu l nordic « în
doage », cu piesele de lemn montate vertical - ca doagele unu i butoi este mult mai uşor de realizat, pe un plan circular, decît sistemul autohto n
« în obezi» .
Dar - revenind pe meleagurile noastre - iată că speranţa e xpr i mată
de Eugenia Greceanu în comunicarea sa a început să se împlin ească . .
în 1969, urm ă rind lucrări le de reparaţii începute la Biserica de le mn
« Sfi nţii Arhangheli » din Cuştelnic, co muna Găn eşt i, jud eţu l Mureş, am
re n' arcat altarul rotund al bisericii din apropierea ei, cea fostă u n it ă , cu
hramul « Sfîntul Arhanghe l Gavril >>. (fig. 2). Aceasta fusese t recută cu vederea pînă atunci, nefigu rînd m ăcar în lista de ev id e nţă , desigur pentru mo tivul că atenţia tuturor era în primul rînd atrasă spre biserica vec he de a l ă 
turi cu frumoasele două, extrem de rare, exemp lare de ancadrament de uş ă
în formă de gaură pent ru cheie. Conform relatări lor or-ale, cea cu absida
rotundă a fost adusă de undeva« de pe deal » şi remontată aici în 1891. Prin
urmare, considerăm că nu greşim situînd co nst ruirea ei pe locul iniţial în
prima jumătate a secolului al XIX-iea. Totod ată sem n a l ăm că , la strămutare ,
scî ndu rile pictate care alcătuiau bolta naosu lui au fost înlocuite, fl ind reuti lizate la înfundarea streaşin e i.
După aproape trei ani, la începutul lui 1972, descoperim ş i Biserica de
lemn «Sf. Nicolae » din Nicoleşti, (flg. 3), local itate î ngl obată acum în satul
Crăci uneşti din judeţul Mureş. Este d atată 1799, deci mai veche decît cele de
acelaşi tip din Cuştelnic şi C e ahl ă u. Cu ocazia unor re paraţ ii gene ral e, relativ
recente, construcţia a fost amputată, păstrîndu-se doa r naosul şi altar ul.
Totodată s-a înlocuit cu ţiglă în vei itoarea de şiţă şi s-a denaturat comp let tot
interiorul. Aşa incit valoarea ei nu mai constă, efectiv, decît în altarul semicircular (fig . 4).
La propune rea noastră, bisericil e cu absid ă sem i circu l ară din Cuşteln i c
şi Ni coieşti şi -au că pătat locul cuvenit în Iista de evide nţă a monument e lor.
Premiere le flind însă deja de do men iul trecutului, le-am conside rat lao l a lt ă
cu cele cinci exemplare de tip sim ila r, semnalate de Ioana Panai t, prezen tindu-le tot atît de fugitiv .

Fig. 2. Biserica de lemn «S f. Arhanghel Gavril » di n Cuş t e ln i c. Absida semi-·
circu lorCl .

Fig. 3. Biserica de lemn « '.: f. Nico lae » din

Fig . 4. Biserica de lemn din

N ico leşti.

N i coleşti.

Absida semicfrcula rCl .
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primitivă

a absidei şi cioplirea ei în întregime din stejar, pun î n să întrebarea
nu cumva provine de la o construcţie anterioară, refăcută şi în n ădită
mai tîrziu, ceea ce ne-ar conduce să considerăm absida cel puţin, chiar din
secolul al XVI II -iea.
Ultima biserică de acest tip (fig.10) ne-a fost semnalată, aproape în acelaşi
timp, de rărintele protopop David Lazăr şi profesorul Miron David, din Tîrgu
Mureş. Este biserica de lemn din Cerghizel, comuna Ungheni, adusă aici se pare după primul război mondial - din satul vecin Cerg hid, unde se con struise o biserică nouă de zid. Tot fără turn, avînd clopotniţă cu foişor şi, de
aserr.enea, pe latura de vest o prispă - aici pe patru stîlpi şi cu parapet adăugată la strămutare, cînd construcţia a fost aşezată pe un soclu înalt, tencuit, iar ferestrele au fost mărite. Învelitoarea din şindri l ă s-a păst r at însă.
Întreaga construcţ i e este din lemn de brad pe tălpi de stejar. Acoperişul
corpului principal se încheie spre est în semicerc, prinzînd absida uşor de croşată sub streaşina lărgită . Execuţia părţii rotunde este mai îngrijită, cu
bîrne de aceeaşi grosime, avînd asizele dintre ele continue, cu îmb inarea
mai ordonată a obezilor în jumătatea de lemn (fig. 11, 12).
dacă

Fig. 5. Biserica de lemn din

Abuş. Vedere de la N -E.

Fig. 8. Bise rica de lemn din
S-E .

Abu ş. Deta liu de îmbinare

a

bîrnefcr în obezi fa

absidă, în partea de

Fig. 6. Biserica de lemn din

Abuş. Absida semicirculară văzută de la

S-E.

Fig. 7. Biserica de lemn din Abuş. Detaliu de la Fig . 6.

Fig. 9. Biserica de lemn din

Subiectul prop r iu-zis al comunicării îl formează doar cele două recent
descoperite, în martie 1975 şi în februarie 1976.
Prima, biserica de lemn din Ab u ş, comu na Mica, judeţul Mureş (fig. 5),
ne-a a părut cu totul din întîmplare, pe o coastă de deal l îngă şosea, în cursu I
u nei călătorii de la Tîrgu Mureş la Tîrn ăve n i. Co n strucţia simplă, fără turn
(clopot n iţa se află a l ăt u ri), este pe plan dreptu nghiu lar. La vest are o mică
pri s pă pe tre i stîlpi, fără parapet, desigur adăugată ulterior pentru p rote jarea i ntrării pr in p re lungirea aco p erişului. Probabi l cu aceeaşi ocazie î nvelitoarea a fost înlocuită cu ţiglă, iar soclul refăcut din beton. Absida altarului
(fig. 6 şi 7), decroşată, este executată din lemn de stejar. Restul construcţiei
este de brad, doar cu tă l pile din ste jar. Deşi î n a nsamblu forma rotundă a
absidei a fost corect realizată, în amănunt - datorită uti l izări i lemnu lui de
esenţă tare, de di mensiunile care vor fi stat la tndemînă - apar o serie de
neregularităţi. Aşa cum se poate vedea din detali ile pe care le preze ntăm
(fig. 8 şi 9), în ge nera l obezile sînt de grosimi diferite. Cîte o bîrnă mai groasă
a fost îmbi n ată în continuare, pe acelaşi rlnd, cu d ouă piese mai subţiri •
Alteori, înseşi asizele dintre rînduri se frîng, făcînd praguri.
Construcţia nu este datată. Prin comparaţie cu alte exemplare din zonă,
credem că poate fi situată măcar la jumătatea secolu lui trecut. Factura mai

Abuş. Idem Fig.

8, ln partea de N-E .

cu exemplare similare din zonă, considerăm construcsecolului al XIX-iea.
Sperăm că cercetări mai amănunţite vor completa, pentru aceste două
monumente, datele succinte pe care le-am putut culege în graba unor foarte
scurte popasuri la fiecare din ele.
Si luarea celor patru exemplare cu absida semicirculară d in judeţul Mureş
spre centrul triu nghiului format de singurele cinci cunoscute anterior, faptul
că slnt grupate înt r- un areal restrîns, alcătuind un lanţ între Tîrnăven i şi
Tîrgu Mureş, ne fac să credem că - dacă totul nu este o pură întîmplare
poate să fi existat în zona amintită o anumită predilecţie pentru acest gen mai
prete n ţios de realizare a altarului. Oricum, încheiem acest capitol cu aceeaşi
nădejde că cercetările de teren viitoare vor scoate la iveală poate, şi alte
exemplare ale acestui tip de plan interesant, devenit atît de rar.
Tot prin

ţia datab i lă

comparaţie

la

jumătatea

2. Biser ici de lemn de i nfluen ţă moldoveneasc ă
Tot în judeţul Mureş , în urma semnalării de către ~ărintele protopop
David Lazăr, am avut plăcuta surpriză să găsim, la Săcalu de Pădure, o biserică de lemn de influenţă moldovenească încă necunoscută , nef1gurînd deci
în lista de evidenţă (fig . 13).
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Fig. 11. Biserica de lemn din Cerghizef. Detaliu de îmbinare a bfrnelor în obezi
fa abs idă, în partea de S-E.
Fig . 12. Biserica de lemn di n Cerghi ze l. Idem Fig. 11 , ln partea de N-E.

Fig. 1 O. Biserica de lemn «Sfinţii Arhan gheli » din Cerghizel. Absida semivăzută de fa S-E.

circulară

Fig. 13 . Zone de fo calizare.
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Pentru multe dintre bisericile de lemn din nordul Moldovei şi Bucovina,
elementele caracteristice sînt:
- planul trilo bat, avînd pe lîngă absida altarului încă două laterale;
- un pridvor desch is în faţa i n trării, pe latura de sud avînd deasupra un
turnuleţ- clopot n iţă cu foişor;
- ut il izarea calote lor cu nervuri pe plan octogonal (şi foarte rar dode cagonal) pe ntru acoperirea pronaosu lui, naosului şi abside lor - în multe
cazuri doar a unora din aceste încăperi .
În Tipologia bisericilor de lemn din zona centrală a Transilvaniei (Monumente
istorice - Studii şi lucrări de restaurare, volumul 3, 1969), la capito lul 7,
Bisericile cu plan trilobat, Eugenia Creceanu scrie: « Grupul bisericilor cu plan
trilobat din zo na studiată reprezintă un caz rar în arhitectura de lemn, în
care delimitarea unei influenţe, respectiv a bisericilor moldoveneşti, se con turează clar de-a lungul unei căi principale de comuni caţ ie, care este partea
de nord a Văii Mureşului, l egată de Moldova prin pasul Tulgheş. Pornind
de la Ceahlău spre Transilvania bi se ricile se înşiră o rdonat de-a lungul arte -

Bilbo r, Stîn ceni (de unde este adusă biserica
Sf. Ilie di n Topliţa) şi Reghin ».
Trei monumente de acest tip, existente, alcătuiesc grupul de pe valea
s uperioară a Bistriţei de unde influenţa a pătruns în Transilvania;
- Biserica de lemn « Sfîntul Nicolae » din Broşteni, judeţul Suceava,
avînd abside laterale, pridvo r cu turnuleţ deasupra şi calote octogonale pe
pronaos şi naos, cea din u r m ă - de formă oval ă - prinzînd şi absidel e laterale;
- Bi serica de lemn « Cuvioasa Paraschiva » din Farcaşa, judeţul Neamţ,
cu plan identic şi ca lote octogonale pe pronaos şi naos;
- Biserica de lemn din Răpciuni - Ceah l ău, judeţul N ea mţ (mutată
în Muzeul Satu lui din Bucureşti) avînd a c eleaşi caracteristi ci, cu diferenţa unei
calote dodecagonale pe pronaos.
Trecînd în Tran sil vani a, exemp lare le ma i ap ro piat e, din judeţul Harghita,
preiau toate elemente le tipul ui mo ldove nesc. Cu precizarea că bi se ri cil e
« Sfinţii Arhangheli » din Tulgh eş şi « Sfîntul Ni colae » din Bi Ibor au fiecar e
re lor de

circulaţie: Tulghe ş ,

Mînăstirii
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pe naos, u ltim a avînd şi turnuleţul înălţat pe
deasupra p ronaosu lui, iar la biserica M î năstirii « Sfîntul Ilie » din
Topl iţa se găsesc patru ca lote octogona le peste pronaos şi cele trei abside.
Biserica '« Sfîntul Ni co lae » din oraşul Reghin, judeţul Mureş, nu are nici
calote pe nerv uri, nici pridvor cu foişor pe latura de sud, preluînd însă de
la tipul moldovenesc planul trilobat.
La aceste patru exemplare se adaugă Biserica de lemn « Sfîntul Nicolae»
din Răstoliţa, tot în jud eţul Mureş, care, nefiind construită pe plan trilobat ,
îşi g ăsea locul în tipologia menţionată a Eugeniei G re ceanu, la capitolul biser ici lor cu plan dreptun gh iular ş i abs i dă poligonală n ede croşată. Singurul
element caracter istic tipului moldovenesc pe care îl prezintă este pridvorul
peste care se înalţă turnul - clopotniţă . Ulter ior s-a ad ăug at în continuare
pe latura de sud o prispă l argă, cu stîlpişor i ciop li ţi deas upra pa rapetului.
Apariţia biseri ci i din Săcalu de Pădure vine să completeze această serie
de monumente de pe va lea sup e rioară a Mure ş ului şi de pe va lea Bistrici oarei, integrîndu-se în arealu l care cuprinde celela lte cinci exemplare.
Dar influenţa moldoven ească asupra bisericilor de lemn din Transil van ia
a pătrun s mai adînc, ajungînd pînă în partea nord-vestică .
Tot la capitolul 7 al tipol ogiei citate, referindu-se la« adoptarea forma l ă
a planului trilobat » pentru biserica din Reghin, fără utilizarea sistem ul ui de
bolti re moldovenesc, Eugenia Greceanu s em n a l ează un exemplar izolat:
« Acee aş i cara cte ri stică o prezintă de altfel şi singura biserică de plan tri lobat ex i ste ntă în Transil va nia în afara gru pului din fosta reg iune Mureş şi
anume bi ser ica din Că lin eş ti Susani, d in nordu l Mar am u reşu l u i » .
Ult e r :o r , Ioana Cristache- Panait ne -a făc ut cun oscu t e (tot în cuprinsul
Biserici /or de lemn din Sălaj, menţ i onat e) în că d o u ă bi ser ici influenţat e de tipul
mo ldovenesc. acest e a fă ră p lan tr il obat, dar avî nd amî nd ou ă ca lote pe ne rvuri
deasupra a ltarului: «S u rpr in zătoare este afla rea , la dou ă l ăcaşur- i d in Să l aj,
anume la Cehe i ş i Camăr, a bolţii pe plan poli go nal din fîşii curbe cu nervuri,

cîte o

s igură cal otă oct ogo nală

coamă,

Fig . 14. Biserica de lemn « Înălţare a Domnului » din S ăca l u de Pădure .

Fig. 15.

Tu rnu l - clopotniţă văzut

de la S-E.

uşor cioplite la Cehei, şi care se un es c într-o chei e de boltă. Dacă ce le cîteva
exe mple de acest fel ce se mai cunosc în Transi lvan ia sînt justifi cat e de apropi ere a lo r de Moldova, pat r ia meşterilor creatori ai bolţilor pe plan po li gonal în arhitectura de lemn, în cazuri le celor două sate vecine amint ite,
ele îşi pot afla explicaţi a numai prin prezenţa a ici a vreunui m eşter moldo vean».
Reîntorcîndu -ne pe val ea Mureş ului, la Săca lu de Pă dure din comuna
B rîncoveneşti, silu eta Bisericii de lemn « Înălţarea Domnului » , co nstruită
în 1790, ne apare de departe, făcînd cap de perspectivă la un cot al uliţei ce
conduce spre ea. (fig. 14). De la încep ut frap ează cel e tre i rînduri de înveli to ri în poală, care preced coiful de peste foişorul turnului (fig. 15), ce se
ridică deasupra pridvorului de pe latura sudică. Pe ling ă acest pridvor, construcţia a preluat de la tipul moldoven esc numai calote le octogonale pe ne r vuri care acoperă pronaosul şi naosul. Planul bisericii este dre ptunghiula r
cu absida poligonală decroşată, pronaosu l t e rminîndu-se şi e l spre vest în
trei feţe . (fig. 16).
Din poartă, ai cărei stîlpi sînt ornaţi cu rozete din care se îna lţă vrejuri
unduioase, apare pridvorul (fig. 17) cu un mic bal con în n ădit alături din
care urcă scara spre turn. În continuare s-a adă ugat pe latura de sud şi o
prispă . Pentru a o aco peri s-a refăcut şi învelitoarea corpului principal,
înlocuindu-se cu acea ocazie şindrila prin ţiglă sol zi. În capătul prispei,
în spatele unei cruci vechi de piatră şi al unei roţi d e moară, era şin
drila pregătită pentru repararea învelitorilor t ur nul ui. Console bogate ,
tăiate din ferăstrău în capetele ultimelor tre i bîrne , co n t urează cl ă direa sub
streaşină , la fiecare unghi i eşind pe care î l fac pereţ ii (fig. 18). Din nou în
faţa pridvorului, re găsi m vre jurile de la stî lpii porţ ii pe montanţii ce înca-
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Fig. 18. Con sole în partea de S-E a absidei.

Fig. 16. Vederea bisericii dinspre N-V.

Fig . 19. Pridvorul. Detaliu de la S- V.

Fig. 20.

Pictură

pe latura de sud a naosului.

Fig. 17. Pridvorul. Vedere de la S-E.

drează

intrarea, desigur ad ă ugaţi, cîndva, peste stî lp işorii atît de frum os
(fig. 19).
lnt rî nd înăuntru, rămî i lo cul ui şi - ab ia după un mo ment de răgaz înce pi să admiri cu încîntare frumoasa pictură de p rin 1825, destul de bine
păst rată şi cu coloritul încă foarte viu, în specia l în pronaos. Di n păcate am
putut înregi stra doa r cîteva fragmente (şi nu în color) în zorul primei vizite,
care nu se poate nu mi cercetare. Pe latura de sud a naosului, sub cafas, se
găseşte scena Ostaşi dusără pre Isus la Irod (fig. 20). Pe latura opusă, tot sub
cafas, apare o al tă scenă din ciclul patimilor. Tot la nord, mai spre mijloc,
Miron osiţele la morm1ntul lui Isus (fig. 21 ). Pri vi nd în sus se vede calota pe nerstrunjiţi
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Fig. 22. Cq loto pe ner vuri o naosu lui.
Fig. 21.

Pic tură

pe laturo de no rd o naosului.
Fig. 23. Caloto pe ner vuri di n pronaos.

Fig. 24.
Fig. 25.

Pictură fn pronaos spre nord.
Pictură fn pronaos spre S-V.

