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Studii . 
ŞI cercetări 

REUTILIZAREA CLĂDIRILOR VECHI (I) 

EXPERIENTA ISTORICĂ DIN ANTICHITATE Sf EVUL MEDIU . . 
Volumele c lădite ş i s paţiile amenajate nu sînt elemente inerte; 

chiar dacă au o dinamică abia perceptibilă, ele duc o viaţă a lor, 
< desea palpita ntă ş i presărată cu neaşteptate răsturnări de situaţie. 
Această v i aţă , c l ăd i1· ile ş i a menajările existente (deci avînd o vechime) 
ş i -o împart cu cele neproiectate încă sau aflate pe planşetele arhi
tecţ ilo r, cu ce le predate la cheie viitorilor utilizatori. Ea (exi stenţa) 
se con s umă sub cele mai diverse forme înscrise între intervenţii 
de restaura re sau refolosire ca materiale de construcţie, înt re 
demolare şi reconstitui re, înt re modernizare şi întreţinere . 

Reutili zarea fondului clădit (monumente, clădiri protejate, 
alte construcţii) prin schimbarea de destinaţie, prin modernizare 
ş i redotare, prin varierea gabaritului a evoluat de-a lungul timpului 
osc ilînd între avantajele materiale, economice şi cele culturale 
sau de rep rezentare. Nu în ultimul rînd refolosirea fondului de 
cl ădiri vechi se înscrie între principiile unui nou mod de viaţă 
„ecologic". Rolul arhitectului şi marja de intervenţie profesională 
pot căpăta în această acţiune regeneratoare dimensiuni şi valenţe 
nebănuite, cu condiţia să accepte reactualizarea fundamentelor 
meseriei sale. 

El trebuie să renunţe la tradiţia demiurgică şi să ocolească 
pretenţiile mercantile ale beneficiarilor fără scrupule. El poate 
deveni o componentă pozitivă în creşterea firească a lumii şi prin 
cunoaşterea lecţiei conţinute în reutilizarea fondului clădit 
moştenit. 

Seria articolelor ce urmează să fie publicată de RMI începînd 
cu acest număr încearcă să prezinte unitar nu numai experienţa 
din acest domeniu (vechi şi în acelaşi timp nou) , dar şi şansele 
viitoare ale intervenţiilor asupra fondului clădit moştenit pentru 
reutilizarea lui polivalentă. Va fi trecută în revistă evoluţia din 
punct de vedere tehnic, urbanistic, estetic, statistic etc. a inter
venţiilor pe clădiri existente, după care vor fi analizate reali zările 
prezente şi perspectivele reutilizării fondului clădit moştenit . 

1. Intervenţii spontane în antichitate 

Conturarea unui sistem teoretic de abordare constructivă a 
procesului de reciclare se poate sprijini pe experienţa practică 
a trecutului chiar dacă exemplele cercetate nu au fost totdeauna 
rezultatul unor preocupări planificate. Clădirile în funcţiune au 
constituit din cele mai vechi timpu ri obiectul nu numai al deg radă
rilor de tot felul, dar au fost supuse şi unor intervenţii nedistructive. 
În majoritatea cazurilor, aceste intervenţii se înscriau, sub dife
rite forme, în preocuparea ce viza prelungirea duratei de folosinţă, 
în efortul de menţinere într-un circuit valoric dinamic, pe scurt , 
făceau parte dintr-o activitate de reciclare a cadrului clădit . Evi
dent, practica de recuperare, refacere şi refolosire a evoluat cu 

PETER DERER 

precădere în zonele de concentrare a fondului clădit: aşezările 
umane compacte - oraşele. 

Ca formaţiune social-economică, mod de organizare şi exploatare 
a teritoriului, produs cultural-artistic, oraşele există de cîteva mile
nii. Nu toate oraşele de azi au această vîrstă, dar unele (Atena, 
Roma - în Europa) au fost locuite în permanenţă peste 15-25 de 
secole, ele constituind un fel de imense depozite de materiale, 
însumări de volume şi spaţii, colecţii de stiluri etc. (stivuite în 
parte sub formă de clădiri) care pot şi trebuie să fie reciclate. 

Din perioada de început a oraşelor (mileniile 111-11 îen .) s-au 
păstrat unele componente de ansamblu (amplasamentul, părţi 
din schema stradală), dar extrem de puţine clădiri (de regulă, inutili
zabile astăzi). Explicaţia trebuie căutată pe de-o parte în timpul 
scurs pînă în prezent (fatal chiar şi pentru materiale naturale 
durabile), în producţia redusă de fond clădit realizat cu materiale 
şi tehnici rezistente, pe de altă parte, în eficacitatea factorilor 
dist ructivi naturali, dar mai ales artificiali (teama de revanşă 
impunea atunci desfiinţarea totală a duşmahului pînă la ştergerea 
tuturor urmelor lăsate de acesta). 

Totuşi au existat preocupări privind reciclarea unor clădiri, 
părţi ale acestora sau pur şi simplu a materialelor înglobate. Este 
de presupus că majoritatea intervenţii/or de recuperare, recondiţio
nare ş i reutilizare s-au desfăşurat întîmplător, spontan, fiind în 
unele cazuri obligate de conjunctură (criza de timp, materiale, 
mînă de lucru). Prezenţa intervenţi i lor reciclatoare trebuie pusă 
în seama dificultăţilor de exploatare şi prelucrare a materialelor 
naturale de construcţie (datorită caracterului rudimentar al 
uneltelor) şi ca urmare a problemelor de transport de la carieră 
la şantier. Aşa se explică de ce reciclarea primitivă (a materialelor 
de construcţie) ocupă un loc predominant, începînd cu constituirea 
acelor fundaţii succesive (numite „teii") din Mesopotamia (mileniile 
111-11 îen.) pînă la terasele ş i rampele realizate la palatele din 
Creta (mi I. 11 îen .) prin umplerea ruinelor cu var şi argilă. 

O altă formă de reciclare con stă în adăugirile treptate sau în 
continuarea unor clădiri pentru realizarea de ansambluri. Mai multe 
faze de extindere au fost semnalate la palatul cretan din Mallia 
(sec. XX-XV îen.) în timp ce la Cnossos (începutul mileniului 
li îen.) ans~mblul a rezultat din unificarea unui număr de clădiri 
existente. ln cazul incintelor sacre din Karnak, Egipt (de pildă , 
templul lui Amon sau cel al lui Horus, realizat în etape din sec. XII 
pînă în sec. li îen.), ca şi în cel al complexului de palate din 
Persepolis, Persia (sec. VI-IV îen.) se constată extensiuni 
succesive în care arhitecţii au luat în considerare clădirile edifi
cate de predecesori. O variantă a acestui tip de intervenţie 
constă în realizarea de corecturi sau completăr i tematice : 
astfel templul peripter al reginei Hatshepsut de la Medinet Habu 
(sec. XIV îen .) a fost transformat ulterior în templu închis prin 
încorsetarea între două incinte, în vreme ce templul lui Sethos I 
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1. Troia antică. Secţ iune idea lă , sugerînd formarea structurilor succesive pe 
acelaşi amplasament 

de la Abydos, Egipt (sec. XIII îen.) a fost completat de u rmaş ul 
său .cu d ouă c u rţ i preced ate de un pilon. 