RESUME
Dans le cadre de la premi ere part ie. « Eglises en bois el /'abside dem i-circulaire » l' auteur signa le Ies seuls cinq exemplaires de ce genre connus dans le
pays jusqu'a 1969, notamment Ies eglises en bois de: Bulgari et Chie~d (Mar a mureş) , Dragomireşti et Hodoş (Banat) et Schitu Hangului (Moldavie) .
De suite, I 'a uteur presente encore qu atre exempl a ires, decouverts par lu i
entre 1969 et 1976, groupes d ans le departament de Mureş a : CU?telnic,
Nicoleşt i, Abuş et Cerghizel , tout en soul ignant l'importance de l' apparition
de ces exemplaires encore inconnus et le fa it qu 'i ls se trouvent emplaces
dans le ce ntre du tr iangle situe entre Ies trois zones des premleres cinq
eglises en bols de ce genre.
Dans la deuxieme partie « Eglises en bois d'influence moldave au nord de la
Transy/vanie », I 'a uteur presente I ' egl ise en bois de « Săcalu de Pădure» ,
departement de Mureş, qui s 'ajoute aux exemplalres deja connus de : Tul&'he?.
Bilbor et Topliţa . (departement de Harghita), Reghin et Răstoliţa (departement de Mureş) , Călineşti (Maramureş) , camăr et Cehei (departement de
Săi aj) .

vuri (fig. 22) şi su b ea reg istru l de racordare care o susţ in e. În calota pronaosului (fig. 23) pictura - reprezentînd Marti rajul apostolilor - este mai
bine co n servată. La nord, pe registru l superior, Nunto din Cano Go/i/eei,
iar, dedesubt, o sui tă de muceniţe (fig. 24). Pe teşitura de la s ud -vest a pronaosului, Evo după izgonireo din roi (fig. 25).
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ISTORICUL CONSTRUIRII BISERICII ORT. (FOSTĂ UNITĂ)
DIN RACOVIŢA (JUD. SIBIU)

NICOLAE SABĂU

În istoria artei religioase moderne a
românilor transilvăneni din secolul al
XIX-iea pot fi distinse două curente
paralele şi opuse, care se vor menţine
sub aspectul lor tipic, tranşant, pînă în
preajma Unirii din anul 1918:
1. continuarea vechi lor modele constructive şi picturale exprimate în arhitectura tradiţională a bisericilor de lemn,
înfrumuseţate de picturi într-o alcătuire
stilistica-formală inspirată de vechile izvoare bizantine;·
2. dezvoltarea unui curent occidental
cu o arhitectură de zid ce dezvăluie o
planimetrie hibridă, în care se regăsesc
modele reactualizate a!e arhitecturii medievale transilvănene, de tipul bisericilor
sală cu altarul poligonal decroşat şi cu
turn clopotniţă în faţada apuseană, înveşmîntate într-o haină decorativă nouă
în variante de Iimbaj care pornesc de la
neoclasicism pînă spre eclectism.
Totuşi, încă din a doua jumătate a secolului al XIX-iea în acest repertoriu arhitectural ecleziastic occidentalizat se pot
cita exemple ale unei reveniri conştien 
tizate spre stilul tradiţional. Este cazul
capelei din Băile Herculane (1864) 1 , al
capelei cimitirului din Braşov (1874) şi
al bisericii cu hramul «Adormirea Maicii
Domnului» din aceeaşi localitate (18951896). toate în chip deliberat în stil neobizantin. 1
Dacă în a doua jumătate a secolului al
XIX-iea revenirea la arhetipuri le arhitecturale bizantine este mai sporadică,
o dată cu definitivarea şantierului de construire a catedralei ortodoxe din Sibiu
(1902 -1905) • modelele neobizantine
vor intra în drepturile lor depline, declanşînd - şi mai mult după Unire - o
adevărată febră constructivă.

În mediul greco-catolic se preferă însă
varianta planimetrică a bisericii sală.
Transilvania dinainte de marea Unire
nu a avut acea energie creatoare în domeniul arhitecturii religioase de zid, aceasta
s-a manifestat mai degrabă în domeniul
picturii parietale sau al icoanelor. Pentru
a cataliza această energie creatoare îi

1 Coriolan Petranu, L'art roumain de Transylvanie, Bucarest, 1938, p. 47.
1 B. Baiulescu,
Monografia bisericii gr. orc
rom. a sfintei Adormiri din cetatea Braşovului,
Braşov, 1898, pp. 47, 30.

lipseau puternicele şi bogatele organizaţii
religioase, mecenaţii care să clădească
asemenea lăcaşuri monumentale, o nobilime dispusă la o asemenea finanţare;
chiar şi burghezia română aflată la începuturi le sale nu dispunea încă de acea bună
stare care să-i permită angajarea în astfel
de întreprinderi. Astfel. revenea, în
mare măsură, comunităţi lor săteşti, deobicei mai sărace în disponibilităţi financiare, să edifice aceste monumente,
într-un angajament nu Iipsit de sacrificii.
Aşadar, în mare măsură, în secolul al
XIX-iea, circumstanţele au fost defavorabile arhitecturii monumentale rom âneşti din Transilvania. Aici, cele mai importante edificii religioase au fost construite după planurile unor arhitecţi
străini; cel mai dotat arhitect rom ân
din monarhia austro-ungară, Cesar Poppovici, a fost activ cu precădere în Austria, 4
în primele decenii ale secolului al XX-iea.
La cumpăna dintre cele două secole, pot
fi amintiţi o serie de constructori români
cu angajamente ferme în domeniu, precum
Dimitrie Boitor 6 din Oraviţa, care, între
1906-1908, a realizat biserica din Cacova,
inspirîndu-se din vechea arhitectură bizantină dar şi din aceea postbizantină aflată
în România; Adrian Diaconovici 6 care a
edificat monumentul funerar al familiei
C. Diaconovici-Loga din Caransebeş; meş
terii constructori George Matei 7 şi Grigore
Moldovan din Gherla 8 •

515-516.
1

Biserica catedra/CI de la Mltropo//a OrtodoxCI romdnCI din Sibiu, Sibiu, 1908, p. 8 'i urm.

1

I.

Puşcariu,

în domeniul arhitecturii de zid 8 • O legislaţie nedreaptă a interzis, încă din Evul
Mediu. ortodocşilor construcţia unor biserici de zid în oraşele transil vănene.
Secolul al XVIII-iea a constituit o excepţie
în acest sens. Referinţa ar cuprinde cîteva
dintre bisericile greco-catolice sau ortodoxe, care au beneficiat de aprobări
speciale, pentru a fi clădite la Alba-Iulia
(Biserica ort.,/ fostă unită/ din Maieri,
1713-1740; Bi se rica Adormirea Maicii
Domnului din Lipoveni, 1720; Biserica
ort„ «a grecilor», 1783-1787); la Blaj
(Catedrala Sf. Treime, 1741-1749, 1837);
la Făgăraş (Biserica Sf. Treime 17831791); la Oradea (Biserica ort. «cu
Iună ». 1784-1790); la Tîrgu Mureş (biserica « Bob ». 1793) sa u la Cluj (Biserica
ort„ Sf. Treime, 1795 - 1796) 10 •
În general, bisericile de zid construite
în satele transil vănene în prima jumătate
a secolului al XIX-iea sînt modeste ca
realizare arhitecturală sau dimensiune.
Mai împlinite din aceste puncte de vedere
sînt lăcaşurile care au fost ridicate de o
serie de comunităţi care au beneficiat
de venituri suplimentare. Astfel, pe Valea
Bîrgaielor, ce fusese înglobată regi mentului grăniceresc în 1784, va începe, în
prima jumătate a secolului al XIX-iea, o
vastă campanie de edificare a lăcaşurilor

•
' Viitorul arhitect s-a născut în anul 1876,
într-o familie de bănăţeni originară din Lipova .
Tînărul Cesar şi-a făcut studiile la Şcoala Politehnică din Viena ca elev al lui C. Konig, discipol
al reputatului arhitect Otto Wagner (18411918), unul dintre făuritorii arhitecturii moderne, organizatorul şcolii vieneze de construcţii. Arhitectul de origine română s-a remarcat prin seriozitatea şi temeinicia creaţiilor
sale. Albumul referitor la edificiile plănuite de
el, ne oferă o idee asupra concepţii lor sale formale , arhitecturale (Otto Wagner, Moderne
Architektur, Wien, 1896, a patra ediţie publicată
sub titlul, Die Baukunst unsere Zeit, Wien 1914;
Wiener Architekten: Cesar Poppovits, Wien
Leipzig, 1931 ; « Der Architekt », XXII, 12,
pp. 183-187, Wien, 1920. Coriolan Petranu,
L'arc roumain, p. 55-56; Otto Antonia Graf,
Die vergessene Wagnerschule, ed. jugend & Volk,
Wien, 1969; Renate Wagner-Riegerm, Wiens
Architektur in 19. jahrhundert, « Osterreichischer
Bundesverlag far Unterricht, Wissenschaft und
Kunst », Wien, 1970, pp. 207 şi urm.).
6 «Luceafărul », VIII, fasc. 22, pp. 506-507,

E. Miron Cristea, M. Voileanu,

1

Se cunoaşte - faptu I este o rea Iitate
istorică - cît de însoţită de obstacole
a fost perfecţionarea meşteri lor români

7

«Familia», XXXI, 18, 1895.
Ibidem, XXI, 40, 1885.
Ibidem, li, 26, 1866.

8

Prin actele emise de sinodul episcopal
catolic de la Buda din anul 1279, li se interzicea
«schismaticilor», deci ortodocşilor, ridicarea,
zidirea sau construirea unor capele şi biseri ci
(v. Hurmuzaki, Documente, 1/1, p. 128; G. Lăză
rescu, N. Stoice scu, Ţăril e romdne şi Italia pln ă
la 1600, Bu c ureşti, 1972, p. 220.
10 Şematismul veneratului cler al Arhidiecezei
Metropolitane greco-catolice de Alba-Iulia şi Făgă
raş pre anul Domnului 1900 . .. , Blaş, 1900, p. 25,
33, 42; Gheorghe Şincai, Opere, III, Hronice
romdnilor, tom III, Bucureşti, 1969, p. 312; Ti-

motei Cipariu, Acte

şi

fragm ente latine romd-

nesci pentru istoria beserice/ romdne mai alesu
uni te, Blasiu, 1865, p . 89; Gh . Anghel, Biserica
din Maierii şi mitropolia lui Mihai Viteazul de la
Alba Iulia, în «Studii şi articol e de istorie»
IX, Buc., 1967; p. 231; Ioan Şerban, Elemente de
arhitectură postbizantină la edificiile de cult romdneşti din Alba Iulia ln secolul al XVIII-iea (ms~).
p. 8-12, 21, 29-31; N. Aron, Monografia bisericilor şi şcolilor romdne din Făgăraş, p. 35-37;
Repertoriul monumente/or naturii, arheologice,
istorice, etnografice, de arhitectură şi artă din
judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 21 -22; R.
Iacob, Istoria diecezei romdne unite a Orăzii Mari,
Oradea, 1932, p. 68; Mircea Ţoca, Clujul baroc,
Cluj-Napoca, 1983, pp. 52-57.
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de cult prin contribuţie benevolă dar şi
cu aj uto rul fondului grăni ceresc (Josenii

ANEXA 1

Lista de subscripţiune pe anul 1864

Bîrgău lui, 1806; Prundul Bîrgăului. 1837;
Bistriţa Bîrgă u lui, 1847; Tiha B îrgăului.

pentru adjutoare în bani gata în obligaţiuni, în naturale sau lemne şi alte daruri
de buna voia se sacrează de cătră mai jos u de bine cre din cioş i i creştini spre sublimu lu
scopu a edifica în comuna aceasta Racoviţa una S. Baserică noua.
Fiecare dintre aici subsemnaţi contribuienţi de caruri ţ:iu Se c bligă a răspunde
trebulu seu la timpu anumitu . Curatoru lu S. nostre baserici fara contreovere cu ace lu
adus ca sub scrupţ iunea de faţă să aibă deplina putere esecutotore pe calea pleţii .

1855 etc. ) 11

Într-o serie de sate, noile lăcaşuri de
zid înlocuiesc vec hile biserici de lem n
devenite neî ncăpătoare în urma sporului
demografic (Măluţ, 1800; Corus. 1801;

ln ce stă ajutorul oferit

Că lata, 181 3; Nădăşe l, 1813;
Chiue şti ,
1826; Giu/a, 1829; Boju, 1835; Mor/oca,
1838). 12

N r.
cu rent

În Ţara Făgăraşului, care avea o s itu aţie
specia l ă în contextul istoric şi cu ltu ral,
artistic al Transi lvan iei 13 , arh itectura de zid
a ocupat un loc mult mai important,
fiind cu totul prevalentă şi practicată în
funcţie de modele tipice cultului ortodox;
în secolul al XIX-iea se edifică aici mai
multe biseric i de zid cu o planimetrie
traditională, cu interiorul compartime ntat î.n pronaos, nao s ş i altar decroşat,
bo lti te cu ca lote pe pand anti v i, ş i cu turn
c lopotniţă în faţada
apuseană (A rpaşu

u Adriana Morar, Gheorghe Mândrescu, Arh itectura de zid relig ioasă din seco lele XVIII-XIX,
î n «Mon um e nte istorice şi de artă re ligioas ă
di n arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului », C luj-N apoca, 1983, p. 262 .
12 Ibidem, p. 263-264.
13
Valeriu Literat, Vechi biserici romdneşti
din Ţara Oltului (mss.). Postfaţă, ed. îngrijită
de N. Sabău , în curs de apariţie la Ed. Dacia
C luj-Napoca; Ioana Cristache Panait, Cu privire
la unele monumente din Ţara Făgăraşului în lumina
relaţ iilor cu Ţara Romdnească, în «Bulet in u l
Monumentelor Istori ce », nr. 2, Bucureşti,
1970, p. 30-32; Arh . Eu gen ia Greceanu, Ţara
Făgăraşului, zonă
sud de Carp a ţi ,

de

radiaţie

a arhitecturii de la

în « Bul et inul Monumentelor
Ist or ice», nr. 2, Bucu reş ti, 1970, p. 33-50.
14
Statistica coordonată de un triumvirat
format din coman dantul armate i imper ial e
di n Transilvania Adolf Br. de Buccow, L. B. de
Ml.iri nger, consilier a l tesaurariatului şi secretar
a l comisiei, şi din Fr. L. Oietterich, de aseme nea
consilier al tesaurari atul ui, se p ă streaz'1 la
Kriegsarchi v, în Viena, su b vechiul nr. 881,

Numele ş i prenumele dărui toriului

Bani gata
FI.

I

Kr .

Ob l ig aţiuni

Fi.

I

N at urale

Alte
Lem- conne
t r ib u-

Kr .

tepu lu sol virei

ţii

211

Parochulu Petru
Florian u

10

2

123

loanu Macelariu

15

3

216

16

4

75

5

10

loa nu Maxim .
Locotenen t.
Di onys Drega y.
Căpitanu în
pensiune .
loan u Maximu.
Jude comunalu

6

92

loa nu Majereanu
jun .

4

pî nă la 1 ianuarie
1865; În 8, I, 1865
au so Ivit 4 fi.
pînă la 25 decernbre 1864 În 23/1
au sol vit totu suma 15 fi .
pînă la 31 Decernbr ie 1864
pînă la 31 De cern.
1864. În 8 ian . au
solvi t 6 fi., 1865
pîn ă la lma ianuarie 1865 Dec.
În 23/I, 1865
au so Ivit 5 fi, În 2
Jun ie au so Ivit
5 fi .

8
9
10

8

5
3

107

31 ianuarie 1865
31 D-bre 1865

4

11

125

Toderu Gaboru
Ionu B rateşianu
George Ratz
se n .
George Op re
Stoica
Antonie Boban ga
Nicolae Ioan
Popa
Nicolae A le man

31 D-bre 1864

4

Dec.
31 Decembrie
1864

de Sus, 1802; Sîmbăta de jos, 1802 ; Beclean
1804; Rucăr, 1804 - 1811 ; Sărata, 1806;
Ca/bor, 1808; Voivodenii Mi ci, 1809 ; Colun,
1811 ; Streza-Cîrţişoara, 1818 ; Breaza, 1817 ;
Cîrţa , 1842; Luţa, 1870).
În cea de a doua jum ătate a secolu lui
al XIX-iea , în deplină consona nţ ă cu afirmarea pe plan soc ial-po l itic şi ch iar eco„
nom ic a români lor transilvăneni, act ivi tatea artist i că din diferitele ţinuturi ale
Transi Ivan iei cu noaste o fază n o uă de
dezvo ltare, punctată. de căutări , de exper ienţe poziti ve sa u in succese, mai bogată
din punct de vedere cantitativ şi de o
oarecare di versi tate st i I i stică. Acestei etape
îi aparţine şi şantier u l de construcţ ie al
bi sericii ort. (fos tă greco-catolică) din
Racoviţa (jud. Sibi u).
Lăcaş ul acest a a fost precedat de o bi serică mai veche, co nsemnată şi de conscripţ ii le seco lului al XVIII-iea. Astfel,
potri vi t Con sc ripţiei români lor ardeleni
din anii 1760- 1762, în tocm ită cu multă
exactitate de o com isie a ulică desem nată
de Cu rtea di n Viena 14 , în loca litatea
Racoviţa existau 235 de fam i Iii de români
ortodocşi , cinci p reoţ i de aceeaşi co nfesiune ş i bi se rica ort. a comunităţii. Lă
caşu l aparţinea de arhidiaco natul Porceşti.

Nr .
case i

12

13

64

14

21 7

15

66

16
17

18
10

Dec.
cu interese
de la 1861
încoace
10
8

Geo rge Rus

10

209

2

20
21

213
120

N ico lae Stoica
Ioan Triff notariu
Nicolae Badea
loanu Metea

22
23
24

74
222
18

Anton Brucke I
loanu Kirtzen
Iosi f Opri Triff

25
26
27
28
29
30
31

58
195
163
1 61
194
112
111

loan u Lungu
Nicolae Bârsanu
Nicolae Kirt zen
Dumi tru Mereşiu
Pe tru Bursanu
loanu Bobanga
loanu Cabunea

32

79

33
34
35

36
252
219

36

176

10
7

George

36

subsidiu patentale pe
1/4 anu

Dec.
31 Dece mbrie
1864
Dec.
31 Decembrie
1864
Dec.

12
2
1 stlnj
lemne
12
1
8
5
1
1
1
2
2

Dec.
Dec.
Dec.
Dec. În 14 Decembr ie 1867 au
so Ivit 4 fi.
Dec .
De c.
De c.
Dec.
Dec.
Dec.

folosu de pe anu 1864
la a 1/2 delnitea de
e r bie în Racovicioara.
1 stî nj.
lemne

Ioan u Candea
Mihai Brudasc u
Chir il a De acu
Gligore Murarescu

îm pre ju rare, cît mai _în
grabă

Vas ile Ha/magi
Iosif Pecurar iu

18
19

Dec.
După

Dec .
Dec .

2
2
3

l onaşiu

7
1 fer-

10 Febr. 1864/în
27/3 au p lătitu
3/7 fi.
1 Se pt. 1864.

delă

griu
37

157

Nicolae Seveanu
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pînă la 31
O(ctom) br (i)e 1864

Racoviţa,
Călugărului» se

Tot în

la locul numit «Groapa
afla un schit construit
de Oprea Doican (1765). Episcopul P. P
Aron scria lui Buccow, în septembrie
1761, că acest călugăr a fost la început
unit, ca apoi să treacă la ortodoxie de
unde ' a revenit la uniaţie, pentru a defecţiona a doua oară în favoarea ortodoxi lor 16 •
Biserica de zid din Racoviţa a fost edificată în etape succesive, între anii 18871893, în vremea preoţilor Petru Florian
(ce a funcţionat între 1855 şi 1895) şi
Valeriu Florian jr. (asociat după 1891) 18 •
În arhi va parohială ort. din Raco v iţa se
păstrează o serie de documente care ne
înlesnesc o reconstituire vero s imilă a
istoriei construcţiei acestui lăcaş de cult:
«Lista de subscripţiune pe anul 1864 . .. »;
«Diurnalu . .. 1887 »; « Reparti ţiunea . . .
pe anii 1888-1889 »; «Transferarea şi
lucrarea materialului ... 1889» ; «Protocolu
de licitaţiune » 1886); Protocolu de licitaţiune » 1887); «Contractu de edificare» (1887) şi « Planulu pentru edificarea
Bi sericei gr. cath ., dein Racoviţia » semnat
de arh. A. Mazzuchi şi datat « Blasiu
3 Martie 1881 ».
Aşadar, şantierul de construcţie al bisericii a fost precedat, cu mulţi ani înainte, de acţiunea de adunare a fondurilor
necesare unei astfel de întreprinderi.
Lista de subscripţie pe anul 1864 (v.
Anexa 1) înregistra un număr de 132 1
enoriaşi, care au dăruit, pînă la sfîrşitul
acelui an, suma de 353 fi., 46 kr., în care
erau incluse şi unele daruri în natură.
După ce s-a operat scăzămîntul acestor

+

2

3

4
1
2
1

208
95
188

Anton ie Barbu
Ionu Nicolae
Radu Bo itzan u
Daniel lgnathu
Nicolae Bendorfean
Achimu Şerbu
Joanu Hulpuşiu
Iosif Doicanu

SO

17
52
165
238

Triff Cabun ea
Nicolae Lellutz
loanu Silka
Simionu Balanu

2
2
3
2

51
52
53

5
39
37

54

85

55
56
57

262
269
15

38
39
40
41
43

176
210
227

44
45
46
47
48
49

58

193

78

59
60
61
62

224
260
240
207

63

127

64

205

65
66
67
68

162
212
151
88

70
71

9
204

72

42

73

119

74

220

75

141

Samoilă Rus
loanu Drăgo y
Toma Limbăşian u
Nicolae Jspir
Popa
Toma Vasiu
Davidu Ratz
Nicolae Murarescu

Nicolae Bortzanu
Tode ru Boian u
loanu Gaboru
George Ciungu
loanu Petru
Maxim
Nicolae Sabad uşiu
Toaderu Stoich iţa
Petru Timariu
Ana Moise Balea
loanu Tarţia
George Kom sia

4

6

7

8

9

10

11

Dec.
Dec.
Dec.
Dec.

2
2
2
2
4

Dec.
Dec .
Dec.
Pî n ă la
cembr ie
Dec.
Dec.
Dec.
p înă la
cem brie
De c.
Dec.

2

De c.

2

Dec.
De c.
Dec.

1
1

31 De 1864

31 De 1864

Dec. ul tima maiu
1864
31 Decem b.
1864; au so Iv itu în
6/4 1868
Dec.
Dec.
Dec.

3

5
1
1
2

2

Dec.
decemultima
brie 1864

2

Dec.
De c.
Dec.
Dec.
Dec.

2
2
2
2

1stînj.

lemne
Toma Vladu
loanu Limba-

2

şianu

2

Nicolae Moise
Kalinu
George Margineanu
Kalin u Moldovanu
loanu Toader
Silea

2

2
2
50 K( r)

1 fe rd.
gr ă u

Dec „ 1762., Titlul original: Tabel/oe Dismembratlonis Unitorum et non Unitorum in Prin cipatu
Transi/vaniae existentium, ab aulica Comission e
in Anni 1760, 1761 .e t 1762 successive elaborata
et authentice extradata. (v. Dr . Virgil Ciobanu,
Statistica romdnilor ardeleni din anii 1760-1762,
în ·<«Anuarul Institutului de Istorie Naţională » ,
nr. 111, 1924 - 25, Cluj, 1926, p. 616 - 618) .
16 Pe un Antologhion din anul 1766, păstrat
odinioară în biserica din Dridiful făgărăşan, se
putea citi următoarea însemnare: «Această
sf/ă / ntă şi d/u/mnezeiască carte anume Mineiu
l-am cumpărat de la Molitva Sa p. părintele
Danii! ieromonahul de la schitul Racoviţă, cu
doaozeci de florinţi ungureşti, zicînd că au ertat
3 florinţi din cheltuială, ca cine va sluji să fle
dator a pomeni acestu nume . mai sus numit:
Fevruarie 13 zile, anno 1769. (N. Iorga, Scrisori
şi inscripţii ardelene . şi maramureşene, 11, Bucureşti, 1906, p. 93, n. 260) .
1e Şematismul . . " elaj, 1900, p. 557.

76

142

77

78
79
80

228
217
155
12

81

202

82
83
84
85
86
87
88
89

218
50
280
26
237
267
11
13

90
91

49
246

92
93
94
95
96

108
7
48
22
221

97

73

98
99
100
101

117
3
252
1 59

Nicolae Lazăr
Danu
Filonu Oiariu
1
George Alemanu 2
loanu Stoichiţia
loanu Toader
2 fi.
Nasiu
George Majerea nu
4
loanu Resinariu
2
Candidu Candea 1
Iosif Candea
2
George Stoica
4
loanu Balanu
1
George Krisian u
1
Ilie Ciungu
2 fi .
Iosif Nic.
Kabunea
2
Toderu Serbu
2
loanu Stanca
Vasiu
losefu Popa
Vutza Vadean u
Nicolae Serbu
Petru Alemanu
George Toder
Maxim
loanu Majereanu
senj.
4
Vasile Suciu
2
Petru Maxim
2
George T riff
2
Nicolae Petr u,
Ba le a

8 Kr .

1 stîn j
le mne.

18 Kr .

52 Kr.

20 Kr.
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produse a mai rămas un ca pital de 316
fi„ 19 kr., ce urma să fie spo rit de-a
lungul a mai bine de două dece nii şi jumătate, pî n ă să se ajun gă la suma n ecesară
edificării lăcaşului de cu lt.

2

3

102
103
104

1 S8
134
148

Nicolae Tunar iu
loanu loneşi u
George Toma

10S

2S4

106

32

107
108

34
144

109
110

38
99

111
112
113
114
11S
116

S1
63
234
149
271
1 S6

117

1 SO

118

191

119
120

69
192

121

2S7

122
123

1S
268

124

18S

6

7

8

9

10

11

2

1

larioşiu

Nicolae Mat.
Wasiu
Ioan u Petru
Vasiu
loanu Salegeanu
Ana Mihaiu
Haiducu
Ioan u Posa
Simion Po-

67 Kr.

130

rumbă ceanu
2S Kr .
Ana Petru Rusu
SO Kr .
loanu loa n u Popa
68 Kr.
Toma larcosiu
SO Kr.
Nicolae Florea
Lina Salageanu
36 Kr.
Ioan Vasile
82 Kr.
Haiducu
82 Kr.
Moise Anton
Bale a
loa nu Ios if
Margineanu
40 Kr.
Ioan u Vichendea
2
Con stan dinu
Marginean u
73
Nicolae loanu
Deacu
Nicolae Triff
S4
George Bobanga
Suma contribuabilil o r în lista de faciala 27 martie 1864
face preste totu 301 fi., 2 kr. 27 fi. 44 o bl(igaţini), 2 fer(dele)
griu, 4 stînj(eni) lemne.
loan u Adamu
Diaconu
loanu Iancu
Susana Limb ă sianu
2
Nicolae Alemanu 1
loanu M. Balea
8
Marentiu Hal2
magy
316,2 27/44.
Moise Cal inu
s

131

los ifu Molnariu

12S
126
127
128
129

132

Din cercetarea documentel or mentionate, aflăm că în anul 1887 o parte din
aceste fonduri erau adunate, creîndu-se
condiţii pentru trecerea la ad unarea materialelor şi desc hiderea şant i erului . Tot
ac um se iniţiază şi prima licitaţie a co nstrucţiei. Era aceasta o modalitate de
încurajare a concurenţei întrer.rinzători
lor din partea beneficiarului. ln funcţie
de o anumită ofertă făcută de beneficiar,
ofertă aflată într-o rea l ă c~ncordantă
cu preţu l solicitat în bran şa edilitară,
participa u o serie de întrepri n zători particu Iari sau ch iar firme de construcţii
tran si l vă nene. Astfe l, la pri ma Iic it aţie
din 2 octombrie 1886, la preţ ul «de esc lamaţiune de 8747 fi„ 43 kr„ ». oferit de
paro hia unită din Racoviţa, la care se
adăuga ş i contribuţia prin materialu l de
construcţie ş i mînă neca i ifi cată de Iucr u,
vor participa, prin depunerea de garanţii
valorice (vediuri) de 10%. trei întreprin-

s

4

116
217
211

230

s

30/11(1 )864
plătitu

cu fica lui Decem brie 18/2(1)866,
au so Ivit.
cu fi ica lui Septembrie 26/'1(1)
868 au so Ivit 2 fi.
la 31 Decembrie 1865 face preste totL'
sumă s ubtrăg ăn du-se dariurile respunse

Suma subscr ipţiuni lor u pană
3S3 fi „ 46 Kr . Dein această
în anulu 1864
anulu 1864, 6 fi . 7 kr.
anulu 1865, 31 fi. 7 kr.
37 7 mai remane unu capitalu per 316 fi . 39 Kr.
în subscr ipţi un i restanta, care posiţiune se află şi în ... pre 1865
Iosif Vas iu Triff 10
în aprilie
Racovitia 31 Decembrie 1865.

ANEXA 2.

Protocolu de licltaţlune
A preliminariului şi-a con diţiun ilor de clă
dire, cari t6te stau pe masă; se face licitaţiu
nea . .. pentru clădirea unei S. baserici în parohia şi comuna Gr. catolică a Racoviţei în gră
dina don ată de Majestatea sa împăratulu şi
regele la Art. 21S.
P reţul u de e sclamaţiune este 8747/'13 fi„ din
casa baserice i Gr. catolice din Racoviţa .
Nisipu lu, lemnele de cărămidi şi materialu
de piatră pre cum şi alte in ve rturări le pres teadia poporulu.
Oferte mai urcate decătu suma arătată nu vor
fi considerate.
Întreaga clădire se dă numai unui intreprindiatoriu.
De va concede templu, intreprindiatoriulu va
avea a pune fundamentulu basericei încă în
toamna aceasta, precum şi lucrarea cărămidilor.
Deci fiin d ora 10 25 espirată se deschide licitaţiunea publică şi se invită domnii lici ta nţi a
depune vediulu de 10% pe bani gata or i chartii
ale statului.
Ca vediu au depus :
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Domn: N. N„ unu oferta cu Ve diu de «Forsches Verein bOchel » = 411
FI. bani gata.
N. N. din Sebeşiu , o ofertă ş i anume unu
« Forsches Verein buche I» de la casa de păs 
trare din Sebeşiu in preţul de 4SO fi. ca vediu.
N. N. Oferta cu 5 obligaţiuni a 100 fi =
SOO fi . ca vediu.
Deoarece nu s-a prezentat nici un lici t ant
verbalu la 12 ore se desfac ofertele sigilate
şi se p u bl ică.
Olu Senter Ferdinand din Braşeu are cu 1 1/1
mai puţinu decatu suma esclamate , cu 8747 fi
43 Kr. şi dech iară totu odată c um că au înţelesu
condiţiunile publicate.
Olu Leonardu Dietrich din Sebeşiu primesce
clădirea după planu in detal iu şi se deobligă
a lăsa 6% din suma esclamată de 8747 fi.
O lu J. Wegmuth din Sibiu; desfăclndui-se
ofertulu şi constatlndu că sub numele J. Wegmuth a pasitu la licitaţiune cu oferta Olu Archi tectu Gustavu Metz din Sibiu, care fără condiţii
abătătoare dela planulu pentru clădirea baseri cei susţinîndu edificarea ba~ericei pre lenga
pretiulu esclamatu fără a l ăsa ceva.
Găsindu-se ofertului Olu Leonardu Dietrich
din Sebe,iu celu mai avanta11 iosu şi corespen-

zători:

Ferdinand Sentner din Braşo v , Leonard Dietrich din Sebeş şi arh. Gustav
Metz din Sibiu sub pseudonimul de ).
Wegmuth . (v. Anexa 2)
Oferta lui L. Dietrich a fost socotită
ca cea mai avantajoasă, prin consimţă
mîntul acestuia de a renunţa cu 6% din
suma totală Iicitată de 8747 fl. Constructorul urma însă să obţină comanda fermă
numai în urma aprobării date de Consistoriul mitropolitan din Blaj.

diendu respectivulu cereriloru tehnice precum
atestă din prin unu atestatu alăturatu datu de
Magistratul din Sebeşiu sub. Nr. 3608./886 din
25 Septemb. se dechiară de intreprindiatoriu
sub rezerva de aprobare a Veneratului Consistoriu mitropolitan din Blasiu.
Ved iulu intreprindlatoriului se reţine la O lu
preşedinte a comitetulu parohial din Racoviţa
pana la alta disputaţiune.
Vediulu cu ofertele celorlalţi domni se redau
atestîndu cu subscrierea acestui protocol cum
că a reprimit.
Sentner Ferdinandu vediulu Olul Arhitectu
Maetz cu 500 fi în obligaţiuni, la reprimitu Olu

Existenţa unui al doilea protocol de
Iicitaţie în arhivă constituie o mărturie
a hotărîrii negative a Consistoriului în
această pri v inţă (Anexa 3). Noul protocol.
datat în 22 mai 1887, stipula cu şi mai
mare claritate obligaţii le părţi lor contractante, în care beneficiaru I oferea
aceeaşi sumă de 8747 fi. plus materi alele de construcţie ş i echipele de lu cru
de cîteva sute de pălmaşi, în vreme ce
întreprinzătorul se obliga să lucreze de
unul singur - o echipă - , să execute
fundaţia lăcaşului, în toamna anului în
care a cîştigat licitaţia şi s-a perfectat
contractul, şi să execute cărămizile.
Discuţiile purtate în cad rul reprezentanţei bisericeşti racov iţene şi probal:ii I
îndemnul poporenilor au grăbit adoptarea soluţiei finale, chiar în condiţii le
în care maestru I Caro/ Bespoletz (Bospoletz) din Sibiu a fost singurul parti cipant la licitaţia din 22 mai 1887.
Constructorul sibian exprima do r inţa
de a realiza acea stă Iucrare printr-o
cauţionare a calităţii construcţiei de 647
fi .• din suma totală, revenindu-i în fin dl
un onorariu de 8100 fi„ Sol ici ta însă ca
echipele de lucru să fie angajate ş i la
« inventurorea lemnului pentru o/oşiu »
(prelucrarea lemnului pentru şarpantă) .
Carol Bespaletz se obligă să cedeze 100 fi.
din rata a patra pentru acoperirea eventualelor cheltuieli făcute prin remedierea
d~fectelor ivite după cea de a doua recepţie a edificiului. Chiar dacă în concluzia protocolului se preciza imposibilitatea perfectării unui contract cu maestrul
Bespaletz din cauza nerespectării punctului 2 al preliminariilor - maestrul sibian
nu putea să ofere drept cautiune bani
Iichizi sau hîrti i de valoare, ci numai
realităţi imobiliare, adică o casă şi o
curte în Sibiu - contractul de edificare
existent în arhi va parohială dezv ăluie
punerea în practică a Protocolului de li citaţiune la intervenţia expresă a comitetului parohial dar şi a sătenilor, ce-şi
doreau împlinite visul şi strădaniile de
atîtea decenii .

ANEXA 3.

Contractul de edificare (v. Anexa 4),
în prevederi le sale, cuprinde
14 puncte, în care se sti puiau obligaţia
constructorului (pal ier), Carol Bespaletz, de a edifica biserica, potri vit planulu i
înfăţişat, pentru suma de 8747 fi ., uti Ii zar·ea materialului de bună calitate, soliditatea şi trăinicia lucrului, isprăv irea
construcţiei în trei ani de la data parafării contractului, în caz contrar suportarea unei sancţiuni de 1% din suma
amănunţit

Protocol de

licitaţiune

a preliminariului şi condiţiunilor de clădire
cari toate stau pre mesa spre a se face licitaţiunea minuenda pentru clădirea unei sante
baserici, în grădina donată de Majestatea Sa
împăratului şi regele la Nr. 215 .
Preţulu de esclamaţiune 8747 FI. 43 cr. v.a.
din cassa besericei greco-catolice din Racoviţa.
Nasipulu, lemnele de cărămidi şi materialu
de peatra, precum şi alte inverturării le prestează poporulu.
Oferte mai urcate decăt re suma arătată nu
vo r u fi considerate .
Întreaga clădire se dă numai unui intreprinzătoriu .