ln Orientul antic au fost semnalate şi primele lucrări care pot 
fi incluse în categoria recons trucţiilor ş i restaurări/or, cu feluri tele 
lo r var iante . Astfel în sec. IX îen. hitt itii reconstr uiesc aseza rea 
de la Teii Halaf ut ilizînd edificii a nter i~are , iar două sec~le mai 
tîrz iu la Babil on se reface templul ze i ţ ei lshta r, menţinîndu-se 
pl anu rile d ina inte. Se pare î n să că repa raţii (cu int e nţii de rest au
rare) s-au rea lizat mai r:!ev reme în Egipt : în sec. XVîen. Tuthmosis 
IV resta u rează ş i compl etează monumenta lul Sfinx de la Giseh, 
iar Am enophis III este comandita rul resta urării templului zeiţei 
Mut de la Karnak, un seco l mai tîrz iu . Probabil că număr ul cl ă
di r ilo r reparate (poat e ş i restaurate) a fost mai mare, dar ele at,J, 
d i s păr u t împ reu nă cu sem nele inte rvenţiilor suferite , victime 
ale diverselor catac li sme naturale , dar mai ales ale multelor răz
boaie sau ale d istruger ilo r din timp de pace (între care t rebuie 
ami ntite cele pet recut e sub urmaş ii reginei Hatshepsut, sec. XV, 
ş i ai lui Eh naton, sec XIV îen etc.). Totu ş i în vîltoarea atîtor eveni
ment e d ist ructive de care abundă întreaga isto rie a anti chităţii, 
apare gest ul semnificativ pe multiple pl anuri (inclusiv cel al acti
v ităţii de reciclare) petrecut în anul 539 îen . cînd regele persan 
Ci rus li cel Mare cu ce reşte vestitul Babilon, fără în să a- l supune 
di st ruger ii . 

În antichitatea greco-romană se reîntîlnesc formele primare 
de reciclare amintite: utili za rea cl ăci iri lo r existente pentru pro
cu rarea de materia le brute folosit e la terasamente şi fasonate, 
utili zate la construi rea de c lădi r i noi. Este cazul s ubst r ucţiilor şi 
zidu rilo r de sprijin de pe Acropola atenian ă (sec. V îen.), ca şi al 
altor acropole şi agore din lumea greceas că, dar mai ales al ample-

2. Karnak, Egipt, 
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Ansamblul de cult dezvoltat între sec . XVI- IV î.e.n. 
în jurul templului lu i Amon 

„ .• 

lor lucrări de terasa mente reali zate de romani pentry reconstruc
ţi a oraşelor di st ruse din provinc iile anexate imperiului (de la 
Numantia, Spania, cucer it în 133 îen. la Troia, unde ampl asamen
tul a fos t ni velat d upă 86 en., Seleucia cucerit în 164 sa u Palmi ra 
distrus în anul 273 etc.). So l uţia se regăs eşte ş i în cazul unor 
ansambluri loca le ori c l ădi r i precum Termele lur Traian (114 en.) 
la ale căro r s ubst r u cţ ii s-a folosit mater ial d in Domus Aurea a 
lui Nero. (sec. I) 

Prezenţa materialFlor refolosibile constituie una din explica
ţiile menţinerii ampl asa mentelo r ; un alt argument, îndeosebi 
în caz ul ci v ili zaţiei g receşti , este legat de valoareo s imbo/î că o 
locului . Templul Herei din Olimpia a fost refăc ut pe acel aş i ampl a-

• 
• 
• 
• 
• 
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3. Luxor, Egipt 
Ansamblu/ templelor dedica te lui Amon, Mut şi Honsu 
în două faze de contru cţie (sec. XV- X III 1.e. n. ) 
legate prin portice 

4. Samos, Asia Mică 
Pe amplasamentul templul ui Herei (670 î.e.n ). 
s-au succedat anterior trei refaceri , urmate p înă 
înainte de 330 î.e.n. de a/te două cl ădir i de cul t. 

sament de t rei ori (ultima oa ră, în jurul anului 600 îen.), ce lebrul 
Parthenon din Atena (438 îen.) se află pe locul unor temple pre
cedente, templul din Sardae (Asia Mică) dedi cat Artemize i a fost 
şi el reclădit pe fu n d aţiile celui anterior după 356 îen. Se pare 
că în unele s ituaţii s-a recurs la o formulă rar în tî lni tă, aceea de 
reconstituire identi că precum la Artemisionul din Efes, incendiat 
în 356 îen., unde prnbabil s-a folosit o parte din vechiul material 
litic, aşa cum s-a procedat la Gardae (unde s-au reutili zat coloa
nele). O var i a ntă a reconstituirii se întî lneşte la Li ndos (insul a 
Rodos), unde s-au imitat Propileele de pe Acropola atenia n ă . 

Exemple de refolosire a ampl asamentului ş i d ţ refacere (u neori) 
pretins identi că a unor clădi r i se întîlnesc ş i în c iv ili zaţia romană . 
Templul l1ii Jupite r Capitolinus, ca şi ce l al Diosc urilo r, ambele 
d in Roma, au cunoscut de-a lungul timpului (sec. VI-I îen .) un 
număr de reconstrucţii. Ni ci clădi r ile civile nu fac excepţie : 
Bas ilica Aemili a (edificată în 179 îen .) este refăc1tă în întregime în 
sec. I îen. , odată cu Palatul Curiilor (Curi a Hostilia) c l ădit din 
nou sub Caesar . 

În perioada imperiului se concretizează ideea de „monument", 
de protejare a celor afl ate în stare bună şi de refacere (poate 
chiar restaura re) a celor deg radate. Vespas ian (69-79) este inti
tul at „conservator al edificiilor publice ş i restaurator al celor 
privat e" , contir1 uînd şi dezvoltînd o activitate ini ţ i ată cu două 
secole înainte : în t impul lui Sylla este refăcut templul Fortunei 
din Praeneste, puţin după aceea s-a reclădit templul Vestei din 
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Roma. Într-un fel, împăraţii romani se mîndreau cu activitatea 
de reclădire a monumentelor: Augustus a reparat templul Con
cordiei, în vremea dinastiei Julia Claudia este reconstruit Templul 
Capitolin din Pompei, sub Hadrianus este refăcut Panteonul din 
Roma, în timpul lui Aurelian se reclădeşte Templul Soarelui 
de la Palmyra etc. Interesant este faptul că romanii repară ori 
refac temple şi clădiri publice preluate de ei în provinciile cucerite: 
Augustus termină un templu în insula Philae, Marc Aureliu reedifică 
Artemisionul din Efes. 

Gustul pentru reconstrucţii (poate chiar resta urări şi reconsti
tuiri) a permis şi realizarea de soluţii mimetice precum la Villa 
Hadriana, un complex monumental situat la Tiveli, lîngă Roma, 
unde, după anul 120, împăratul Hadrian a reprodus clădiri şi situri 
văzute în timpul călătoriilor prin imperiu. Se află acolo un teatru 
grecesc, o altă clădire imitînd „Stoa Poikile" din Atena, un complex 
amintind de calea de acces la templul lui Serapis din Canopae, 
Egipt, terasa „Tempe" ce reface valul omonim din Thessalia etc. 

Pragmatismul manifestat în utilizarea clădirilor explică şi numă. 
rul mare de corecturi, completări sau înlocuiri parţiale la care 
au fost supuse acestea. Sub Augustus, de pildă, au loc transfor
marea şi extinderea marelui teatru din Pompei, un secol mai 
tîrziu unor operaţii asemănătoare le sînt supuse teatrele greceşti 
din Efes şi Milet (acesta din urmă datînd din sec. IV îen.). Basilica 
lui Maxentiu (edificată în anul 309 en .) este modificată sub Con
stantin prin schimbarea intrării de pe o latură pe alta (din mot.ive 
urbanistice), în timp ce arcul lui Janus, realizat în acel a şi secol 
(IV en.), este rezultatul unor operaţii mai complicate, el fiind 
compus din piese de construcţie recuperate de la alte clădiri, 
puse în operă după canoanele vremii. Cea mai spectaculoasă 
intervenţie pare să fi avut loc la Basilica din Pompei, unde coloanele 
separînd navele (înalte de peste 10 m) au fost înlocuite cu o supra
punere de ordine. 