De va concede templu, intreprindiatoriulu
va avea a pune fundamentulu base r icei încă fn
toamna anului acesta, precum şi lucrarea caramidialoru.
Deci apropiindu ( - )sa şi ora a 12 şi ne prezentîndu (-)se la li citaţiune alte intreprindiatori decătu Olu Carl Bespaletz locuitoriu din
Sibiu, licitaţiunea nu s(-)au putut efectui,
decatu Olu intreprindiatoriu susu numitu de
chiara cumcă densulu sa simte aplecatu a lua
asupra · sa edificarea santei baserici intentionate
pre langa Condiţiunile stipulate, de comitetulu
parochiale, facîndu esepţiune numai la, punctu
2. ca dansulu nu p6te depune cauţiune, în bani
gata sau în hartii de valoare, decîtu în realităţi
cari sta din o casă şi o curte din Sibiu.
Mai departe se dechiară că din suma preliminată v-a lăsa 647 fi . 43 cr„ adeca e gata a
intreprinde clădirea cu (8100 fi.) optu mie una
suta fior ...

ANEXA 4

Contractu de edificare
care s (-)au încheiatu în d ioua de astăzi
între Comitetulu parohial din Racoviţa de o
parte şi între Domnulu Carol B6spaletz de alta
parte pentru edificarea S. Baserice decum
urmează:

1. Reprezentaţia basericească Greco-catolică
din Racoviţa concede edificarea basericei inten ţionate în comuna Racoviţa conducerii Domnului palier Carol Bospaletz cu suma preliminate
de 8747 flori ni.
2. Domnulu palier Carol Bospaletz se obligă
şi primesce sarcina de-a edifica Baserica intenţ i onată cu suma preliminate de 8747 fi„ amasu ratu planului, dimensiuniloru şi preliminariului
proiectu .
3. Domnulu intreprinditoriu Carol B6spaletz
se obligă a apleia pentru clăd i rea basericei materialu bun şi corespunzătoriu şi va avea totudeauna în vedere soliditatea lucrului. lntîm plîndu (-)se ca Domnu lu intreprinditoriu să
aplice la clădirea basericei şi materialu ne corespundiatoriu acela se va respinge din partea
reprezentantiei basericeşti şilu va constrînge
alu înlocui cu altulu bun şi corespundiatoriu.
4. lntreprindiatorului nu iaste ertatu a se
abate dela planulu proiectatu şi dela devisu
fără de consensulu reprezentantiai bisericeşti.
Ivindu (-)se însă necesitatea de a se face unele
abateri de la planu şi preliminariu, acelea se vor
efectua cu comuna înţelegere între intreprindiatoriu şi representanţia basericească luendu (-)
se schimbările efectulnde la protocolu şi se va
decide cu buna înţelegere scadimentulu sau

preşedinte a com :tetului oarochiale cu obligaţiunea ca să le trimită fndărăptu subsemnatului Onu Arhitect.

Petru Florina preşedinte
Cu aceasta licitaţiunea încheindu -se protocolu se citeşte se subscrie.
Primăria comunală
Comitetu Parochlal
Se constată cumcă am primitu vediulu depusu
şi suma 500 fi.
Si b iu în 2/10
1886
G ustav Metz
Dacă poporulu i va mai presta pre langă
inverturarea năsipului, a petrei, lemnele trebuincioase la clădire cuprinsă în preliminariu fncă
şi inverturarea lemneloru pentru alaşiu .. .
Pre lingă aceasta se dechiară ca pre langă
garanţia în realităţi întăbulate pre numele besericei gr. cat„ din Raco v iţa sub titlu de cauţiune,
se învoieşte a lăsa din rata a 4-a una sută florini
pentru acoperirea unora defecte ivinde la clă
dire după colaudarea a 2• .
Din partea Comitetulu (Repreientanţia) beserecei către şi din partea poporului prezentu
se primescu acelea dechiaraţiuni şi sarcini numai
catu pentru vadiulu în realităţi (respective
cauţiune) ne corespondiandu formalităţiloru de
licitaţiune nu se potu ... la încheieerea vreo
unui contractu cu intreprindiatorulu pană cîndu
voru cere concediulu sau desluşiri de la locurile
competente.
Cu aceasta se încheie şi subscrie acest protocolu.
Racoviţa în 22 Maiu 1887.
Petru Florian
Iosif Majerian
Bespaletz Kar l
paroh
notar
George Bobango, Geo rge Hulpie, loanu Trlfu
curatoru
Ion Meurean
Nicolae Popa
Niculae Mureresc u
George Csungu
Kandid Kindia (Chendea)
George Triff
Iosif Stoika
Nicolae Csungu
Nicolae Seb (ă)duş
Ion Ile:u1p~ MaXHM
George Filip Triff
Nicolae Lembeşan

crescamentulu de preţiu alu lucrului Intreprinsu
sau omisu .
5. Conducerea edificării basericei se va
esercita în astfeliu de modu ca edificiulu se
po (a)tă fi gata pana în terminu de 3 ani, dela
datu lu încheării contractului cu to (a)te apertinentele sale şi ale preda reprezentanţiei basericeşti spre usuare. La casu contrariu intreprintoriu va fi obligatu a. lăsa 1 % din suma acordată
pe fiecare septamane de intersiere ca vinculu.
6. Solvirea sumei acordate pentru clădire se
va solvi în patru rate şi adeca: 1 rată după clă
direa fundamentului de peatră pană la soclu, a
2 rată pe candu edificiulu va fi ridicatu pană la
coperişiu, a 3-a rată după ce va fi ridicatu scaunulu de copericiu şi va fi coperitu cu ţigle, a
4-a rată cîndu va fi totulu edificiulu gata şi după
colaudarea 1 ma şi după ce pe spesele intreprindiatoriului se vor fi efectuitu defectele ivinde
după colaudare.
7. Pentru soliditatea edificiului şi lucrului
garantează intreprindiatoriulu cu cauţiunea de
500 fi . ce se va reţine din rate şi cu realităţile
sale întăbulate pre numele bisericii pană după
decurgerea anu de dile dela colaudare a prima.
Ivindu (-)se şi după a 2-a colaudare unele de fecte
la edificiu, acelea se vor suplini din partea intrepr indiatoriului mai inteiu, şi numai după efectuarea loru şi va primi cauţiunea de 500 fi. şi va f1
deslegatu de legătura acestui contract.
8, lntreprindiatoriulu se obligă a parta spesele timbrale pentru unu es/em/ plariu din
contractulu făcutu în originalu şi acela se va
reserva pentru representantia besericească.
9 . Lucrătorii de die voru fi con s ideraţi primu
locu poporenii basericel din Racoviţa şi numai
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acord at ă

pentru fiecare săptămînă de
întîrziere.
Onorari ul preliminat va fi plătit de
parohia Racoviţa în patru rate, prima,
după terminarea fund aţ iei din piatră pî nă
la soc lu, cea de a doua după i sprăv i rea
faţadelor laterale, a treia după ce a fost
ridicată şarpanta iar ultima rată du pă
terminarea edifici ului şi după prima recepţ i o n are ş i remediere a defect elor
co nstatat e. D rept garanţie a so l id ităţ i i
lu cr ului între prin zătorul va con s imţi la
reţinerea a 500 fi .. din ratele menţionate
dar şi cu real it ătl le sa le întăbulate pe
nu mele bi ser icii, aceasta pînă la s'curgerea
unu i an .de la prima recepţio n are. Cauţi
unea va fi red ată co nstructo rulu i doar
du pă remedierea defectelor constat ate
după q dou a recepţionare.
Caro l Bespaletz se obligă să folosească
ca lu crători pe şantier pe oamen ii loc ului.
Pun ctele referitoare la parohia Racov i ţa consemnează obligaţi a ca pe i îngă
suma p re limin ată de 8747 fi., 43 kr„ să
pună la dispoziţia constructoru lu i echipe
de lucrători la « invert urarea » (la în toarcerea, la lu crul) nisipului , a pietrelor. a apei pentr u stingerea varului, ariic ă
a oricărui material care intră în componenţ a edifi ciului, ţigla , lem nele, fierul
etc. În continuare se prevede ca satul
să pună la di s pozi ·ţia şi sub supravegherea
I u i Carol Bespaletz, cca. 600 de I u crător i
maturi, de ambe le sexe. În ce priveşte
forţa de mun că a ng aj at ă de maestru,
meşterii construct ori , cărăm i darii, aceştia
vor fi găzduiţi în case le local ni cil or în
schimb ul un ei ch i rii modice. « Comuna
bi se rice ască Ra cov iţ a » încu v iinţează ca
materia lul rămas după definitivarea lă
caşulu i să dev i n ă proprietatea întreprinzător ului. În num el e Comitetulu i parohial semn ează paro hul şi preşediMele
Pr. Petru Fl or ian , iar ca martori subscriu
Heinric h Bauma nn ş i Fritz N er l înger.
0

la casu cand nu vor fi .. . de lucru se voru potea
recepta de int re prindiatoriul u.
1O. Comuna basericească din Racoviţa se
o blig ă pre l e ngă suma pre li minatu de 8747 fi.
43, a cont ribu i cu lu crăto ri la să p at ulu fundamentului, cu in vert urarea nasipului şi a petreloru, cu inverturarea apei fa stansul varu lui , cu
inverturarea a ori căr ui materialu ce se cere la
cl ădirea basericii precum ţigle, lem ne, feru şi
alte le apoi in verturarea materialului. . . ce se
ţine de int rep rindiat oriu numai t our, i a ră
retour cu o r emu neraţiun e de 1 fi. pre fiecare
caru de povară ... din partea intreprindiatoriu lui .
11. Comuna b aser i cească din Racoviţa ofereşte mai departe pentru intrep ri ndi atori u cu
600 de lu c rători mat uri fără de a face escepţi
une de sexu care vor sta sub nem ijlocita supraveghere a intreprindiatoriului în decursu l
lucrului şi voru avea de (-)a face o re le de lu cr u
în toată stricteţea .
12. Comuna baser i cească se va îngriji după
potentia de in cuartirarea cărămidariforu şi a
mai eştriforu în case le sale proprii , gratu it u

iară

pentru alte cuartire streine scilvirea chirie
în sarcina respectiviforu lnchiriaţi.
13. Comuna basericească se învo ieşte ca
restufu din materiale să dev i n ă ca proprietate
a intreprindiatoriului şi nu va face nici o pretensiune fa ele.
14. Ivindu (-)se în decursu I clădirei unele
neînţelegeri între representantia basericească
şi între in treprindiatori u, pentru co mplanarea
acelora, ambele părţi vor apela numai la oficiulu
protopopescu ca foru competente.
Spre roborarea acestui contractu se aplică
subscrierea ambeloru p ărţi şi a aioru doi martori.
Racoviţa în 22 maiu 1887

va

cădea

Comitetu parochiale
Petru Florianu
parohu şi preşedinte
În locu de edificare
am l ăsatu pentru punerea
ti mbrului
ss. Heinrich Bauman n
Fritz Ne rl inger

AN EXA 5

Diurn alu
Despre purtarea în evidenţă a locuitorilo r de confesiune gr. cat ., din Racoviţa a celoru u porneală
(care le) , catu şi a c_l :i r u f i ră pJ r n e il ă , cari au d.i.t ajutor iu cu luccu la clădirea unei biserici nocuă
întrep r insă cu ajutorufu fui D-dzeu fa anulu
1887
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.

Numele locuitorilor cu mîna
George Farcaşu
David Maxim
David Fii. Olariu
Dumit. Bobanga
George Li m neşan
Sofia Maria Muntean
Maria I. Cr i şa n
Mar ia Vasiu
Dumit. Bobanga
George Toma Farcaşu
David Lina Max im
Radu lu i And rei
Nicolaw Mat. Vasi u

Ziu a în care au lucrat
3/11 - (1 )887
3/11-(1)887
3/11 - (1 )887
3/11 -(1 )887
3/11 - (1 )887
3/11 - (1 )887
3/11- (1 )887
3/1 1 - (1 )887
3/11 -(1 )887
3/11 - (1 )8 87
3/11 - (1 )887
23/8 - (1 )889
23/8- (1)889

Sau datu din numeru lu ce loru 400 de
29 /8 - (1 8)87
la punerea cărămizi f oru
în cuptoriu
30/8 la pune rea cărămiziloru
31 /8 la punerea cără mizif oru
1 /9
la punerea cărămizilor u
la punerea cărămizi loru
2/9
3/9
fa punerea cărăm i ziloru

în
în
în
în
în

lucrători

cuptor iu,
cupt or iu,
cuptoriu,
cuptoriu,
cuptoriu,

*
8

pălmaşi

8

pă lmaşi

8 pălmaşi
8 pălmaşi
9 păl maşi

8

pălmaşi

46
7
11
8
4
12
3
33

pălmaşi

pînă

«Diurnalu . .. « (v.
trează zilele

Anexa

5) înregis-

mun că ale enoriaşi lo r din

Racov i ţa pe ani i 1887-1889. În se mnă r ile
de pe prima pagină sînt mai vagi, con semnînd activi t atep. a 13 persoane. Pe parcu rs ul a t rei ani , începînd cu 28 august
1887 şi pînă în 22 iulie 1889 au fo st înregistraţi 329 pălmaş i care au efect uat
următoarele operaţii: aşezarea cărăm izi lor în cuptor (în anul 1887, 97 pălm aşi );
stingerea varu lui (în anu l 1887, 47 păl
maşi): la zi dit (în an ul 1887, 33 păi maşi):
aşezarea cărăm izi lor în cuptor (în an u I
1888, 97 pălmaşi); munci . la cărămidă
(în anul 1889, 57 p ă lmaşi ). ln continuare
«Diurn alu » prezintă o rubri cat ură mai
el p.borată, ce Cl,Jprinde numele şi prenumele lucrătorului, .apoi în ordine ope-

în
5/9
5/9
6/9
8/9
9/9
19/9
3/10
3/11
22/8 -

sa u întrebu in ţatu la stingerea varulu i,
fa pune rea c ărăm izi loru în cupt oriu,
la pune rea că rămiziloru în cuptoriu,
fa pu nerea c ărămiziloru în cu ptoriu,
f<1 punerea că rămiziforu în cu ptori u,
fa punerea cărăm izilo r u în cuptoriu,
la pune rea cără mizil oru în cuptoriu,
fa zidu et(c), et(c), au fost pălmaşi,
(1)888
la punerea cărămiziloru în cuptoriu,
23 /8 fa pune rea cărămiziforu în cuptoriu,
24/8 la pune rea cără miziforu în cuptoriu,
28/8 fa punerea c ără miziloru în cuptoriu,
20/9.. fa pu nerea cără m izilor în cuptoriu ,
3/10 fa punerea cărămiziforu în cuptoriu,
26/6 4 1)889 au fost pălmaşi
27/6 au fost p ă l maşi la că r ăm id ă
1 /7
au fost pălmaşi la că răm i d ă
2/7
au fost pă lm aş i la că ră mid ă
2/7
au fost pă i maş i la cărăm id ă
22/7 au fost p ă lmaşi la cărăm id ă
pagin ă

a Di urna lu lu i.
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pă lmaşi
p ă lmaşi
pă lmaşi
pă lmaşi
pălmaşi

15 p ă lmaşi
5 pălmaşi
1 O pălmaşi
12 pălmaşi
. 23 pălmaşi
21 pălmaşi
. 6

3
8

38
4

Total
•· însemnare de pe ultima

pălmaşi

329

raţi ile efectuate: la piatră, la lemnele de
la nisip, la cărămidă, la ţiglă,
la lemne de la Sibiu şi la mărunţit de pia-

cărămidă,
tră;

un total de 200 de lucrători care au
efectuat un număr de 1283 zile muncă,
o medie de 6.41 zile/om.

ANEXA :s

Transferarea
nr.

1.
2.

şi

lucrarea materialului

Numele ş i co nu- Peatra
mele făcători ului de bine

4.

5.

George Gabor

6.

Tamas Vladt

7.
8.
9.

Simion Maxim
Simo n Ciungu
George Thoad er
Vasiu
28/9
11 /9
Vas iu

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

C ărămi da Ţigl a

George Nicolae 16/1 1,1 2/9 11 /4,3/10 29/8,12/1 0 1/9
Vasiu
David Teritie
17/8
11/4,3/10 19/7,29/8, 1/9
Ioan Bobang o
ce l micu
Samoi l ă Rusu

10.

Varu

cără mi dă

Ioa n Moise
Bal ea
Nicolae
Murerescu

Lemne Marun- Anode la ţit piat ra tare
Sibiu

26/10

29/8
29/7

13 /5 ,8/9

12/9,24/9
3.

N ăsip

Lemne de

28/8,12/9 26/8
9/9
28/9, 29/
17/2,16/9
11/4,3/10 4,21 /10
12/1o,1 /
24/9
7,29/7
17/2,24/9 11 /4
31/8
16/1 o
17/2,12/9 11/4,3/10 29/8 ,1 2/10
4/7,89
14/9
30/8
19/7,29/8
17/2,24/9 11/4,3/10 29/8,21/10 1/9

13/5,89

26/1 o
26/1 o

3/9

9/7,89
18/6, 89
20/5,89

8/7,89

11 /4,3/1 o 29/8,19/9,
12/10

17/18,24/918/4

28/6 ;89

17/2,30/8 11 /4'3/1 o 29/8,19/9

27/9
12/10

23/10
8/7,89

17/2,29/8 11 /4,3/1 o 29/8,1 9/
9,8/727/7- 89
20/4
12/9
20/4
Nico lae Ciungu 17/3,14/9 11/4,3/10 27/7,29/8
27/9
23 /9,27/9
17/2,31/8 11/4,3/10 27/7,29/8 1/9
12/1o
N icolae Balea
27/9,12/1o28/6 - 89
24/9
27/9,1 2/1028/6- 20/5 - 89
89
1/7-89 26/10 18/6 - 89
George Stoi ca 17/2,14/9 11 /4
27/7
89
13/8Ioa n Nico lae
1/7 - 89
17/2,12/9 11 /4,3/1 o
89
Bobanga
24/9
Ioan Ioan
17/2,24/9 11 /4,3/1 o 19/7,29/8
23/10
Boban ga
19/9
15/9
David Haiducu
11/4
27/7,1 /9,
26/10 14/6 12,/9
89
18/8,3/10 27/7,29/8
George Toma
24/9
1/7-89
23/1 0
Vasiu
27/7 -89
Dumitru
28/8
28/8 ,20/1o
24/9
26/10
24/10
Bobanga
Ioan Seleg ean
29/8,12/10
17/4,12/9 11 /4

Ioan Doican

Nicolae
Zdrenghea

17/11

11 /4

8/7 89

1/9

George Onea
11/4,3/10 29/8
Brudariu
24/9
Toma Lembeşan 17/2,19/9 11/4,7/10 3/9,19/9

25.
26.