O altă posibilitate de reciclare a clădirilor existente a constat 
în integrarea lor în ansambluri dezvoltate de-a lungul timpului. 
Exemplul cel mai caracteristic îl reprezintă forurile realizate în 
mai toate municipiile vastului imperiu. Pentru racordarea clădirilor 
dezvoltate pe diverse axe sau avînd volumetrii diferite, arhitecţii 
au utilizat o gamă de edicule şi elemente de construcţi~_ ri nedite 
de forme poligonale, curbe, aşa cum se poate constata în ansam
blurile dezvoltrite parţial r.eplanificat (Forul roman, Cîmpul lui 
Marte la Roma). Ulterior legătura dintr~ clădiri şi „scenografia 
spaţiilor puhlice reprezentative" s-a făcut prin colonade şi por
tice. Primele încercări au avut loc la Roma, unde s-au înconjurat 
-spre protejare -templele din „Largo Argentina" (sec. III îen.) 
declarate monumente. Intre 54-46 îen, pentru a da Forului 
lui Caesar un aspect unitar, tavernele au fost dublate de un portic, 
soluţie adoptată la scară mai mare în cazul Forumului din Pompei. 
În oraşele din afara Italiei, de la Efes (Calea Arcadiană) şi Palmyra 
(Marea Colonadă) pînă la Timgad şi Leptis Magna, colonad ele 
şi porticurile au permis menţinerea într-un cadru urban unitar 
(chiar dacă de faţadă) a clădirilor riverane construite neplanificat. 

Tn cazul arhitecturii domestice, cu pretenţii mai modeste de 
reprezentare, reciclarea ia formele uzuale ale t ransfor mărilor, com
pletărilor, extinderilor de tot felul, aşa CLJm se poate constata 
în zonele rezidenţiale nu numai de la Pompei şi Herculan um, dar şi 
din numeroase alte oraşe ale imperiului roman. Acest prag mat ism , 
exemplificînd caracterul de sinteză al producţiei de ar hitectură 
realizate de către romani, este însă complet abandonat cînd se 
află în joc probleme vitale: în timpul dinastiei Fl avia s-a recurs 
la demol area demonstrativă a Casei de Aur a lui Nero, după cum, 
la finele războaielor punice (146 îen.), Cartagina a fost complet 
distrusă, amplasamentul fiind arat cu plugul, fără nici o intenţie 
de a refolosi (chiar documentar) substanţa construită. 

În sistemul de aşezări umane de pe teritoriul României se 
întîlnesc încă din antichitate cele mai diverse forme de reci
clare a fondului clădit. Aşezările fortificate din Munţii Orăştiei 
(Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie, Sarmizegetusa), const ituind pe 
un teritoriu de cca 150 km 2 centrul regatului dac, s-au format 
într-o perioadă mai lungă, perfectîndu-se şi completîndu-se trep
tat. Distr use parţial după primul război daco-roman din 101-102 en, 
refăcute în grabă, ele sînt definitiv nimicite cinci ani mai tîrziu, 
folosind apoi drept carieră de piatră . Pe ţărmul Mării Negre se 
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5. Efes, Asia Mică, 
Refacerea relativ identică (gabarite, planimetrie, detalii) a templului zeiţei 
Artemis după incendiu/ din 356 î.e.n. 

constituiseră anterior (sec. VII-V îen.) coloniile greceşti Hist r ia, 
Tomis, Callatis, care au avut aceea_şi existenţă agitată, fiind dis
truse şi refăcute de mai multe ori. ln cele aproape două secole de 
administraţie romană (106-271 en) au fost reconstruite şi ext inse 
unele din foste.le aşezări dacice, utilizînd în continua.re amp lasa
mentul iniţial. lncepînd cu a doua jumătate a sec. III en., perimetrele 
aşezărilor s-au restrîns, unele clădiri publice, de cult sa u militare 
din partea centrală fiind transformate în locuinţe provizorii de 
către populaţia săracă rămasă pe loc. în perioada romano-b izantină 
(sec. IV-VII en.) v iaţa orăşenească a continuat în Dobrogea prin 
folosirea mai departe a vechilor vetre, o parte a s ubstanţei clădite 
părăsite servind la extragerea pietrei de construcţie. Alături de 
formele primare ale reciclăn i lutilizarea materialelor la substrucţ ii, 
precum poate la amfiteatrul din Ulpia Trajana, platforme, ase
menea celei pentru Marele sanctuar reconstruit de la Sarmizege
tusa, ori fortificaţii ca la zidul de incintă de la Histria, al cărei 
perimetru a scăzut treptat între sec. V îen - 111 en), apar şi alte 
soluţii, mai puţin cercetate. La cetatea dacică de la Blidaru (sec. I îen -
li en) s-a menţinut vechea incintă extinsă printr-una nouă. Recon
strucţii (preluînd ace laşi amplasament şi în mod variabil vechea 
volumetrie) se întîlnesc la Histria (templul arhaic al lui Zeus 
Polienus, refăcut în perioada elenistică), în presupusa Argedava 
(sanctuarul cu colţuri rotunjite), la Remula (clădire publică pro
babil cu dest inaţie de baie). Cercetări mai atente în perimetrul 
fostei Capitale, Ulpia Trajana, au evidenţiat lucrăr i de reparaţii 
şi extindere la Palatul Augustalilor, la terme şi Amfiteatru . Nu 
este exclus ca reciclarea să se fi desfăşurat şi în alte forme . 

6. Priene , Asia Mică 
Asamblarea a două case orăşeneşti (sec . I l.e.n.) şi adăugarea unui peristil 
în curtea interioară 
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8. Roma, Forul lui Caesar 
Diversele clădiri se compun într-un ansam blu 
şi prin intermediul portice/or de legătură 

0 000 0 000 00000 0 

7. Roma, ansamblul templelor din Largo Argentina (sec. // - /// f.e .n.); 
unul din primele exemple de protejare a monumentelor 
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2. D iversificarea recic l ăr i i în evul med iu 

Antichitatea a l ăsat moştenire, în Asia Mică şi în regiunile 
învecinate Mării Mediterane, un important fond clădit, executat 
în parte din mate riale durab ile (pi at ră , mai puţi n cărămidă) . 
Efectele politico-administrat ive şi social-economice ale destrămării 
imperiulu i roman s-au res imţit şi asupra modului în care gene
raţiile ulterioare, organizate în alte orînduiri,, au înţeles sau au 
fost în stare să se folosească de avuţia transmisă. ln ci uda pierder ilor 
imense (prin distrugere în timpul războaielor sa u degradare în 
urma părăsirii şi neutilizări i), partea de fond c lădit locati v şi institu
ţional păstrată a făcut obiect ul unei reciclări extinse ş i mai ales 
diversificate. 

Înainte de a cerceta diverse le forme de reciclare, merită atenţie 
cîteva soluţii care au căpătat, datorită repetării, caracterul unor 
fenomene de masă. Este ştiut că o i mportantă parte din reţeaua 
de aşezări (îndeosebi cu caracter urban) , generate sa u dezvoltate 
în timpul administraţiei romane în Europa, a contribuit ulterior 
la fundamentarea şi extinderea urbanizăr ii medieval e. Vetrele 
multor oraşe din Italia (Bologna şi Tor in o, Pav ia şi Florenţa), dar 
şi din restul continentului (de la Londra la Trier, de la Lyon la 
Cluj) au fost preluate şi utilizate de comunităţile urbane din Evul 
Mediu în cele mai diverse forme. Aceasta a însemnat, înai nte de 
toate, extinderea valorii simbolice a amplasamentului de la obiecte 
la întregi ansambluri şi aşezări. A presupus apoi menţinerea în 
folosinţ ă a unei părţi din fondul clădit cu aceeaşi destinaţie, precum 
şi reintroducerea în circuit de utiliza~e a altor componente din 
substanţa clădită cu o nouă funcţiune. ln ace l aşi timp se păst rează 
în mare structura planului, poate şi ceva din raportul dintre spa
ţiile publice şi cele private sau chiar din împărţirea în proprietăţi 
Translarea în Evul Mediu a vetrelor romane nu a decurs fără pro-' 
bleme : ca urmare a decăder ii vi eţii urbane (în timpul marilo r 
migraţii -sec. IV- VIII en. - dar şi după aceea) populaţia a 
scăzut, folosind doar parţial structurile c l ădite moştenite. Astfe l 
oraşul Koln va ocupa în jurul anu lui 900 mai puţin de jumătate 
din suprafaţa utilizată în sec. IV en. (cînd avea 50 OOO locuitori); 
în Evul Mediu oraşul f\lîmes a preluat doar o ci nc ime din vechea 
incintă romană . Se pare că Roma număra în sec. VI - VII en. cîteva 
mii de locuitori, în timp ce Florenţa a atins abia în secolele IX-X 
nivelul de populaţie existent pe vremea imperiului roman. Utili 
zarea în parte a fondului clădit moştenit din aritichitate (utilizare 
posibilă numai prin ajustări ş i modificări de tot felul) expl ică 
de ce restul s-a degradat profund, atît din cauza lipsei de între
ţinere cît şi pentru că a devenit un depozit cu materiale de con
strucţie uşor şi ieftin de procurat . În fostele provincii (de pild ă, 
în Germania) acest proces s-a accelerat, deoarece populaţia, aflată 
încă în fază rurală de dezvoltare, nu s-a aşezat în oraşe, ci a l ături 
de vatra acestora. 

Într-un asemenea context nu e de mirare că , pe măs ura regene
rării şi dezvoltări i vi eţii urbane după secolele X-XII, fond ul cl ăd it 
preluat din ant ich itate a fost spol iat fără mi l ă . Extragerea materiale-
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9. Roma, Pantheonul lui Agrippa, una din cele mai vechi clădiri aflate ln folo
sinţă, în ciuda furturilor masive de materiale din evu/ mediu. 

10. Roma, Basilica lui Ma xentiu, 
Mutarea intrării de pe latura scurtă pe cea lungă , ln l egătură cu adaptarea 
la situaţia urbanis tică 

lor de construcţie (îndeosebi piatra, mai rar metal şi cărămidă, 
dar şi lemn) a fost urmată fie de prelucrarea acestora, fie de pune
rea în altă operă în forma lor proprie. În multe cazuri, prelucrarea 
a presupus arderea în cuptoare de var: clăci irile formînd sanctuarul 
lui Esculap din Epidaur, părăsite la finele erei păgîne, au devenit 
carieră de piatră sau au servit ca materie primă pentru producerea 
varului; pînă în secolul al XIX-iea, ruinele sanctuaru lui lui Apollo 
din insula Delos, ca şi cele de pe Acropola Atalizilor din Pergam, 
evacuat după cucerirea de către turci (sec. XIV), au avut aceeaşi 
destinaţie. Exemplele includ şi numeroase monumente din eooca 
romană, transformate de regulă în cariere de piatră, lucru favo
rizat de însăşi tehnica de construcţie recurgînd la placaje de piatră. 
Atît în provincii (în Galia, la Arena din Lutetia-Paris, în Germania, 
la termele din Trier, în Dalmaţia la ansamblul din Split), dar mai 
ales în Italia, la Roma, impresionează mulţimea de c l ădiri rămase 
fără îmbrăcămintea de piatră (marmură). Aceasta era recuperată 
de pe edificii de cult (Templul lui Antoniu şi al Faustinei), de pe 
monumente funerare (Mausoleu l lui Hadrian), de pe clădiri comer
ciale (Forumul lui Traian), chiar de pe palate imperiale (Domus 
Augustana). Jefuirea fără scrupule a vechilor clădiri a condus chiar 
la dispariţia unor monumente importante, precum Templul Dios-

11. Extinderea în etape a Cetăţii 
dacice de la Blidaru (sec . I e.n . ) 

12. Amfiteatru/ din Sarmlzegetusa, utilizat ca fortăreaţă - re ţugiu lmpotrlva 
barbarilor (sec. IV-VII e.n.) drept carieră de piatră ln evul mediu şi azi, 
ocazional, ca scenă pentru spectacole cu sunet şi lumină 
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eurilor (const ruit în anul 6 e.n. pe locul unuia din tele mai vechi 
temple din Forum). Altele, precum celebr ul Pantheon, au fost şi ele 
sărăcite de diferite podoabe: în anul 655 împăratul Bizanţului, 
Constant li, dispune recuperarea ţiglei aurite de pe acoperiş, 
un mileniu mai tîrziu (în an ul 1632) papa Urban VIII ordonă extra
gerea componentelor de bronz de peste portic pentru a fi folosite 
la Catedrala San Pietro. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate 
în secolul al XVI-i ea, după alte două sute de ani fiind înlocuit 
placajul interior. 

Fondul clădit în antichitate (nu numai la Roma) a constituit 
în Evul Mediu timpuriu un frecvent vizitat depozit de piese de 
construcţie ce puteau f1 utilizate fără modificări: la basilica San 
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Paolo fuori le mura, edificată după sec. IV e.n., s-au utilizat fusuri 
de coloane recuperate din alte c l ădiri, la Santa Sabina, c l ădită 
în sec. V e.n., s-au montat coloanele de marmură grecească ale 
unei c l ădiri din sec. li . Comerţu l cu piese de constr u cţ i e extrase 
din ruine le Romei a depăşit chiar hotare le Ita lie i: la Capela lu i 
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13. Schimbare de dest inaţ ie: un mausoleu roman transformat in biserică creştină, 
Santo Constanza, Roma, sec. IV 

14. Capidava ; fazele de reutilizare desfăşurate între sec. li - sec. X I 

=== 
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::t:ic LOCUlllT.E SEC. X - XI 

Carol Cel Mare de la Aâchen s-au folosit multe co loane antice 
din porfir de provenienţă romană, împărat ul Otto cel Mare a 
dispus aducerea unor cap itele din Italia spre a fi montate la dom ul 
din Magdeburg (961). 

O a l tă interve nţie reciclatoare la scară mare, tipică începutului 
de Ev Medi u, a constat în adaptarea la ceri n ţe l e noi i s ocietăţi a 
unu i mare număr de clădiri ant ice. Unele c l ăd iri au fost reamena
jate pentru cultu l creştin, îndeosebi în Italia ş i pe teritoriul fostu
lui Bizanţ, unde fondu l clădit moştenit as igura mai mu lte oferte. 
La Roma au suferit asemenea intervenţ ii templul lui Antonius 
şi al Faustinei (141 e.n.), reamenajat în sec. XI în bi ser i că (San 
Lorenzo in Miranda), mausoleu l fiicei împărat u l ui Constantin 
(326 e.n.), astăzi biserica Santa Constanza, baz ili ca lui Junius 
Bassus şi binecunoscutul Pantheon, devenit în 608 e.n. biserica 
Santa Maria Rotonda. Cu două seco le mai devreme, mauso leul 
împăratu l ui Galerius de la Salonic a fost transformat în biserica 
Hagios Georgios, în t imp ce biserica Panag ia din Atena (sec. VI) 
a fost amenajată în ceea ce pare să fi fost o sa l ă de lect ură aparţi 
nînd bibliotecii lui Hadrian (sec. li e.n.). La Split, mausoleul împă
ratu lui Dioc letian a de11enit în Evul Mediu timpuriu Catedrala 
oraş u lui, fostul temp lu al palat ului fiind transformat în baptisteriu. 