George D răgo i
Ioan Ioan
Drego i

27.

George Ioan
Bobanga

28.
29.
30.

Nicolae Calin
Ioan C ă lin
Nicolae
Maerean

31.
32.
33.

David Ioan
Ioan Lelutz
Nicolae
Cabunea
George Hal magi
David
Mureresc u
Nicolae Marin

36.
37.

Ioan Lungu

38.

Toma Lungu

1 /7-89 26/1 o
17/2,24/9 26/8, 3/1 o 1/9
29/8 ,1 9/9 ,
17/11,19/211/4,
11,12/1 o 26/6- 1/7-89 26/1 o
3/10
89
17/11.15/9
12/10,26/
1/9,19/9
29/8
24/9
/1 o
1 /7 -89
24/10
19/9
11/4
29/8, 24/1 o
23/10
11 /4
12/9
14/6-89
17/11,19/9
26/10
31/8
1/9
11 /4
24/9
10/8-89
17/2,24/9 11 /4,3/1 o
30/8
24/9
17/11,11/9
11 /4
24/9
11/4
19/9
12/9,17/1111/4,
3,10
17/11,2/9 11/4
24/9

24/8
27/7
19/7,29/8
21/10,12/10
15/9
19/7,1 /9 '
3/10
28/8,13/5 15/9
-89

19/7,25/
8,26/1 o
17/7-89
27/9
15/9,24/9 29/8,3/10 29/8, 21/101 5/9

17/11,19/4 11/4

3/9

3/9
1 /9

1 /9
3/9

1/9
1/9

29/7,
18/6-89

31 /10

34.
35.

31/8

26/1 o

3/9
1/9

1 /9

12/7
23/10
26/10
14/10,25/4
1/9

26/10
13/5-89
1/7-89

23/10
14/6 - 89

1/9

23/10

3/9
1/9

79

http://patrimoniu.gov.ro

39.
40.

2

3

4

D umitru
Comanean

14/9

21/7

Ni co lae
Fa g araşu

19/9

George Toader 24/9
Sîrbu

42.

George Dan

43.

Ioan George
Popa

26/8

17/11,24/9 29/8
17/11,24/911/4
28/9

Nicolae
Mo ldovan

11 /4

Maria Bucur
Ioan Munteanu

19/9,24/9 3/1 o
26/7,16/9 11 /4,3/1 o

48.

George Gl igor

28/8,19/9 11 /4,3/1 o

49 .

George Danila

17/11,10/911/4,3/10 24/10

50.
51 .

Vasile Bobang a 28/7
11/4
Ioan Vasile
Bobanga
17/11
11 /4
Ana Ioan
26/8,27/9 30/8

55.

limbeşan

56.
57 .

George
Muntean
Ioan George
Cabunea

30/8

18/6-89

26/6-89
12/1 O,
13/5 - 89

11 /4,24/9.
18/1 o
17/11,18/911 /4,3/1 o 28/8

1 /1 o

19/8,24/9 11 /4,3 /1o 19/7,30/9

62.
63 .
64 .

Iosif Pet. Suciu

65.

Geo1·ge
Maerean

1/10
1/1 o

27/7,13 /5
15/7,2/9- 89
29 /8, 27/9 1 /1o
- 89

14/1O,
13/5- 89
24/10

3/9

12/1o.
13/5- 89
23 /10,
26/4
26/6- 89
26/4
26/6- 89
12/1o

12/7
18/6- 89

9/7- 18/6
89 -89

26/11 '1 2/9 11 /4'3/1o 15/7,29/8
24/9
13 /5- 89
29/7- 89

23/10
18/6- 89

17 /11

23 /10

11/4

15/7,29 /
8.21 /10/
George Hul pu s 14/11 .12/9 11,4 ,3/10 15/7, 29
24/9
8,19/9
24/9
13/5- 89
George Farcasu 17/11,1 5/911 /4
30/8,19/9

13/4,26/6

- 89
1 /1o 26/10- 89
13/5- 89
26/6- 89
Toader Boban ga 12/9
23 /4,29/4 1/10 25/10,26/
11/4
- 89
6- 89
Ioan Brudari u
17/11,24/911 /4, 3/10 30/8,19/9 1/10 13/5- 89
26/6- 89
24/7- 89

71.

A na Jose Sî1·bu

72.

Ni co lae Toade r
Sîrbu
17/11 ,19/9 11 /4,3 /10 29/8 ,19/9
13/5- 89
Ioan Ucean
18/7,24/9 20/7
Vasile Ucean
17/11,24/911 /4,3/10 27/7,29/8 19/10 26/6-89

73 .
74.

1/9

1/1o 13/5- 89 26/10 18/6
26/6- 89 18/6- 89 12/4,

12/9, 28/9 11 /4

Geo1·ge Op r i,
17/11
11 /4
Geo1·ge Stoica
19/9
3/10
George Bobang a 2/9,12/9 11 /4
Dioni sie Max im 26/11 ,14/9 11 /4

70.

26/6- 89 23/10 18/6-89

17/11

61.

69 .

2/9
31 /8

31/8

N ico lae 5. Popa 17/11,14/911/4,3/10 3/9
Ios i f Ni co lae
Popa
17/11
11/4,3/10 12/10

68.

12/10,26/6
-89
12/10,26/
6-89
12/7,
13/10,26/6
- 89
26/10 26/7- 89

13/5-89

3/1o

1/9

26/6-89

59.
60 .

67 .

26/10

26/8,12/10
13/5 -89

David Sî1·bu

David Bobanga

14/6- 89

17/9

27 /9

27/11,24/911 /4,3/10 28 /9,13 /5
- 89
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23/10
18/6
- 89

12/7,
18/6
- 89
27/7
- 89

12/10,
13/5- 89 ,
24/7- 89 .

23/7-89

80

11

14/6- 89

29/8,31 /8

58 .

66.

12/1 o

29/8,1 /789
27/7,1 /9,
19/9, 1/8 89
27/7,23/1o
19/9,11,21
/1 o
29/8

46.
47.

24/9

10

28/689

21/10

17/11,19/911/4

53 .
54.

9

89,1 /7- 89
19/9,30/8/
1/7- 89

Ioan Vichendea

Candea
Toader Langa
Maria Ioan
Langa
Nico lae

8

29 /8,20/
4,13/5-

45.

52.

7

6

17/11,24/911/4,30/1019/8,12/1 o

41.

44.

5

18/6

18/6-89

3

2
75.
76.

77.
78.

4

5

6

7

8

Ioa n lose Sîrbu 20/8,24/9 11 /4,3 /10 30/9
19/1o
George M .
Pec urariu
17/11
11/4,3/10 30/9,20/101 /8
12/10
13/5- 89
N ico lae G.
13/9
Pec urariu
George josa n
17/11,19/911 /4
27 /7,19/9 11 /10 26/6- 89

9

10

11

27/9

- 89

80 .

Come nean
28 /9
George
17/1 1,24/911 /4,3/10 1/9
Comenea n
Ioa n Zdre nghea 17/11 ,24/9 11/4,3 /10 29 /8,31 /8

81 .

Trif George

82 .

Ioan

83 .
84 .

Iosif Popa
Nico lae George
Methea

79.

Raţ i u

13/5- 89
13/5-89
26/6- 89
13/5- 89

29/8,24/9, 28/8,3/1o 1/9 I
28/9
17}11
11/4,3/10 1/9,23/10
1/8-89
18/7- 89
24/9
11 /4

13/5- 89

18/6
- 89

31 /8

13/5- 89
1 /1o

11/4,3 /10

1/9
31/8
31 /8
31 /8

85.

George Methea 17/11,11 /91 1/4'3 /1o 29 /8,30/101 /10

86.

George Fi Ion
Olariu

13/4-89
12/10

23/7
- 89
26 /1o 23/7
- 89

26/6- 89

87 .

Avran

88.

Ioan Bobanga

89 .

Dumitru

Fogara ş u

L irnbe ş an

90.
91 .

Ioan Sto ica

92 .

N icolae G .
Marg i nea (n)

94.
95.
96.

97.

11 /4

17/7

11 /4,3/10 3/7-89,
1/8
11/4,3/10 24/9,13 /
5,4/7

19f9

24/10
26/6- 89
19/8-89
26/6

17/11, 11/91 1/4,3/10 29 /8

25/10
26/10
26/6-89

19 /9,20/10
17/1 1,24 /9
11 /4
28/9
11 /11,12/9 11/4,3/10 26/7,29 /8
13/4-89

26/6-89

26/7,26/7
26/10
-89
26/7-89
Ioa n Methea
26/6-89
17/11,12/9 11 /4,3 /10 30/8,24/9
12/10,24 /1 o
27/9
13/5- 89
George Met hea 17/11,11 /91 1/4
26/7,29 /9
27/9
27/7
19/1o
George Vla icu
11/4
17/11
23/5- 89
Ioa n V laicu
27/9
George Opr i
St oica

98 .

David Mo han

99 .

Ioa n N icolae

100.

Ni co lae Pet .
Ti mariu

24/9

29 /8

17/11,12/9 11/4,3/1o 29 /8,24/9 19/10 26 /6- 89

13/10,26/6
- 89

20/7,12/9 11 /4,7 /10 29/8,12/9

105.

24 /9

George Ca bu nea
Geor ge M ih.
Hai du cu
Di o ni sie D oica n
Ioa n Mih .
Haiducu

11 /4,3/1 o 27 /7

13/5- 89

20/7,24/9 25/3
20/7,24/9 11/4
20/7,24/9 11/4

19/8
27/7

18/7,24/9 11 /4,3/10 27/7,19/9

109.

Ios if A. Suciu

110.

12/7,
12/1 o
26 /7
- 89
23 /4

24/9

11 /4

12/1 0
27/7,1/10,
4/7-S9

27/9

13 /5- 89
19/1o 26/6-89

108 .

107 .

18/6- 89

19/1o

N ico lae N icolae
11/4,3 /10 26/8
Marg i nea n
20/7
Ioa n T oade r
Sîr bu
Mano il e
M ureresc u
17/7, 3/10 12/10
24/9
Ioa n Mo ise Balea 20/8,24/9 11/4,3 /10 29/8,20/10

106.

23/10

26/6- 89

Sebe d uşu

103.
104.

9/7- 89

18/6- 89

24/9

101.
102.

27/9

George Li rn be şa n

93.

26/7- 89 1/1o

17 /11

16/6-89
12/10
26/6- 89

27/9

26/10,
12/10
26/6-89

27/9

Ni colae

17/11,19/9 11 /4,3 /10 19/9-11

Sto i c hi ţ i a

11 /4 ,3/10

12/10
27/7

24/9
17/11,19/9

11 /4,
3/10
11/ 4

12/9

11/4

111

N ico lae Ledean

112.

D um itru Meres u 17/11 ,19/9,

113.

Geo rge Belan

114.

Nico lae Carti en

12/9

12/10,3/7
- 89
27/7, 29/8

26/6- 89
12/4
12/10 ,
26/6-89
26/6-89
23 /7-89

29/7
23/10
13/9-88

12/1 0
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115.
116.
117.

12/9 ,19/4, 11/4,3/10 26/7,31/8,
19/9,21/4,
24/9
1,2,3/10
26/7 26/7,24/10,
Ioan To ma Stana
4/4
17/8 ,24/9 11 /4 ,3/10 29 /8 ,22/10, 29/10'
George Jose
26/7-89 18/7
Sîrbu
-89
18/8,19/9,
24/9

11/4

24/9

11/4

27/7,1/10,
18/10
12/10 ,20
/10,23/10
12/10

17/8
12/9

11/4,3/10
11/4

27/7
19/7

Ioan Mol an

119 .

George Nico lae
Tima ri u
George Berest ean
George earb

122,
123.
124.
124.
126.

Ioan Barb
Ant.
George

128.
129.

130.
131.

132.
133.
134.
135.
136.
136.
137.
138.
139.

140.

Ioan
Gligor
Ioan Ioan
Gligor
Ioan
Candid
Candea
George
Stoica
Nicolae
Ioan
Suciu
Geo rge
Bersan
Ioan Ioan
Suciu
Ioa n Nicol
Bal ea
George
Nicol.
Stoica
Ana
George
Doican
Ioa n
Lu pea
Nicol ae
Ni col .
Timar iu
Nicolae
Ni col.
Timari u
Petru
Bersan
George
Pet.
Bersan
Ioan
Sofron
Trif
Eftenie
Ioan
C i mpoieşu

142.

143.

1'44.

12/9

Eva
George
Maerean
George
Filip
Trif
Ioan

Romul
Stoichiţia

7/11
13/8-89,
29/7

26/6- 89
22/7,12/10

27/7,3/10 29/9
11/4

14/5-89

27/7,21 /10
26/6-89
4/11,

14/5-89

26/6-89

8/7-89
21/9
3/4- 89

12/10,4/7
-89

12/10
26/6-89
23/10,
26/6-89

28/8,3/10 27/7
24/9
17/11,19/911/4,8/1027/7,28/8
3/7-89

26/6-89
29/10,
26/6-89

11/4
24/9
17/11,24/911 /4

8/9

11 /4,3/1 o 27/7

19/9-89 28/8

19/11

27/7,12/10
24/
11,4/7 89

28/7

29/8

17/11,19/911/4,3/10 27/7,19/9
17/11 ,19/911 /4

19/9,3/7
-89

27/9
27/7

11/4

17/11,1_9/911 /4,
3/10
17/9

27/7
29/8,3/7
-89

30/1 o,
26/6-89
26/10,
26/6 - 89

24/3-89
29/7,
12/7-89

26/6-89

13/7,
27/9

28/8
17/11,24/911/4

29/8,4/7
-89
28/6
-89

2/9

26/6-89

15/9,19/9 11/4,3/10 27/7,12/1019/10 26/11 ,
24/7-89 18/7 4/11,
29/9
-89 26/6-89,
23/7-89,
24/7
26/10,24/6
27/7,28/8,
17/11,24/911 /4
-89
13/5 - 89
22/4-89
17/11 ,19/911/4
24/9
17/11,19/911 /4

27/7

26/6 - 89

17/7,19/8

13/10,26/
10
13/5 - 89
25/9-89
26/10
13/5-89

25/9 - 89
17/11,29/911/4,3/10 27/7,19/8
3/7-89
24/9,28/9
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10

11

31/8

12/9,24/9 11/4,3/10 29/9,12/10

Limbeşan

145.

9

19/5 26/6-89
-89

Stoichiţia

Mureşan

141.

8

26/6-89

12/9,24/9 11/4,3/10 12/10
27/7
3/10

Comăn e an

127.

7

6

George Ioan
Max im

118.

120.
121.

5

4

3

2

12/7-89

29/7,10/8

8/9-89

3

2
146.

Grigore
Ilie Călin 24/9

147.

Achim
Sîrbu

17/11,16/9
24/9

148.

149 .

1 so.

Ioan
Nicolae

17/11,12/9

9

7

3/1 o

28/6
- 89

26/10

11 /4,

27/7,29/8 28/8
27/9,
3/7- 89

12/10,

27/7,29/8,
13/5-89
26/7

26/6-89

27/9

12/1 o

13/10

12/1 o

3/1o

11/4

23 /9

Maxim
George
Mois.
Bal ea
Nicolae

8

6

5

4

10

11

3/9

26/10
13/5-89,
24/7

17/4,19/9
28/9
17/11,24/9

11 /4,
3/10
11 /4

27/7,14/9

17/11,24/9

11/4,
3/10

26/7,29/8,
13/5-89

17/11,12/9
24/9
17/11,12/9

29/8
11 /4,
3/10
30/8
12/9,17/9
- 89

26/11,12/9

11/4,3/10 29/8 ,27/7 4/9
-89
9/10

14/10
26/6 - 89

17/11
17/11,12/9
24/9

11/4
26/7,
3/10

29/8
29/8,3/7
-89

21 /8

26/6-89

26/8

19/9

18/6 - 89

29/8

Raţiu

151.

152.

Ioan
Toma
Dregoi
George
Reşinar

153.

Vasile
Murerescu

154.

Nicolae
Filon
Olariu
David
Olariu
Toma

155.
156.

Farcaşu

158.

159.
160.

161 .

Maria
Ioan
Bel an
Simion
Bel an
George
Ciungu
Nicolae
Ioan
Nicolae
Al eman

163.

Iosif
Stoica
Ioan
Stanca
Vasiu
Dumitru
Me resu
George
Ies. Trif
George
George
Trif
Iosif

164.

165.
166.
167.

168.

26/10

30/5-89

8/7- 89

16/9

19/9,14/9

11 /4,3/1 o 29 /8

17/11

11 /4

12/1o
29/8 ,28/9 4/9
19/1 o

31 /8

28/8

29/8,19/9

31/0

12/8

1/9,3/10

1/9

1 /9

17/11,15/9
28 /9
19/9

29/8,21 /1o24/9 12/10
11/4
12/10
3/10
12/10
11/4,3/10 29/8,19/9, 4/9
1/7 - 09, 19/S 1 /7-09
3/7-89 - 09
11 /4,3/1 o 3/9,19/9 4/9
9/7 - 09 19/5
- 09
19/9.11, 4/9
11/4
12/1 o
29/7-89
11 /4,3/1 O 29/0
21 /8

Dumitru 17/11

170.