O altă funcţiune pentru care se ada ptează vechile clădiri este 
cea defen s i vă. Colosseul din Roma devine după secolul XI fortă
reaţa baron ilor din familia Frangipani, în timp ce mausoleul lui 
Hadrian a fost transformat în fortăreaţă papală, fiind legat de 
ansamblu l Vaticanu lui. La Corstantinopol zidu l de a părare a in clus 
arcu l de triumf al lu i Teodosius li (423 e.n.) sub forma unei porţi 
(Porta Aurea), iar palatul lui Dioc l eţian din Da l maţ i a s-~ meta
morfozat după sec. VII într-o aşezare fortificat3, Sp lit. ln acest 
d in u rmă caz intervenţ i ile asupra c l ăd i r il or preluate nu au modi
ficat radical constitutia acestora, în ciuda schimbăr ii de destinatie. 
Sit u aţ i a este însă alta în ce le cîteva exe mple de reutili zare, ~ ub 

15. Nucleul roman preluat in planimetria oraşului Lucea, Italia 

formă de comp lex fortificat, a unor amfiteatre romane. La Nîmes• 
în urma unor mi ci intervenţii, clădirea (cu o ca pac itate de 25000 
locuri) a fost co nvertită în sec. VII e.n. în fortăreaţă. Cinci seco le 
mai tîrziu, arcade le vor fi umplute ş i vor primi la par!ea s uper ioară 
turnuri crenelate, iar la bază taluzuri ş i şanţ uri. ln inte rior se 
va dezvolta un orăşe l care va fi demolat. în sec. XVIII, după care 
amfiteatru l va fi adus la forma iniţi a lă. ln multe cazuri, c l ădirile 
moştenite din antichitate au preluat destinaţii rez idenţi ale. La 
Florenţa, amfiteatrul, transformat în locuinţe care prin extin
dere vor ocupa şi s paţiul liber, traversat de st răzi , a fost as imil at 
de oraş ul medieva l pîn ă la ştergerea aproa pe a tuturor urmelo r. 
O soluţie intermediară apare la Lucea, unde s-a u păstrat ş i contu 
ru l e li ptic, dar şi s paţiul interior transformat în pi aţă publi că. 
Piaţa Navona din Roma descinde, la rînd ul e i, dintr-un ansa mblu 
antic (stadionul lui Domitian), flancat de locuinţe, ame najat în 
Evul Mediu ca loc de desfăşurare a serbăr il or populare. 
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16. Florenţa, Cartieru/ Santo Croce; reutilizarea amfiteatrului roman 

Dacă în Europa Centrală ş i de A pus, în prir:iele secole după 
destrămarea imper iului roman , a pred om inat reut i l izarea fondulu i 
c l ăd i t moşten i t, ulterior real izarea de construcţ i i no i (care în 
imperiul biza ntin ş i -a păstrat în continuare impo rtan ţa) îş i va 
re lua l~cu l pr ior itar, împlet ind u-se loca l cu i ntervenţ ii rer icla
toare . Int re formele simple de reciclare întîlnite se numără 
ridicarea de clădiri pe fundaţii ex i~tente , extinderi le locale pre
cum şi gr uparea în ansambluri . ln Anglia, un n umăr impor
tant de biser ici got ice s-au în ă lţa t peste fundamente răcn2s e de 
la normanz i (îng lobînd uneori ş i porţ i un i de z i dăr i e). ln cazul 
Catedrale i d in Du rham se ev i de nţ i ază (poate) un exemplu de 
rec iclare plan i ficată: edificarea, rea l i zată în etape, a avut la bază 
fu ndaţi i existente (sau prevăzute) i n i ţ i a l. Uneor i, ca în cazul clă
dirii de cult d in Colchester , E0 sex, fu n daţii l e ut i lizate se spri jineau 
pe s ubstr ucţi i păstrate d in vre mea roman i lor. So luţ i a se întîl neşte 

17. Cluj Napoca - Suprapunerea teritoriilor locuite indică posib1/itatea conti
nuităţii în exploatarea cadrului construit 

VE C!IEA CETATE 4 CLUJUL UI (PROBABIL 
PE LOWL UNUI CASTRU ROMAN ) 1 PRll1A 
Z ONA LOCU!T.4 IN EVUL NcO!U ( SEC.X!-Xll} 

ş i pe continent: la Milano biser icil e San Nazzaro ş i San Si mp li
cian o st au pe fundamente şi naşt er i de z i dăr i e mai vechi, alte 
refacer i pe fundaţii rămase în urma distruger il or ş i incendi i lor 
se întîlnesc la Hersfe ld ş i Hil des heim etc. Ext inderea (în planul 
solu lu i) rep rez intă de departe cea mai frecve ntă formă de reci
clare, ju st i fi cată în Evul Med iu, pr in defic i enţe de pro iectare 
(s ubaprec ierea gabaritelor necesare în pers pect i vă). Adăug i r i de 
capele (abside, pr idvoare , turnur i ş . a .) neprevăz ute i n i ţ i a l se 
găsesc la major itatea clăd i r il or de cul t bizant ine şi romanice. 
Sînt de notat t u rn u r il e-clo potniţă de la Sa nt 'Apol l inare in 
Cl asse la Ravenna sa u de la Santa Mar ia in Cosmed in la Roma, 
cape lele adă ugate la biser ica Sf. D imi trios din Salon ic sa u la bise
rica constr u ită de Con stant inos Lips (908) d in Con st ant inopol, 
cele al ipite de-a lu ng ul secole lor la nave le domur ilor d in Mainz 
ş i Speyer, prid voarele rea lizate ulterior la bi ser ici le Sf. Serg ios 
ş i Bachus de la Constant inopo l, catedrala Sf. So fi a d in O hr id ori 
San Vitale d in Ravenna etc. Ext inder i le de mari d imens iu ni, cupla
rea c l ădir il or sa u legarea pr in cor pu ri intermed iare au cond us 
la rea lizarea de comp lexe clăd i te, reflectare a concepţ i e i mai 
avansate în pl anu l act i v i tăţ ii de rec iclare, conc ret i za bi l ă prin mij 
loace uzuale. Este cazul comp letăr ii ş i di v ers ifi căr ii dest i naţi il or 
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18a Istanbul / CC'.nstantinopol, realizarea unei piserici cu cupole din tr-o bazil ică 

cu trei nave şi precedarea e i printr-o curte în portic (sec. VI) 
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18b Istanbul/ Constantinopol , Biserica construită de amiralu/ Lips (sec. X) 
căreia i s-a adăugat Capela Paleologilor (sec. X II I), fn spaţiu l central prin 
realizarea unei cupole pe arce s-a renunţat la sprijinele verticale. 
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19. Ansamblu/ Catedra/ei din Voraster, sec. XIII-X/V. 
Biserica principală cu extinderea, curtea interioară cu portic, capela , 
baptisteriu/ 

unor clădiri cărora li se anexează corpuri noi: biserica din Hosios 
Lukas (Grecia) primeşte (în anul 1020) un katholikon, martyrionul 
evanghelistului Ioan din Efes este precedat de un atrium -for
mulă 1ntîlnită şi la Sf. Sofia din Constantinopol (sec. VI e.n.) ca 
şi la San Clemente din Roma, fiind difuzată ulterior sub diverse 
foi-me: marea bazilică de la Pliska tsec. IX), bazilica Sf. Petru din 
Roma (sec. IV-XIV), biserica din Laach (sec. XII) etc. O variantă 
de ext indere prezentă în lumea bizantină a constituit-o cuplarea 
clădirilor de cult: biser ica Pantocratorului din Constantinopol 
(sec. XII), compusă din două edificii racordate printr-o capelă, 

este exemplul caracterist ic, dar în aceeaşi familie pot fi citate şi 

biserica de !a Hosios Lukas , precum şi cea, tot din Constantinopol, 
r idicată de Constantinos Lips. 

Majoritatea ansa mblurilor închegate în perioada medieva l ă n-a u 
avut la bază un pl an prest abilit prin adăugiri succesive. O parte 
din complexele religioase (San Giovanni in Laterano din Roma, 
sec. IV-XIV, cel de la Posec, Dalmaţ ia , sau Sf. Maria de la Efes, 
Asia Mică , ambele construite după sec. VI e.n.) se dezvoltă după 
sisteme de axe rectangulare, eliminînd astfel corpuri de legătură 
sau de marcare a îmb in ărilor nereuşite. Soluţia se regăseşte şi 

în cazul clădirilor civile precum ansamb lul palatelor imperiale 
de la Constantinopol ~sec. IV-XIV) înglobînd de-a lungul unui 
mileniu numeroase componente (palat ul lui Constantin cel Mare, 
cel al lui Teodosi u, hypodromul, palatul Bukoleion etc.) sa u com
plexul palate lor imperiale (de asemenea puţin cercetate) de la 
Ravenna (extinse după sec. VI e.n.). Extinderea întîmplătoare, 

ocolind ordinea geometrică, se întîlneşte mai puţin în ansamblurile 
religioase, cît mai ales în cele civile, dar nu mai recurge la para
vane, cum se proceda în Roma a ntică . Majoritatea oraşelor medie-

10 

va le, fortificate, fondate între sec. X-XIV, de la Sibiu pînă la 
Bruges, de la Avignon pînă la Stockholm, cupri nd ansambluri 
centrale dezvoltate neplanificat prin includerea de c l ădiri exis
tente în compoziţii libere . 

Nu lipsesc nici forme deosebite de reciclare, care pretind 
îndrăzneală tehnică, bune cunoştinţe inginereşti şi cunoaşterea 

a mănunţită a clădirii pe care se intervine. Un exemp lu îl constituie 
cupola refăc ută de la Sf. Sofia din Constantinopol după cut remuru l 
din anul 558 e.n„ refacere care a redus desc hiderea mărind înălţi
mea secţiunii . Refaceri mai mult sau mai puţin identice se regă

sesc în Evul Mediu aproape peste tot de la Catedra la din Canter
bury ş i domul din Speyer, pînă la bi serica măn ăstirii San Zeno 
din Verona ş i Catedrala din Chartres (toate din sec. XII), inter
venind adesea după incendii sa u războaie , ba chiar după greşeli 
de proiectare şi execuţie . 

20. Mănăstirea Maria Laach din Germania sec. XI-XIII; Modificarea accesului 
la două aliniamente, ultimul format de o curte Interioară cu portic. 
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21. Biserica S(. Atanas ie , Nic u/iţe / (sec. XIII) 

Tot din Constantinopol, la fosta bazilică Sf. Irina (534), tavanu · 
plat (p robab il din lemn) a fost înlocuit după un incendiu printr-o 
cupolă şi o boltă cilindrică realizate din cărămidă. Intervenţii 

ingenioase au avut loc asupra unor clădiri , iniţial de plan bazilical, 
transformate în edificii, cu cupolă, dispusă uneori la intersecţia 

navelor perpendiculare: bisericile Hagios Titos din Gortyna, 
Macedonia (sec. VI-VII e.n.) şi Chrisokephalos din Trebizond, 
Turcia (sec. X) ilustrează această evoluţie. Trecerea de la un sistem 
de acoperire la altul, mai avansat, permite ş i unele modificări 

structurale, precum la biserica d în Constantinopol clădită de 
Konstantinos Lips (sec. X), unde, după sec. XV, prin realizarea 
unei cupole sprijinite pe patru arce, s-a renunţat la cîteva spr ijine 
vertica le. Mult mai devreme (sec. XI), în timpul remodelăr ii domu
lui din Trier, coloanele de granit au fost transformate în piliere, 
la Ravenna, unde bisericii Sant'Apollinare in Classe i s-a ridicat 
nivelul pav imentului (sec. XV), bazele coloanelor au fost îngropate, 
fiind incluse în fundaţie . Înzidirea coloanelor a avut loc şi la bise
ricile Santa Maria de Naranco din Leon şi cea din Bradford-on
Avon (sec. IX-X). Astfel de consolidări sînt frecvente în Evul 
Mediu: tot la Bradford-on-Avon s-a înzidit loggia, în Ravenna, 
Id turnul de la Sant'Apollinare in Classe s-au umplut ferestrele 
bifore, capelele alipite de navele de la Rydar holmskyrka din 
Stockholm au rolul unor contraforţi (după sec. XV), la catedrala 
din Strassbourg bazele turnurilor din sec. XII au fost reunite 
pentru a permite înălţarea· unui turn unic mai înalt (după 1450), 
la catedrala din Sf. Quentin consolidarea s-a realizat sub forma 
introducerii de ancore. Se pot cita şi exemple de străpungere 

a unor pereţi precum la Sant'Apollinare în Classe la Ravenna, 
unde s-au tăiat ferestre bifore sa u de înlocuire a unor co mpo
nente din sistemul de rezistenţă, precum la catedrala din Canter
bury tsec. XI I). 

Şi pe teri tori ui Rom âniei societatea medievală a preluat o 
parte din structurile urbane închegate în antichitate. Cazurile 
în care s-a utilizat mai departe ter itoriul vechi lo r oraşe sînt totuşi 
puţin numeroase (precum la Cluj sau Constanţa). Aceasta se explică 
prin relativa lipsă de corespondenţă dintre noile str ucturi sociale 
şi cadrul clăd it moştenit, prin existenţa unor tradiţii urbane 
insuficient de trainice, şi mai ales prin frecvenţa şi amploarea 
distrugerilor survenite în timpu l marilor migraţii. În sec. IX-XI 
apariţia reşedinţelor cneziale de la Moigrad, Biharea, Morisena, 

22. Cetatea de Scaun Suceava; schema zonelor de intervenţie de-a lungul unui 
secol (sec. XIV- XV) 

23. Evoluţia iniţială a oraşului Sibiu, adăugiri succesive la patrimoniu/ clădit 
anterior, atlt la nivelul oraşului, cit şi la scara ansamblului central sau al 
sistemului de fortificaţie (sec. XII - XVI) 

·- ' 
'· ' · 

/ .... ,,,· 
·, ...... _.„,,.·""' 

I 
) 

/ 
/ 

/_,.,,,. 

CCA 11SO 

I 

I 
I 

_ .l 

1. 