George
Rusu

24/9

172.

David
Pecurar

17/11,
24/9
31 /8,12/9

29/7

Anota re

13/0 - 89

23/10
3/9

13/0- 89

29/7

31 /0

Nicolae
Fogaraşu

174.

3/9

11/4,3/10 19/7
26/7-89
11 /4,3/10 19/8,27/9 21 /8
26/9-89 28/6
- 89

Stoichiţia

173.

13/8 - 89

27/11,24/9
17/11,19/9
24/9

3/9

27/9

8/7-89

11 /4,29/9 29/8
11 /4,3/1 o 25/8,29/8
12/9,1 /7
-89

Fogaraşu

169.

23/10
23/10

19/9,24/9
29/8,24/9

Sebeduş

162.

21 /1 o

George
Fogaraşu

31/8,19/9
27/9

11/4,3/10 12/10
26/0,3/1 O 19/9,27/9 10/5
12/10,9/7
-89

13/5-89
12/10
26/10
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2
175.

Nicolae
De acu

175.

Tamaş

176.

Ciungu
George
Crişan

177.

Iosif
Crişan

178 .
179.

180.

181.
182.

Nicolae
Vasiu
Ioan
Toma
Vasiu
Nicolae
Ioan
Olariu
George
Maxim
Ioan

3

4

31/8,11/9 11/4

24/9
17/11 '19 /9 11/4
24/9
3/1 o
17/11,24/9 11 /4
3/1 o

27/9
30/8
Moldovan
Ioan
Ioan
17/11,24/911 /7
Olariu

184.

Petru
Florean

185.

Ioan Trif 24/9

186.

Ioan
Teritie
24/9
Ioan
Ciungu
27/9
George
Iosif
28/9
Pecurar
George
Janus
Nicolae
Pet. Suciu
Nicolae
Bobanga
Nicolae
Bel an
Ioan
Teritie
Nicolae
George
Murerescu
George

187.
188.

189.
190.
191.
192.
193.
194.

195 .

17/11,27/8
24/9,12/9

6/1 o

3/9,1/7
-89

4/9

Cele două tabele de Sub scr ipţii ce se
mai păstrează în arhiva parohială, cel din
anul 1864 (v. Anexa 1) şi cel din peri oada 1888-1889, (v. Anexa 6) mai detaliat, totalizează suma de 1488 fi„ 39 kr„
adică abia 17% din costul total al lăcaşului de cult.

199.

200.
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23/10
12/6-89
8/7-89
26/9-89

11
3/9

8/7 - 89

27/9
23/7-89
8/7 - 89

25/10

19/10 3/10

19/1 o
13/5 - 89
13/5 - 89
4/7 - 89

9/7 - 89

13/5 - 89
26/6-89
26/6- 89

28/6
-89
28/6
- 89
28/6
- 89

1/7 - 89
24/7 - 89

26/7 - 89

10

27/9
8/7 -89

19/9,13/5
21/8
-89,
12/10
30/8,2/9,
29 /5 25/7-89
12/9.21 /1 o - 89
12/10,13
5- 89,24/7
25/7-89
27/7,16/8,
6/10
6/10,12/1 o

Creciun
Popa
George
Petr.
Nicolae
Georg.
Olariu
Dumitr u
Meresu
jun.
Ioan
Nikol.
Stoica

9

31/8

5ebeduş

198.

8

1/9
23/9-89

29/8,1/7
- 89
29/8,21 /1 o
21 /1 o
12/10
1/7- 89
1/7- 89
21/8

Fogaraşu

197.

7

29/8,19/
21/8 12/1 o
9,21/10,12 28/7
110.1 /7
-89

A.
196.

6

17/11
1/9,19/9
11 /4
26/8,14/9 11 /4,3/1 o 29/8,19/9 1/9
24 /9
11-13/5
- 89
1 7/11 '19 /9 11 / 4
31/8,19/9
24/9
3/1 o
12/10,13/5
- 89
26/8,24/9 11 /4
27/7,29/8
4/9
28/9
19/9

Călin

183.

5

26/7 - 89

3/9

Repa r t i ţ i une

2

3

4

5

6

7

8

9

ANEXA 6.
Des pre în părţi rea şi î ncasarea bani loru repartate pe I ocu itorl
Comunei Racoviţia pentru edificarea besereicei ca co nt r ibuire.

N " mele contriN r.
bu itor iului
curent

Suma 1·epartită

fi .

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

George N ico lae
Vasiu
D avid Tentie
Ioa n Bobanga
ce l m icu
Samoila Ru su
George Vedean
Nicolae Vedean
George Gabor
Toma Vla dt
Sim ion Max i m
Simion Ciungu
George Toma
Vas iu

cr.

4

4

din aceasta
au so Ivitu

fi .

cr.

au remasu
restulu Observare

51
52
53
54
55
56
57
'.;8

fi. era.
59
60
61

4
2

62
4
4
4
4

4
2
2

4
4

2
1, 1, 1
1

4
4
4

63
64
65
66

50 so
80 .20
au so Iv it
2/11 (1)899

2

67
68
69
70

12
13
14
15
16

Lena Cabunea
Ioan Balea
Ni co lae M ureresc u
George Bruda1·
Ioa n D oica n

Nico lae Ciu ngu
Toader Comanean
N ico lae Pecura 19
riu
Jrim ie Dregoi
20
Sta nciu Ritivoiu
21
Ni co lae Balea
22
Lathus
Translatum
George Si lca
23
Ioan Cr isan
24
Mari a Cr isa n
25
Ana Come nea n
26
George Stoica
27
Ioa n N icolae
28
Bobanga
291/2 Ioa n Ioa n
Bobanga
D avid H aiducu
29
Maria George
30
H aidu cu
D umitru Sto ica
31
George Toma
32
Vas i u
Ioa n G . D . Vasiu
33

17
18

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4S

46
47
48
49

so

Dumiti-u Bobang a
Ioa n Se leg ian
Alecsa nd ra
Se legian
N ico lae
Zdrenghea
George O ni
Brudar
Toma Limbeşan
George Dregoi
Ioa n Ioa n D regoi
George Ioan
Boba nga
Nicolae George
Ola riu
Ios i f Şerban
Iosif Toma
Vasiu
Lath us
T rans latum
Anto n Bruke l
Ioan Dogari u
George Toma
Vas iu
Ni colae Calin
Ioan M . C ă li n
George Mi h.
Bn1 dar

4
4

2

4
4
4

3
4
4

4

4
2
2

4

4
4
4
4
4
88
88
4
4
4
4
4
4

2 fi.
1 ,3

71
72
73
so lvit 29/8
(1) 899

75
76

77

2
2
2
2

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

2
2 ,2
1,2
2
4
1, 1 60.40

4
4

1 ,2, 1
4

4

4

4
4

4
4

4

74

David Mihai
Brudariu
George H al magi
David Mure rescu
Nico lae Maerea n
David lonus
13as iliu Halmag i
C reciun Popa
Toad er Si r bu şi
Constand Haid ucu
David Ivan
Ioa n L eluţiu
Costandi n

4
4
4
4
4

92
solvi t în
2/4(1 )890

4
4

2
2

so Ivi t

4
4
4
4
4
4

4

4
4

4

4

2

4
Leluţ i u
N icolae Ioan
4
H ai du cu
N ico lae Cabunea 4 •
4
Nicolae Marin
4
Ioa n Marin
4
Ioan Lungu
268
Lat hu s
4
Toma Lungu
4
George Dan
Ioa n Petru
4
Comenean
D umit r u Come4
nean
4
Ioan Popa
4
Nicolae Fagara su
Nicolae Popa
4
se n
Nicolae Popa
4
jun
Ioa n George
4
Popa
George Toad er
4
Sîrbu
Nico lae
4
Mold ova n
4
Maria Bucur
4
Ioa n Vichendea
4
Ioan Munteanu
4
George G I igor
Moise Maerean ·
4
4
Ioa n Carţ i eu
4
Ios if Majerean
4
George Dani la
4
Ioan Trif
Ioan Vasile
4
Bobanga
352
Lathus
Ioan Toma

50,50

4
4

4

4

4
2
2

4
4

4
4

4
4
2 ,2
4

4
4

4

4
4
4
4
4

2
2 ,2

50

4
4

4
2

2
3
4
moartă

4

Li mbeşa n

95
96

George Muntean
Ioan Cabunea

4
4
4

97

Ni co lae Posa

4

98
99

David Şerbu
N icolae Spir
Popa

4

2
2
2
2
1
3
2

101
so Ivit
4/9(1 )889

103
104
10S
106
107
108

4

4

2
4

4

102
4
184
184
4
4

2
2

Ioan Filon Olariu
N icolae

100
2, 1
4

2

93
94

so Ivita

4

4

3

352
Tra nslatum
4
A na Ioa n Candea
4
Toader Panga
Mari a Ioan Pang ,, 4
Ma ria George
4
Cabunea

4
2
4
2.1,1
1 ,2

50,50

4
4

L imbe şa n

89
90
91

2
4
4
3
4

Ios if N icolae
Popa
D avid Petru
Popa
Geo1·ge Oprea
Stoica
Ioa n Cosma
Ni co lae Cosma
George Bobanga
Dumitru
Murerescu
N ico lae G.
Murerescu
Di on isie Maxim

2

4

2
2

4

2

4

2
2

4
4
4
4

4
4
4

4

4

4

4
2
2

4

so Ivitu
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2
109
11 0
111
112
113
114
115
11 6
117

3

4

Iosif D. Suciu
4
440
Lathu s
Translatus
440
Nicolae Petre
4
Suciu
4
Ioan Maerea n
George Maerea n 4
David Bobanga
4
Eva Bucur Ursu
4
George Hulpus
4
Toader Bobanga 4

5

6
4

118
119

George Fa r caşu
Ioan Brudar

4
4

2
2
2
3
1

120

4

2

122
123
124

Nicolae Jose.
Sîrbu
Nicolae Toad .
Sîrbu
Ioan Ucean
Vasile Ucean
Ioan Jose Şerbu

4
4
4
4

125

George lusan

4

1,3
4
4
2
2
2
2

126

Nico lae M.
Pecurar
George Moi .
Pecurar

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
13B
139

4
4

T rifGeorg . Trif
Lathus
Translat .
Ioan Raţiu
Iosif Popa
George Methea

4
524
524
4
4
4

Nicolae Methea
Jun .
George F.
Olariu
Avram Foga raşu
Nicol ae Ioan
Bobanga
Ioan Bobanga
Dumitru
Limbeşan

140

George

141
142

Ioan Stoica
George

Limbe şa n

M ă rginean

143
144
145
146
147
14B
149
150
151
1S2

153
154
155
156
157
15B
159
160
161
162
163
164
165

170
171
172
173
174
175

178
179
180
181
182
1B3
1B4
1B5
1 B6

2
2

1B7
1BB
1B9
190

2
2
2
2
1.1.1
2
2

191

BO

4
2

4
4
4

2 ,1,1,

4
4

2.2
2,2

4
3
4

Ioan Meth ea
Nicolae Re ş inar
George Meth e a
4
jun.
4
Eduard Molnar
4
George Vlaicu
4
Ioa n Vlaicu
George Opri
4
Stoica
4
David Mohan
4
Ioan Sebeduş
Nico lae Pet.
4
Timar
616
Latus
616
Translat
George Nicolae
4
Căbu ne a
4
George Haiducu
4
Toader Popa
Geo rge Tsad .
4
Olariu
Radu Andrei
4
Ioan Pet. Suciu
4
Ioan Speteca n
4
Ioan Possa
4
Ana David
4
Nicolae Dan
4
Dionisie Doi ca n
4
Ioan Haiducu
4
David Farca şu

4 so l.
B0,20
3
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
4

2,2
4
2,2

4

4

4
4

2,2
4

4
4
4

4

4
4
George Bucur
4
Nico lae Ledean
716
Lathus
716
Translat.
4
George Barbu
George Nico lae
4
Bal ea
4
Il ie Meresu
4
Dumit . Meresu
4
George Meresu
4
Petru Timar

2,1
2
1,1

4

2

4

4

4
4
4
4

4

George Belan
George Ioan
Tima r
George Ioan
Maxim
Petru Dobrin
Nicolae Buian
Ioan Ciungu
George los.
Sîrbu
Nicolae

224

~

3

225
226

6

7

9

8

4

4
2

1

'
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so lvit Pet.
Tima r

50

3
4

4

4
George Filip Trif 4
904
Lathus
904
Trans lat.
4
Ioan Limbe şa n
Romu I Stoich iţi a 4

86

50,40

4

4
4
4
4
2,2
4
4
2
2
4

20

2,2
4
2 ,2
2 ,2
2,1

so.so

4
4
4
4
4
2,2
2,2
4
4
4
2,2

a u solvitu
Petru Bersa n

4
4
4
4

Eva Georg .
Mere şa n

4

5

4
4
4

Nicolae Vasiu
Ioan Sîrbu
Manole
Murerescu
George Nicol.
Olariu
Ioan Teretie
Simion Iosif
Suc iu
Nicolae St evariu
Nicolae Moha n
Nico lae

4
M ărg inean
4
Ioan Mohan
George N'icolae
4
Timar
George Breteşan 4
194
4
19S
Ioan Meresu
4
George Barb
196
4
Ioan Barb
197
4
197 1/2 Toader Stoikiţia
4
19B
GeorgeStoikiţia
4
Ioan GI igor sen.
199
4
Ioa n Gligor jun.
200
4
Ioan Comenean
201
BOB
Lathu s
BOB
Trans lat
4
Candid Candea
202
George Nico l.
203
4
Doi ca n
Nicolae Ioa n
204
4
Suciu
205
Maria Ioa n Suciu 4
4
George Bersan
206
4
Ioan Ioan Suciu
207
208
Ioan Nicolae
4
Bal ea
209
George Nicol.
4
Stoica
4
210
Ioan Lupea
4
211
Ioan David Raţiu
4
212
Ioan Iancu
4
Ioan Lupea
213
214
Ana Const.
4
Mărgin ea n
4
21S
Nicolae Timar
216
Petru şi George
B
Bersan
4
217
Petru lonu s
4
21B
Ioan losifTrif
219
Ana lrimie
4
Limbeşan
4
220
Daniel lgantu
221
Eftimie
4
Murerescu
4
222
Ioan Cimpoiaşu

223

4

Nicolae

192
193

4
4
4

3

Stoichiţia

176
177

4

George
Comenean
Ioan Zdrenghe

2

167
168
169

George

4

9
166

2
4
2
3
4
4
2
2

4

127

8

Mărginean

Fogoraşu

121

7

4
4
4

2,2

în (1 )890
so Ivitu

2
227
228
229
230
231

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

242
243
244
245
246
247
248
249

249
250

251
252

253
254
255
256
257
258
259
260
261

3

George C ă ii n
Ioan Pet . Ma xim
Achim Sîrbu
George Pecu rar

263

264
265
266
267

4
4
4

4

Ioan N.icol .
Maxim
4
Petru Rarochu lu
Fl o rian
4
George Moi s.
Bal ea
4
Nicolae Ra ţ iu
4
Ioan Toma Dregoi 4
David Aleman
4
George Re ş inar
4
Vasile Murerescu 4
Gligore
Murerescu
4
Geo rge C ă l i n
Moldovan
4
Ioan Ni colae
Stoica
4
George Teod .
Ma xim
4
4
Eva Cartien
Bucu r Marcu
4
4
George Te rit ie
Nicol . Terestar
4
Lazar Bu suiocu
4
Nicolae fii.
Olariu
4
David Filon
4
Olariu
1000
Lqth.
1000
Translat.
Ioan Iosif Trif
2,4
şi Ana
Constantin
4
Stanciu
Ioan Ilie O/ariu
4
Eva Buci uman
4
Toma Farcaşu
4
Ioan Ba/ea
Maria Ioan Belan
4
Simion Belan
4
George lonus
4
Ioan Panga
4
George Ciunga
4
Petru Sebeduşu
4
Nicolae Ioan
Sebeduş

262

4

Lina Nicol.
Maxim
Nicolae A/eman
Iosif Stoica
George Math.
Vasiu
Ioan Stanca Vasiu
Dumitru Meresu

6

5

8

9

2

268
4

269

4
4

4

au so lvit t otu
în (1)888

4

au sol vi t

270
271
272

273
274

Susa na Nico l.
Trif
Geo rge Ios if
Trif
Iosi f Alema n
Pe t ru M u r eşa n
Geo rge G. T r if
Ios if Fo g oraş u
Dum it ru

3

4
4

4
275

2,2

4
2
276
4

4

277
278

4

279

4

5

4

4

4

2

4
4

4

4

4

4

4

Stoichiţia

4

4
Ioa n M erşa n
Lath (us)
1104
T ran slatu s
1104
Geo rge Sam .
Ru su
4
Ana Geo rg ie
Nico lae
4
George Ioan
Pe cu rari u
4
David Pecu rar
4
Nicolae
Fogorasu
4
George Fogora ş u 4

6

7

8

9

so lvit 20/8
(1)889

solv it 13/8
(1)890

1,3
3,1

2

2,2
4
2,2

4

3,1

so lvit 5/1 890

2

280
281

2

4

282
283
284

Nicolae Deacu
David Popa
Toma Ciungu
George Crişan
Iosif Crişan

4
4
4

2

4
4

2,2

4

2, 2

4
285

4
286
287

so/vit în 2.
li. (1) 889.
6

288

289
290
4
291

4

2,2

40

2

4

4
4
4

4
4

so

4

4

4

4
4
4

4
2
4

4

4
1172

4

so Ivitu
Sigiliul parohiei (Sf. Treime)
Niculae Murerescu
Geo rge Reşi
nariu
Ion Maierean
Ion Bobanga
Iosif Crişan

4

4

î n (1 )890
so Ivit

Racoviţa în 20 Octombrie (1)888
Primindu(-)se de Sin odu Iista de faci a se subscrie de ce i p re zenţi:
Petru Flo r ianu paroh '
loanu Trifu curatorii primariu , Iosif Maj erean curatoru secundar, Ni culae Aleman, Ni culae Fogora ş iu, Dumitru Li m b ăşianu,
George Gaboru, Georgiu Dani la, învăţ. , dirig.

2

3

Toma Vasiu
(Nicolae)
Ioan Toma Vasiu
Nicolae Ioan
O/ariu
Ioan Olariu
George G. Ma xim
Ioan Călin
Moldovan
Nicolae Bela n
Suma

2,2

4

4
4
4

7

so Ivit
(1)890

2,2

5/6 (1 )888
7 /1 (1 )889

ANEXA 7
Chitanţa

nr. 10, 1907

Despre 1600 cor, adică una mie şase sute
coroane, care sumă recunosc a fi primit de la
cassa bisericei gr. cat„ din Racoviţa sub titlu:
honorar pentru restaurarea şi zugrăvirea iconostasului din Sf-ta biserică din Racoviţa, precum
şi zugrăvirea unei icoane (Sf-ta Treime) pe frontispiţiul (sic I) bisericei.
Sibiu, 24 mai 1907
Octavian Smige/schi
profesor
1600 cor.

Valeriu Florian
preot gr. cat.,
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Fudamenlalulu şi

P/anterenulu

l:I
i

7--8

k--

Profilulu

Prol rtutU CD

NM .

lJ
Blasiu 3 Martie 1881.
Racoviţa .
Racoviţa.
ăcaşu/ui.

Fig. 2.
Fig. 3.

Biserica ort. Sf. Treime, plan.
Biserica ort. Sf. Treime, secţiuni transversale, E-V, la nava

Pe lîngă informaţii le utile referitoare
la perioada de construcţie a bisericii,
aceste documente ne oferă şi o oglindă
vie a realităţi lor sociale, întrezărite în
cuantumul subscripţiei, a peisajului demografic al aşezării, reflectat în onomastica şi
legăturile de rubedenie. Dincolo de această
înşirare de nume aflăm cîte ceva despre
familiile mai importante din Racoviţa ,
despre mentalitatea şi ataşamentul lor
faţă de credinţa care le-a însoţit permanent existenţa. Efortul colectiv. plenar
la o astfel de întreprindere, are la bază
nu numai o bună organizare, ci şi un
ataşament profund faţă de biserică.
Releveul bisericii din Racoviţa a fost
terminat la 3 martie 1881, el fiind creaţia
unui arhitect italian necunoscut pînă în
prezent, A. Mazzuchi, care a lucrat şi în
Blaj după cum reiese din autograful aşter
nut în partea dreaptă, jos, a planului.
În partea stîngă, sus, releveul prezintă
::> altă apostilă: « M(artie) 5 (1)881 »
(Fig. 1).

Fig. 4.

Racoviţa.

Biserica ort„ Sf. Treime,

În registrul superior, la mijloc, a fost
trasat planul faţadei apusene ( « Prospectulu »), marcată de dominanta turnului
clopotniţă (I = 26.45 m) de forma unei
prisme cu secţiunea plană pat rată, încoronat de un coif poligonal (Fig. 2). Puţinele
elemente decorati ve care agrementează
faţadele turnulu i dez v ăluie apartenenţa la
eclectism.
La ni velul a celuia ş i registru al releveului, în stînga este Profilulu A. B, adică o
s ecţiune longitudin a lă a monumentului, în
care apar puternic conturate fundaţiile
turnului, aspectul bolţilor semicilindrice
transversale, di spuse în trei travee în
n av ă plus una la altar, închei ată printr-o
semicalotă, pilaşt ri i laterali adosaţi, care
preiau prin intermediu I arcelor d ublou
împingerile bolţii, ferestrele generoase în
arc semicircular şi şarpanta clopotniţei,
a navei şi a sanctua r ului. (Fig. 3). « Prospectulu lateralu » din partea drea ptă t rasează
faţada l a teral ă s udică , cu t rei axe desimetrie la ni velul navei, marcate prin tot
atîtea ferestre în arc semicircul ar, şi o
singură deschidere la sanctuar, în S- E.
(Fig. 4).
În registrul de jos al releveului, la cen_
tru, a fost trasat profi Iu I CD, o secţiune
transversală a bisericii. în extremitatea ei
apuseană, la ni velul tribunei cu parapet
traforat, sprijinită pe doi pil aştrii . În
exterior sînt desenate contraforturi le
treptate în profil aici, după cum rezultă
din desen, mai mult cu rol decorati v decît
structiv (Fig. 5). Lateral stînga apare
planul «Fundamentu lu şi P1anterenulu ».
acela al unei biserici sală cu altar pentagonal decroşat şi cu turn clopotniţă cu

ProfilU /u

secţiune longitudinală.
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A8

secţiunea
sea nă

plană

pa trată ,

în

faţada

apu-

(Fig. 6).
Latera l dreapta est e d ese nată o a l tă
s ecţiune transversa l ă ( « Proftlulu MN »)
de data aceast a în v ec inătatea arc ului
t r iumfa l se micircul ar.
Releve ul a fo st e laborat la scara de
5,09 mm/1 m.
În dreapta, jos, într-o grafie mai puţin
lizibi l ă, parţia l ştearsă, se a flă nota aprobativă şi stampila Oficiului regal de construcţii al co mitatului Sibiu, din anul 1888
( « megvizsgaltatv6n/alkalmasnak
ta la/tatott » - exa min at ş i a fost găsit pot rivit
n.n .).
Aşadar, la edifi carea acestui lăc aş de
cult au con lu crat un arhitect itali an , A.
Mazzuchi, căruia îi aparţ ine co n ce pţia arhitectura l ă , artisti că, un maest ru co nst r uc_
tor din Sibiu, Carol Bes paletz, înfăptui 
torul pro iectulu i, şi enoriaşii din R acoviţa,
cărora Ii se datorează t ransportul, prelu crarea materia lului ş i o serie de operaţ ii
constructi ve. Această colaborare s-a văd it
a fi fe ric ită avînd ca rez ultat un edifici u
monumental, care putea justifi ca străda
nii le de decenii ale săte nilor din Racov iţa.
Exemplul acest a nu este singu lar în Transi Ivan ia sfîrşitului de secol XIX. O bi serică de aspect form al şi pl animetrie identice cu cea din Racov iţa a fost con str uită
de e noria ş ii din C ăşe iu (jud. Cluj), între
1889-1890, după pl an urile unui arhitect,
de asemenea de or igine i talian ă, Antonio
Baizero din Udine.
A fo st aceasta o etap ă i ntermedi a ră,
de co laborare cu ar hite cţi i străini, ca re
va face trece rea spre o nouă perio ad ă ,
aceea de dup ă Uni re, cînd arhitectura
17 ,

mon u mentală,

atît aceea ec l eziast i că , cît
ş i aceea c i vilă, va cunoaşte o dezvoltare
înfloritoare prin angajarea totală şi p li nă
de respo nsabilitate a uno r tineri arhitecti
din Vec hiu l Regat, că ro ra Ii se datorează
o bună parte din modern ele edificii co n_
stru ite acum, într-o serie de l oca lităţ i
urbane, precum Cluj, Timişoara, TîrguMu reş, Satu-Mare, Sighi ş oara, B raşov, Turda , Bi stri ţa , Zalău, Unirea (jud. Alba),
Te iu ş , Lupen i, Baia de Cri ş, Salonta, Huedin, Gheorgheni etc 18 •

Fig . 6.
faţa dei

Raco v iţa .

Biserica ort., Sf. Tr eime, planul
apusene a biserici i.

17

Lungi mea total ă a bisericii est e de 27,30 m,
nave i de 9,80 m (i nclusiv zidurile latera le), respectiv 8,20 interior ul. Sanctuarul prezint ă d ime nsi un ile de 6,55/6,30 m.
1B Coriolan Petranu, L'art roumain .. . , p.
56-57.
l ăţ i mea