11 

http://patrimoniu.gov.ro



mai vechea pr·ezenţă a aşezărilor romano-bizantine de la Vicina 
sau Hîrşova se leagă de unele forme primare de recicl are (cum 
ar fi recuperarea materialelor durabile). Amfiteatr ul de la Sarmi
zegetusa (sec. li e.n.), fortăreaţă refugiu după retragerea aure
li ană (sec. IV-VII), a devenit carieră de piatră în Evul Mediu. 
Biserica din Dens uş (sec. XII-XIII) dovedeşte o preocupare 
deosebită pentru refolosirea de material litic (poate şi ceramic) 
provenit din vec hi ec.Jificii romane. Un exemplu interesant îl oferă 
biserica Sf. Atanas ie de la Ni c ul i ţel, care a cunoscut (după sec. XIII) 
nu mai puţin de trei ext inderi succesive, dezvo ltate pe axul longi
tudinal spre vest . La marea catedrală romano-catolică de la Alba 
Iulia, diferitele componente s-au adăugat de-a lungul mai multor 
faze des făşurate între 1247-1356. Preluări ale unor clădiri existente 
ş i înglobarea în ar,sambluri mai mari se întîlnesc la Cetatea de 
Scaun a Sucevei (sec. XIX-XV), ca şi la Castelul Huniazilor de la 
Hunedoara, unoe între 1409-1446 au loc prefaceri cu caracter 
defensiv, în timp ce în a doua jumătate a secolului XV efortul 
este concentrat as upra creşterii confortului şi a menajărilor este
tice. Experienţa reciclatoare din Principatele Române cuprinde 
ş i intervenţii deosebite. Astfel, la începutul sec. XIV, vechea basi 
li că catolicădin Cîmpulung îşi schimbă destinaţia în bi serică orto 
doxă, iar un secol mai tî rz iu la biserica epi scopa lă de la Curtea 
de Argeş meşte rul adus de Ne2goe Basa rab recurge, după unele 
ipoteze, la înglobarea zidăriei unei clădiri vechi în noul edificiu . 
O so luţie îndrăzneaţă se a plică în timpul domniei lui Ştefan cel 
Mare, cînd, după ridicarea unei bi serici de zid la Volovăţ, vechea 
biserică de lemn (atribuită de legendă lui Dragoş Vodă) a fost 
desfăcută şi remontată la Putna. 
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SUMMARY 

The revaluation of old buildings was a permanent concern of the people 
even if in the Antiquity andin the Middle Ages the rule of destroying the 
enemies' settlements was widely spread. 

lnitiall y the recyc ling of the built substance took the primary form 
(quarry for construction materials) and it was met spontaneously . 

Nevertheless, as far back asin Antiquity the problem of protection was 
taken into account and thus the problem of the continuous reusing of the 
buildings that were considered important (monuments) . 

The refore , towards the end of the slave-system and then i n the Middle 
Ages the inte rve ntion solutions applied on the inhereited buildings were 
diversified . These so lutions take both simple forms (reuse of the buildings 
locations or settlements as in the case of those erected by the Romans) 
and more complicated forms (extension on the horizontal and on the verti
ca l, replacement of components etc.) preparing the later e x peri ments of 
the transition period from feudali sm to capitalism . 
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V 

CERCETARI 
V V 

PRIVIND BISERICA MANASTIRll COTROCENI DIN BUCURESTI , 

« Noi să ridicăm Io cinstea cuvenită mormintele mori
lor noştri înaintaşi. 

Este una din cele dintfi datorii de onoare ole noastre ». 

NICOLAE !ORGA 

Ansamblul arhitectonic Cotroceni beneficiază de o bogată 
literatură de specialitate care îi reflectă evoluţia pe parcursul 
a peste trei sute de ani. 1 La baza ei stă fondul arhi vistic cercetat 
încă din secolul al XIX-iea, izvoarele epigraflce, mai numeroase 
decît la alte monumente, mărturiile unor călători străini şi cerce
tările arheologice, atîtea cîte s-2u putut practica în condiţiile 
narate mai jos. Cert este faptu I că şi la Cotroceni, ca şi în satele 
învecinate, Grozăveşti, Lupeşti, Detcoi, s-a locuit cu mult înaintea 
primelor informaţii scrise pe care le 7tim. Resturi.le .unor locui~ţ~ 
din secolul al XIV-iea au fost 1dent1flcate cu prilejul constru1r11 
pavilionului Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic Bucu
reşti şi ele sînt puse în legătură cu vatra satul~i Grozăveşt .i. 2 

În cartierul Ciurel au apărut de asemenea materiale arheologice 
datînd din a doua jumătate a secolului al XIV-iea. 3

• Chiar şi micul 
sat Lupeşti fiinţa, conform precizărilor arheologice, în secolul 
al XV-iea. În schimb, ştim foarte puţin despre situaţia satului 
Cotroceni anterior sfîrşitului de veac XVI. Este drept că, în urmă 
cu mai mulţi ani, cu ocazia executării unor lucrări edilitare pe 
şoseaua Grozăveşti , în deal faţă de zona Clubului Tiner~t.ului, 
acum pajişte şi pomi, s-au găsit gropi mari de cereale carbon1~ate 
care datau, în mod sigur, din epoca feudală. Este greu de precizat 
dacă ele indicau vatra satului Cotroceni sau erau hambare de 
provizii ascunse în codrii de altă dată. Din parcurgerea documen
telor care au înfruntat vremea reiese că a fost, la început, un sat 
modest aşa după cum era şi satul Lupeşti care, .î~. a doua jumătat~ 
a secolului al XVI-iea, nu avea decît 13 fam1l11.' La Cotroceni 
numărul gospodăriilor se pare că nu depăşea cu mult cifra de zece~· 

Acest sat beneficia la sfîrşitul veacului al XVI-iea de un schit 
în care se prăznuiau sfinţii mucenici Serg~ie ş.i !acho: Ctitorii 
acestei bisericuţe fuseseră jupineasa Stanca, fiica e1 11 inca ş1 «marele 
şi bătrînul Lunea» 6• 

Satul a fost înglobat prin cotropire, sau prin cumpărare în 
marele domeniu domnesc în vremea lui Mihai Viteazul. Actele 
ulterioare sînt, din acest punct de vedere, contradictorii. Astfel 
Alexandru Coconul lasă să se înţeleagă, în actul său din 22 august 
1625, că este vorba de o cumpărare a moşiilor moşnenilor de la 
Cotroceni. fn schimb, hrisovul din 27 noiembrie 1614 afirmă că a 

1 G. M. Ionescu , Istoria Cotroceni/or, Lupeştilor (Sf. Elefterie) şi Gro.ză
veştilor, Bucureşti, 1902; N . Iorga, Documente privitoare Io fomi/io.C;intocuz1no • 
Bucureşti, 1902; George Potra, Averea lui Şerbo~ Contocuz.ino ş1 inteme1er.eo 
m-rii Cotroceni, în „RIR", IV, 1934, fasc . 1-4; Nicolae Sto1cescu, Repertoriul 
bibliografic ol monumentelor feudale din Bucureşti, Bucure?ti , 1961 , p. 191-192; 
Gh . I. Cantacuzino, Mănăstireo Cotroceni, Bucureşti, 1968; Alexandru 
Popescu, Şerban Contoci.;zino, Bucureşti, 1978 ş.a. . „ • 

2 Panait I. Panait, /nsemnări arheologice pe şantierele de construcţ11 din 
Bucureşti (li). Dealul Grozăveşt~. în ~ucureşti, y1,1, Bucure?ti,.1969, p. ~~.: 
Aristide Ştefănescu Dealul Grozoveşti, in „Cercetar1arheologice1n Bucureşti , 
III, 1'981, p. 275-2l8 (se va cita CAB) . Este preze.ntat cimith·ul feudal. 

3 Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Reloţ11/e oraşului Bucureşti cu 
satele învecinate în secolele XIV-XVI în „CAB", III, p. 112. 

4 în documentul emis la 14 mai 1580 de către Mihnea Turcitul se afirma 
că la cumpărarea de către Alexandru al II-iea Mircea, satul Lupeşti avea 
atunci 13 case. Documente privind istoria Romdniei. B. Ţaro Romdneoscă, veac 
XVl/4, p. 473 (se va cita „DIR") . 