Prospec lulu 1otero/u

I

~~~~~~~~~'---'--~~-'--'-~~~-'-......_~~~-~

Fig. 5.

Racovi ţa.

Biserica ort. Sf. Treime, planul

faţa dei

laterale de sud.
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Fig . 1. Planul genera l al fostei biserici gr.-cat.
din Ra cov iţa (arh . A. Mazzuchi, 1881 ).
R~SUM~

Conformement a un rlche materiei d'archives,
l' auteur de l'etude, rec:onstitue Ies etapes Ies
plus importantes de la construction de l'eglise
de Racoviţa ayant comme patron la Sainte
Trinite, entre 1887-1893.
Dans l'introduction on fait une analyse synthetique de la situation de I 'architecture monumentale appartenant aux roumains de Transylvanle
de la fin du XVIII• siecle et du XIX• siecle.
Deux courants paralleles et opposes sont mis
en evidence, exprimes d'une part par la continuatlon des anciens modeles constructlfs et des
peintures propres a I'architecture tradltlonnelle
et des egl ises en bois ou de celles en pierre
(Le pays de Făgăraş), et d'autre part par le deve·
loppement d'un courant occidental ayant une
typologie hybrlde dans laquelle on retrouve
certains modeles de l' architecture medievale de
Ia Transylvanie, reactual ises dans un esprit post
- romantique . Pour la realisation deces entreprises de facture occidentale, quelque fois ont
ete' sol Iicites des architectes et des maîtres
constructeurs d'origine italienne ou allemande.
A peine la fin du XIX• siecle et le commence-

90

http://patrimoniu.gov.ro

ment du XX• siecle, mais surtout I 'epoque
d'apres I 'Unlon (1918) enregistreront la con·
tribution predominante et le succes definitif
de I'ecole roumaine d'architecture monumentale de Transylvanie.
A cote de l'analyse styllstlque formelle du monument, I 'auteur effectue une investigatlon do·
cumentalre detaillee des prlnclpales etapes
construcţlves, dans la realisatlon desquelles
un r&le majeur a eu la communaute vlllageoise
qui a effectue le transport des materiaux, a confectionne Ies briques, a tranche le bois, a casse la
pierre, a extrait le sabie et a prepare la chaux.
On nous presente apres, deux protocoles de
vente aux encheres, le contrat d'edlfication,
en 14 points, conclus le 22 mai 1887 entre le
Comite parolsslal de la Commune de Racoviţă
(cure de la paroisse - Petru Florian) et le
contremaître Carol Bospaletz de Sibiu, pour la
somme de 8747 fi.
Le riche materiei d'archives represente un vrai
miroir des efforts entreprls par une communaute rurale blen I lee, et en meme temps c'est
un temoignage de certaines valences de nature
profondement spirituel le .

ARHITECTURA "G A LĂTE
ANĂ D E LA SFÎRSITUL
SECOLULUI
'
,
AL XIX-LEA SI
INCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
•
STELUŢA-VIORICA PISICĂ

Pornind de la conv ingerea că acţiunea
de ocrotire şi va lor ifi care a patrimoni ulu i
arhitectural este asigurată de c un oaş
terea a ceea ce s-a construi t şi a felului
cu m s-a co nst ruit într-o etapă sau alta
ne-a m propus să a nali ză m o serie de
edific i i: sedii ad ministrative, institutii social-c ulturale, spitale, şco li, loc u inţe particulare ri di cate la G a l aţ i la răscr u cea dintre
ce le dou ă veacuri, evidenti ind modul în care
trăsăturile specifice ale' arhitect urii din
jurul anului 1900 s-a u materializat în
condiţiile economice şi sociale ale oraş ului Galaţi, mare centru industria/ şi
comercia l.
Po s ibil ităţile economice pe care le
avea oraşul Galaţi la sfîrşi tul seco lului
al XIX- iea au permis edililor să ia în
discuţie şi să procedeze apoi la aplicarea
unor măs uri concrete de modernizare .
În acest se ns, în anul 1893 muni cipal itatea a aprobat Regul amentul pentru
construcţiuni şi alinieri al Oraşului Gal aţi , prin care oraşul se împărţea în trei
ocoa/e, se stab ilea l ărg im e străzi lo r princi pale între 12 şi 16 m, iar a străzilor
sec und are între 10 şi 12 m. În ocolul I
se puteau face numai construcţii din

cărămidă, pe temei ie de piatră sa u beton,
în ocolul li se permiteau şi co n str ucţii
din paiantă, da r nu la stradă. Indicaţiile
cu privire la îngrădiri şi î ntreţinere a
trot uarelo r u r măreau ş i ele înfrumuseţarea oraşului. Regulamentul cuprindea
ş i măs uri de protecţia muncii referitoare
la con struirea sche lelor fixe. Condiţi i i e
de higien ă şi ' sa lubritate erau ob ligatorii
pentru toate construcţii le din orice cartier. Regulamentul pentru constr u cţiuni
şi alinieri al oraşului G a laţi s-a votat de
către Con siliul comunal în şe dinţele din
12 şi 17 aprilie 1893 şi s-a sancţio nat
prin Înaltul Decret Regal nr. 2585 din
26 iunie 1893. 1
Ca urmare a intrării în vigoare a acest ui Regulament s-a instituit o com isie
co munală compusă din trei consilieri
com un ali, inginerul şi arhitect ul oraşu lui
precum şi med ic ul de cvarta l.
În perioada următoare, a rhitecţii au
av ut de răspuns uno r funcţiuni di verse
i mpuse de o soc ietate în plină asce nsiune.

1

al

Reg ulament pentru construcţ i uni
G alaţi , 1893 .

şi

alinier i

oraşului

A r hi tecţii

cu st udii în mari le oraşe ale
Europei au adus cu ei idei novatoare care
frămîntau continentul, dar pe care le-a u
îmbinat cu puternica tradiţie române ască , reuşind o integrare armonioasă
în reali zările lor arhitectura le.
La sfîrşitul secol ului al XIX-iea, da r
mai ales la încep utul seco lulu i al XX-iea
se construieşte mult, întregul oraş exprimînd clar concepţia de viaţă şi moda
epocii. Se construieşte din materiale
durabile : piatră sa u cărămid ă, îmbrăcate
cu ten cu i a l ă şi acoperite cu decoraţii
cu st uc.
Programele noi de arhitectură, impuse
de societatea gălăţeană în plină dezvol tare ş i afirmare, au perm is realizarea
unor c lădiri impoza nte, cu pondere în
peisaj ul urban . Im portante sedii administrati ve , locuinţe, s paţii comerciale, const ituie mărturia evoluţiei arhitecturii în
această perioadă, ar hitectură în ale cărei
ex pres i i var iate, ornamentul de origine
florală sa u geometrică devine o caracterist i că importantă .

În primii ani ai seco lului al XX- iea
s-a u constr ui t la Galaţi cîteva clădiri
reprezentative şi pentru oraş, dar şi

Palatul administrativ (arh . Ion
Mincu)
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Edi flciu din str .

Pentru opera marilor arh itecţi ca re le-a u
Proiectat: Palat ul ad mini strati v, az i sediul
Prefe ctur i i judeţului G a laţi, opera ar hi tectului Ion Mincu, Palatul j u st i ţiei , azi
sediul Uni vers it ăţ ii din G a l aţi, rea li zat
după proi ect ul arhitect ului Grigore Cerche z şi Palatul n avigaţie i după proiectul
arh itect ulu i Petre An tonesc u. Tot ar hi tectu lui Petre Antonesc u îi aparţine şi
proiectul catedra lei ortodoxe din G a l aţi.
Repreze ntative pentr u arhitectura de la
sfîrş itul seco lu l ui al X IX -iea - începutul
secolul ui al XX-iea sînt şi Palat ul episcopa l, azi sed iul Mu ze ului de artă, fost ul
sedi u al Comi sie i Europe ne a Dunări i,
azi Bib i ioteca «V . A. Urechi a», sediu l
B ănc i i N aţ ion a l e, suc ursa la G a l aţi , şi alte
clădir i.

În domeniul co n st rucţiilo r ing in ereşti
se evidenţia ză silozul pentru cereale,
co nstruit de Anghel Sal igny la sfîrşitul
seco lulu i al X IX-iea.
Palat ul admi nistrativ realizat în anii
1904- 1905 după proiect ul arh itect ului

Io n Mi nc u, reprezintă una din tentativele
sa le de a crea o ar h itect u ră mon um entală ro m ânească. Întru cît c l ădirea se situa
ca scară într-o a ltă categorie de valo1·i
decît ar hitect ura de locuinţe, Mincu pără
seste modelele oferite de acest din urmă
pr~gram, socotite poate de el inadecvate unui proces de monumentalizare,
situîndu-se pe l inia reprezentanţilor stilului 1900 de a crea forme inedite . 2
Clăd i re mon um entală , Palatul admi ni strativ se d ezvo l tă pe un subsol înalt,
parter şi meza nin, grupate într-un prim
registru ş i etaju l bogat decorat - cel
de-a l doilea regi stru. A cces ul se face
pe faţada principală, un de la ni ve lu l
primului regist ru se afl ă o triplă arcatură în pl in cintru care marc h ează intrarea. La nive lul etaju lu i , fere stre le şi
u şi l e de ieşi r e la balcoane au arcat ură

Dom nească ,

nr. 67

în acola dă şi o bogăţie decorati vă rea li za t ă
din butoni, discur i, ocniţe co ncepute de
Min cu în spiritul arhitect u1·i i tradiţio n a l e.
Pe faţada c l ădirii se mai află d o u ă statu i
rea li zate de sc ulptoru l Frederic Storck.
reprezentînd « Ind ust ri a» ş i « Agric ul t ura». d o uă steme de bronz ş i un ceas
ca re marc h ează fiecare oră cu o frază
muzica l ă din va lsul «Va luril e Dun ări i» .
La interior, o scară de onoare co nduce
din ho 'ul ce ntra l către sala de consili u
decorată cu pi ctură şi cu lambriuri ş i căt r e
cabi nete.
Pentru reali zarea pa latului ju stiţ ie i,
gălăţen ii au co laborat cu un alt ma r e
arhitect român, Grigore Ce rc hez, rare,
a l ăt uri de Ion Min cu,'a fost creat orul unor
opere de mare va loa 1·e în care se manifestă puternic influenţa arh itecturii noastre ro m â n eşti .
Fostul palat de justiţie (191 1 - 1923),
act ualul sediu al Uni vers it ăţi i găl ăţe r. e , se
remarcă ln pei sa jul arhi tect ural al oraşu lu i prin monumental itate ş i origi nali tate. Faţada pri n cipală înca drată de cel e
două ar ipi
laterale a perm is ev iden ţierea unor note caracteristice ale constr ucţiei: un demi sol înalt, separat de
parter pr int r-u n brîu puterni c cu mot ive
vegetale, ferestre larg i cu ancadramente
bogate, dar mai ales scara ş i uşa de acces
marcată de o arcatură trilob ată. Ace l aşi
motiv al arcat ur ii tril obate se repetă la
dimen si uni mai mi ci la ni ve lul co rni şei .
La interior se d e t aşează sa la paşilo r pier-

2

Curinschi Vero na, Istoria arhitectur ii fn
Editura Tehnică , Bucur eşti , 1981,
p. 288.

Romdnia,

Clădirea Rectoratului Unive rsităţii (fo stul
Palat al justiţi ei ), sa la paşilor pierduţi (arh.

Grigore Cerchez )
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duţi cu decoraţii realizate din st u catu 1·ă

Dintr-un fond pu s la di spoz iţi e de Spiru
Haret, s-a construit între anii 1898 - 1901
impunătoarea clă dire penti-u Şcoa l a Normală « Costache Negr i». În aceeaşi per ioadă s-a co nstruit ş i clădi rea seminar ulu i
« Sfîntul Andrei ». azi sedi u al Liceului
sanita r.
În an ul 1896 s-a co nstruit c l ădirea
şco lii gene1·a le nr. 24 (fosta şcoa lă domne ască nr. 1 înfiinţată ca instituţie în
anul 1832 de domnitorul Mihail Sturdza.)
Majoritatea şcoli lor ridicate la sfîrşi tul
secolului al X IX- iea şi încep utu l secolului
al XX-iea respect ă pl an ur i le tip aprobate
pentru acest gen de edificii .
În perioada celo r trei ma ndate mi ni steri ale ale lui Spiru Haret s-a u construit
în judeţul Covurlui 28 local uri şco l are 6 •
Evo I uţia vieţii economico-sociale precum şi c reşterea num ăr ului de locuitori
au determinat co nsti-uirea mai multor
spitale. Astfel, în timpul războiului pentru
independenţă, prin subscr ieri parti cul are
ş i cu activitatea neobo si tă a unui colect iv
condus de dr. A . Serfioti s-a co nstruit
Spitalul «Elisabeta Doamna ». azi Spitalul muni cipal nr. 1. În ce l de al nouălea
deceniu al seco lului al XIX-iea au în ceput

şi

fe roneria de la lum inatoare.
Oraşul G alaţi se poate mîndri cu ex istenţ a în patri mo niul său arhi tect ural a
d ouă edificii realizate du pă proiectele
arhitectu lui Petre Antonesc u: palat ul na v igaţiei şi cat ed ra la ortodoxă.
C l ădi r ea palatu lui na v igaţiei (191 2) este
executată d in cărămi dă cu pl a nşee din
beto n arm<Jt. O ca racteri s tic ă determi nată de natura terenului sînt funda ţ iil e
sta bi I ite pe piloţi . Ş ar pa nta acoperişului
este exec utată din lemn şi are o strea şină largă pe conso le ş i căp rior i de stejar.
Decoraţia exterioa r ă se in s piră de la
arhitectura tradiţională, da r cuprinde ş i
elemente speci fi ce n avi gaţi ei: frînghii şi
noduri.
Proiectu l de exec uţie al catedralei ortodoxe este rezultatul unei colaborări între
ar hitecţii Pet re Antonesc u şi Şt efa n Burcuş. În general. di s poz iţia planimetrică
este conce pută co nform ce lei tradiţionale
a bisericilor munteneşti cu o singură
c upolă şi fără absi de laterale. Con s trucţi a
catedralei ortodoxe a început în an ul 1906
şi s-a încheiat în anul 1917.
În domeniul co n st r u cţ i ilor inginereşt i ,
în oraşul Galaţi există unul dintre pri mele silozuri din beton armat, a cărui
proiectare a în cep ut în anul 1884 şi aparţine em inentului creator de şcoală inginerească Anghel Saligny, iar construcţia
a încep ut în anu l 1889. Silozurile de la
G a l aţi şi Brăila au proiecte ase mănătoare ,
au fo st concepute din ce lul e verti ca le
hexagonale cu latu ra de 1,80 m şi în ăl 
ţ imea de 17,00 m. Silozul se constituie
dintr-un corp avînd în plan gabar itul de
30X120 m şi o înălţime de la s uprafaţa
terenului de pe ste 23 m. Cota fund aţ i e i
este la - 9,50 m.
Dezvoltarea economiei capi taliste a fost
urmată imediat de necesitatea pregătir ii
forţei de muncă în stare s ă participe act iv
la proces ul de producţie. La s fîrşitul
secolului al XIX-iea, învăţămîntul româ nesc a cunosc ut o perioadă de înflori re
în care mini str u a fo st Spi r u Haret. În
anu I 1896 s-a înfiinţat « Casa şma lelo r»
care avea menirea de a ajuta şi supraveghea zi direa loca lu r ilor de şco l i, precum
ş i de a acorda îm prumuturi în acelaşi
scop 3, În cal itate de mini stru al cultelo1·
şi in strucţiei publice. Spiru Haret a vizitat de mai multe or i oraşul G a l aţi şi judeţul Covur lui, sprijinind cu vor ba sau cu
fapta dezvoltarea î n văţămî ntului . În timp
ce Spiru Haret era secretar general a.I
învăţămîntului, corpurile legiuitoare au
votat un credit de 20 milioane lei pentru
co nstru cţi a de clădiri şco lare. Din acest
fond s-a alocat suma nece sară pentru
act ual ul imobi l al Liceu lui « Vasile Alecsa nd ri» din G a l aţi, a cărui con s trucţie a
început în se ptembrie 1888. şi a fost
terminată în martie 1890 ' ·
3 Mihai Popescu, Casa Şcoa / e/or şi d-l Sp iru
Haret ca ministru, în «Spi ru Haret. Ale tale dintre
ale tale », Tiparul şi editura Inst itutu lui de arte
grafice Carol G ă bl , Bucureşti , 1911 , p. 814 .
' Gh . Ştefănescu, Legăturile lui Spiru Haret cu
Ga/afiu/, în « Danubius ». nr. 8- 9, G alaţi, 1979 ,

p. 259.

lucrările de construcţie a Spitalului militar din Galaţi, care s-a ina ugurat în anul
1884 şi ca re se remarcă prin notele specifice ale arhitecturii de acest gen din
epocă 7 • În aceeaşi categor ie se înscrie
şi construirea Spitalului Sf. Spiridon în
anul 1890, azi Spitalul T.B.C. 8 • şi a Spita lului israelit inaugu rat la 15 noiembrie

1903

7

5

Ibidem, p 370 - 371.
8
I. C. At a nas iu, Spir u Haret, Influenţa sa fn
judeţe l e Cov urlui şi Tulc ea , în « Spi ru Ha ret .
Ale tal e din tre ale t ale » . Institut u l de arte grafice Carol Gabi , Bucureşt i, 191 1, p . 1102 -

11 03.

°.

Dar cea mai ev id entă evo l uţie a arhitect urii de la sfîrşitul seco lului al XIX-iea
- începutul seco lului al XX-iea se mani festă în domeniul reşedinţelor particulare.
Locuinţele particulare sînt unifamiliale,
în general în regim de co n strucţie pe un
singur ni vel , uneori dem iso l, parter şi
m a nsard ă. Exi stă cîteva care au subsol,
parter şi etaj. Casele au ziduri groase de
30- 40 cm şi cup rind între 5 şi 8 camere,
cu s uprafeţe ce va riază între 25 şi 40 m.p.
Di spoz iţ ia planimetr i că a caselor cupr inde
un vestibul, un hol centra l care dirijează
c irc ulaţia spre camerele de primire şi
spre culoarul sa u scara care conduce spre
atenan se.
Intrăr i le acesto r case, care se vor cît
ma i so mptuoase, sînt uneori străjuite de

Arhivele

oraşului

statului G ala ţ i . Fond primăria
anul 1882, dos. 85 şi anul 1883,

Galaţi,

dos. 236.
8 Dr. Piaseski, Spitalul Sf. Spiridon din Galaţi.
Dare de seamă ·pe anul 1890, Bucureşti, 1891.
9 Arhivele
statu lui Ga l aţi, fo nd prim ăr ia
o r·aşului Ga la ţi, 1889, dos. 1 , 1987, dos. 185.

•
Biserica (o rti ficată
« Precista ». 1647
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·-Casa din
coloane cu capitele compozite ş i frontoane bogat decorate (casa ge nera lului
Al ex. Cernat , str. Dom n ească nr. 80,
imobile le de pe str. Domnească nr. 53,
67. 70, imobilul de pe str. Culturii , nr. 12,
casa pictorului Nico lae Mantu , str. Al. I.
Cuza, nr. 44). Uneori decoraţia de la
frontoane se re ia la ancadramente le ferestrelor (imob il ele de pe st r. Gării , nr. 26,
str. Domnească, nr. 67, st r. Prim ăverii
nr. 10 ş i 64) .
Ce le cîteva trepte de acces spre vest ibul sînt acoper ite cu o copertin ă din fi e r
forj at ş i st i c l ă , în fo r mă de sco ic ă : imob il le de pe str. Domnească nr. 53, str.
G ă rii nr. 26, str. Culturii nr. 12, str. Mih ai
Br:av u nr. 30 ş i altele. Scara de acces este
un eor i lu m in a t ă cu do u ă fe linare de epocă
(str. Culturii, nr. 12), iar uşa de la intrare
este conso lid ată cu feronierie cu mot ive
vegeta le (st r. Cul t ur ii, nr. 12, str. Domn ească nr. 70 şi nr. 80 şi alte le).
D acă acces ul s face prin faţada latera l ă ,
atun ci faţada prin c i pa l ă este prevăzută
cu un balco n sa u cu un foi şor din care poate
fi pr i v i tă strada : (Casa Robesc u, str.
Mihai Brav u, nr. 28, str. P r imăve rii nr.
10, str. Domnească nr. 51). Une le l oc uinţ e
particul are au către curte terase deschi se
(st r. G ări i nr. 62, str. Domnească nr. 67
şi nr. 80), uneori acoper ite cu st i c l ă (str.
Domneacă nr. 70) alteori închi se ş i cu
geam lîc (str. Cu lturii nr. '12).
U ş il e holului centra l de prim ire ca ş i
cele ale ca me re·lor a l ăt urate acestuia a u

str.

Domn ea scă.

-

nr. 70

Casa Robescu, detaliu

Dispensaru/ de
rii, nr. 12

antituberculoză,

str. Cultu-

•
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partea s uperioară din stic l ă de foarte bună
ca litate, cu motive vegetale în deco r
(str. Domnească nr. 53) sau cu oglinzi
(casa generalului Alex. Cernat. str. Dom nea scă nr. 80) . Uneori deasupra holulu i
ce ntral este un luminator care permite
iluminatul natural (st r. Domnească, nr .
53 , casa generalului Alex. Cernat, str .
Mihai Brav u, nr. 30).
Ho lul ce ntral ca şi camerele de primire
din jur au pe plafoane, uneori ş i deasupra
u ş i lor, stucaturi care reprez in tă flori sau
scoici, frunze de stejar, frun ze de v iţă de
vie ordonate în rozete de mijloc sa u în
che nare (str. Gării nr. 26, str. Domnea scă
nr. 51. 53, 67, str. Primăver ii nr. 10
ş i 64) .
Pl afon pictat în întregime am g ăs i t
doar la imobilul de pe str. Domneasc ă nr.
53, unde pi ctaţi sînt şi cei do i pereţi
laterali ai vestibulului şi parţial în partea
s uperioară a pereţilor holului ce ntral al

casei de pe str. Mihai Bravu, nr. 30. Şi
într-un caz şi în ce lălalt pictura reprezintă num ai moti ve vegetale. Se pare că
a existat pictură şi în holul Casei Robescu
şi cel al casei de pe str. Gării, nr. 53.
Evidenţiindu-se mu lt faţă de celelalte
reşedinţe particulare, Casa de pe str. Domnea s că nr. 53 are un t avan casetat cu
moti ve decorati ve realizate din stucatură
în fiecare casetă, are o cameră cu mobi l ier de epocă şi o cameră ai cărei pereţi au
fost acoperiţi cu tapet din care se mai
păstrează un sector care a avut o stare de
conservare mai bună .
Cele mai multe dint re ca merele de
primire ale locuinţelor pe care le prezentăm au sobe din teracotă sau faianţă
cu cahle albe sau colorate unele simple
altele bogat decorate cu moti ve florale
sa u ani mal ie re. armon izînd u-se cu stucatura plafoanelor (Casa Robescu, imobi lele de pe str. Mihai Bravu, nr. 30, str.

G ăr ii nr. 26, st r. Pri măverii nr. 8 şi nr.
10). Uneori sobele au un meda li on ce ntral
cu o scenă de vî năto are.
Posibi Iităţ i le materi ale, dar mai ales
gust ul pentru frumos au făcut ca fami lia
care a c umpărat casa generalului Alex.
Cernat să instaleze în holul centra l o
o rgă la care în anii 1910 ş i 1921 a cîntat
ş i George Enescu cu prilejul unor vi zite
la Galaţi.
În casele care se dezvoltă pe două
niveluri, uneori scara interioară are o balustradă din fier forjat cu modele di verse (str.
Culturi i, nr. 12, st r. Domnea scă, nr. 51).
Respectîn d indicaţiile conducerii oraş ului, dar ş i pentru a crea o im agine fr umoasă, cele mai multe dintre reşe dinţele
particulare au către st ra dă garduri din
fier forjat, unele dint re ele avînd o bogată
orna m e n taţi e
(str. Domnea scă nr. 70
şi 80, str. G ăr i i nr. 26 şi 62, str. Mih ai
Brav u nr. 28 şi 30, str. Cultu rii , nr, 12
şi multe altele).
În cat egoria loc uinţelor particulare se
evidenţiază « Casa Robesc u » de pe str.
Mihai Brav u, nr. 28, care, pe lîng ă faptul
că reuneşte cele mai multe dintre caracteri stici le prezentate mai sus se detaşează printr-o decoraţie e xte r ioară din
c eram ică pol icro mă re a li zată de arhitect ul Ion Mincu. Amplasată îri zona brîului
ca re delimitea ză parterul de etaj, dar
mai ales în zona cornişei, decora ţia se
aseamănă cu cea de la « Casa Lahovary »
şi «Bufetul de la Şo s ea» din Bucureşti.
Pe laturi le de sud şi de vest, la ni ve lu I

etaj ului sînt două foişoare ai căror stîlpi
au o frumoa să sc ulptu ră în lemn in spirată din arta pop ul ară românea scă.
Paralel cu con strucţiile admini strative
sa u l oc u inţe l e mari lo r industriaşi ş i comerc i a nţi sa u reşed inţele de la oraş ale mari·o r boieri, pe străz ile 1 Mai, Dornei sa u

Casa Robescu din
str. Mihai Bravu,
nr. 28

Orga din casa generalului Alexandru
Cernat, str. Domneas că nr. 80

pe cele din zona pieţei centra le sa11 a
portului apar constr u cţ ii mai mici cu pră
vă lii la parter şi locuinţe la eta j, c l ăd i r i
îngu ste cu mici s p a ţii comerciale. La
ni ve lul etajului au un eori un ba lcon cu
ferone rie către stradă sau o tera să · cu
geamu ri le spre curte.

.. .
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Farma cia Tin e, str. Primăverii nr. 64, detaliu
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Clădirea

Muzeu/ul de

arcă,

str.

Domnească,

nr. 141

În categori a cons trucţiilor cu o desti naţie specială se înscrie şi imobilul de pe
str. Al. I. Cuza, nr. 43, care se pare că
a fost han. Con str ucţi a se dezvoltă în
jurui unei curţi interioare, acces ul făcîn 
du -se printr-un gang deas upra căr ui a etajul este continuu. Către curtea interioară ,
toate încăperi le au ieşi re pe o terasă
înch i să cu geamlîc. În fero neria de deasupra uşii de intrare în curte se consem nea ză anu I 1882.
Prezentarea pe care am făcut-o un or
edificii construite la G a laţi la răscrucea
celor do u ă veac uri evidenţiază prin diversitatea ei preocupă rile multiple şi co mplexe ale cetăţen ilor oraşului, posibilităţile lor materiale ş i evo luţi a gustului
lor pentru îmbinarea utilului cu frumosul.
Am prezentat de ase menea, c l ădir i
concentrate mai ales pe străzi le Dom nească şi Mihai Bravu, edificii re prezen tati ve pentru epocă şi care pot oferi
arhitecţilor un mate rial temeinic de studiu în vederea unei integrări corecte a
noilor construcţii în patrimoniul dej a
existent,

dan s une etape quel conque, nous nou s
sommes

propose d'analyser toute

une

serie d'edifices: sieges admini stratifs, eta_
bi issements sociaux et culturels,

h6pi -

taux, ecoles. demeures particul ieres d res se

a Galatzi

au carrefour des deux si,ecles

en relevant la fac;on dans laque/le Ies traits
specifiques

a

I 'architecture des an nee

Palatul navigaţiei
(arh . P. Antonescu), faţadele de
sud-vest
L'archltecture de Galatzl
fin du XIX-eme sfecle
et au debut du XX-eme

a la

Resume

1900 se sont conc r etises dans Ies cond itions eco nomiques et sociales de la viile
de Gal atzi, grand centre industriei et
commercial .

Către

cititorii

noştri:

D intr -o regretab i lă eroare la pag. 63,
rînd 11 ş i 13, col. a li a,
din numărul anterio r al rev istei
au a p ă r ut cuv intele :
... in co mpetenţă .. • î n loc de : c om p etenţă
. .. s-a doved it . . . î n loc de : nu s-a
dovedit

En partant de la cert itude que I 'action
de protection et de valorisation du patri moine architectural est assuree par la
connaissance de ce qu'on a construit et
de la maniere dans laquelle on l'a fait

96

http://patrimoniu.gov.ro

CNMASI

http://patrimoniu.gov.ro