6 în 1625 august 22, Alexandru C17c17nul întărea stăpînirea D~i:'itrei, 
fiica lui Oprea, asupra satului Cotroceni ş1acelor12 famil11 de vec1n1, DIR, 
B. Ţaro Romdneoscă, veac XVII, 4, p. 555 . / 6 G. M. Ionescu, op. cit„ p. 6 

PANAIT I. PANAIT 

fost vorba de o cotropire. Actul respectiv a fost emis de Re. du 
Vodă Şerban lui Stoica vătaful care, împreună cu Preda şi l ş efan, 
ră, cumpărau de la domnie ocina Cotrocenilor cu 24.000 as pri, 
fiindu-le « veche şi drea ptă ocină şi de moşter:iire a lor, din zilele 
altor domni bătrîni » 7

• Un sprezece ani mai tîrziu, Stoica era mort 
şi moştenirea lui pentru jumătate din moşi a Cotrocenilor se afl a 
în seama Dumitrei, jupîneasa acestuia. La 22 august 1625, această 
văduvă era pîrîtă la domnie că ţinea pe nedrept în vecinie trei 
foşti moşneni, care-şi revendicau drepturile. Alexandru Vodă 
Coconul cercetează documentele şi ajunge la concluzi a că jalba 
vecini lor respectivi este nedreaptă, poruncind scoaterea lor din 
divan «cu mare urgie ş i cu multă bătaie » 8• De la Dumitra dreptul 
de stăpînire cade asupra flului ei, Ghioca, ce îmbrăţişase calea 
armelor, ajungînd, în timpul domniei lui Matei Basarab, la rangul 
de căpitan. Izvoarele vremii îl prezintă ca un om necugetat, ames
tecat în conflictele fr.cţiunilor boiereşti din secolul al XVII-iea, 
cînd reuşeşte să jefuiască din averea Elinei Cantacuzino, jupîneasa 
postelnicului Constantin Cantacuzino. Valoarea prejudici ată se 
estima la 200 de ughi, fapt pentru care, în aprilie 1660, Gheorghe 
Vodă Ghica hotărăşte confiscarea Cotrocenilor şi trecerea moşiei 
respective în posesia lui Şerban Cantacuzino pînă la răscumpărarea 
respectivei sume prejudiciate. 

Întrucît fiii lui Ghioca: Ghiorma, Dumitraşcu şi Mihul nu au 
fost în stare, la rîndul lor, să achite paguba provocată de tatăl 
lor, la 18 noiembrie 1675 se redactează actul prin care Şerban 
devine stăpînul Cotrocenilor, sat în raza căruia se aflau şi trei 
roate de moară, vii şi, desigur, codri de pădure ».9 (fig. 1) Acestei 
proprietăţi i se vor adăuga alte ocine cumpărate de către noul 
stăpînitor. Urmaşii Postelnicului au acordat o atenţie deos ebită 
zonei limitrofe reşedinţei domneşti. Moşiile satelor Afumaţi, 
Tunari, Fundeni, Doamnei, Cotroceni, Grozăveşti, Lupeşti se 
aflau, la sfîrşitul secolului al XVII-iea şi începutul veacului următo,;. 
total sau parţial înglobate în marele domeniu cantacuzinesc. ln 
ceea ce priveşte satul Cotroceni, ascuns în marii codri din nord
vestul reşedinţei domneşti, acesta a avut rostul de a-l adăposti 
pe viitorul domnitor Şerban Cantacuzino în situaţiile grele care 
au premers ungerea sa ca domn în scaunul Ţării Româneşti . La 
Cotroceni şi-a găsit refugiul Şerban Cantacuzino, urmărit de emi
sarii Ducăi Vodă în octombrie 1678. În actul de închinare a mănăs
tirii, ctitorul menţiona că «De aici am fost mîntuiţi de mîinile 
vrăjmaşilor sîngeraşi cari doreau să şteargă numele nostru dintre 
cei vii» 10. Tradiţia acreditează ideea că Şerban a promis lui Dum
nezeu că odată scăpat de urgie va ridica, la Cotroceni, o mănăstire. 
Hrisovul din 13 mai 1679, dat la numai trei luni de la înscăunare, 
exprimă hotărîrea Măriei Sale «să facă şi mănăstire pe moşia 
Cotrocenilor » 11 • Lucrările au început la 26 mai 1679 în prezenţa 
lui Şerban Vodă. În hrisovul din 20 decembrie 1680, ctitorul afirm ă 
că «noi singuri am înfipt sapa în pămînt şi cu mîna noastră jos 
la temelie cărămizi am pus» 12 • Lucrările s-au continuat şi în 
anul următor, obţinîndu-se un ansamblu arhitectoni~ monahal 
de mare amploare şi cu vădite calităţi artistice (fig. 2) ln gramata 

7 DIR, veac XV///2, p. 336. 
8 Idem, veac XV/1/4, p. 555. 
9 G. M. Ionescu, op. cit„ p. 14; G . Potra. Averea lui Şerban Cantacuzino 

şi întemeierea Mănăstirii Cotroceni, RIR, tom IV, 1934, fas . 1- 4, p. 5, cu refe
rinţe la morile aparţinătoa re satului Grozăveşti . 

10 G. M. Ionescu op. cit„ p. 67, vezi şi Genealogia Contocuzini/or, ed . 
N . Iorga, Bucureşti, 1902, p. 211. 

11 Ibidem, p. 39, nota 4. 
12 Apud Nicolae Stoicescu, op. cit ., p. 189 . 
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1. Sch iţa Planului Bucureştilor executată de F. ). Su/zer în 1781 . În dreapt a, 
sus , Mănăstirea Cotroceni . 

sa din februarie 1681 patriarhul Iacob al Constantinopolului reţine 
«biserica încăpătoare» 13, iar epigrafistul englez Edmund Chisthul, 
membru al soliei ambasadorului englez la Istanbul, lo rd Paget, 
o apreciază, în 1702, a fi « cea mai frumoasă d într-o s eamă de 
mănăst iri ct itorite de domnul de faţă şi de domnii precedenţi » 14• 

Anton Mar ia de l Chiaro, secretarul lui Constantin Brâncoveanu, 
reţine marile c l ăd iri ale frumoasei mănăstiri Cotroceni 1 6• Într-ade
văr, pe lîngă biserica împodobită cu pi ct ură mu ra l ă exec utată 
de Pîrvu Mutu se afl au casele domneşti, ce le egumeneşti, chiliile 
ce puteau adăpost i 40 de călugăr i , turnul clopotniţă, trapeza, 
cuhniile, alte atenanse. Şerban Vod ă Cantacuzino a înch inat mănăs
tirilor de la Athos ct ito r ia sa de la Cotrocen i cu toate moşiile, 
viile, mor ile, casele, prăvă liile, stupii, robii ţigan i ş i vite le. 16 

Cu acest prilej Şerban Vodă îş i exprimă do r inţa înmormîntării 
sale la Cot roceni . Tristul moment, precedat de o grea s ufe r inţă 17, 

s-a petrecut !a 30 octombrie 1688, cînd sicriul voievodal a fost 
dep us în biser ica respect i vă ce tindea să dev in ă locul de îngro
păciune a fraţilor ş i urmaşilor Cantacuzini. 

La trecerea în nefiintă a ctitorului, mănăst irea Cotroceni 
stăpîn ea 31 de moşii ş i ocin°e, vii, munţi, şapte prăvă lii în Bucureşti , 
numeroase să l aşe de ro bi, avere s porită prin daniile lui Constant in 
Vodă Brâncoveanu. Era una dintre puternicile mănăsti r i din Ţara 
Românească, a fl ată, _ încă din prim ii să i an i de exi stenţă, în seama 
călugărilor străini. ln pofida prevederilor actului de închinăc iu ne 
care impunea asigurarea mai întîi a trebuinţelor ct itoriei voievo
dale ş i trimite rea peste hotare numai a surplusur ilor i s, pract ica 
adm inistrator ilo r va fi tocmai i nversă. Nu era un caz izolat , ci 

13 Hurmu zak i- N . Io rga, X IV/1, p. 225 . 
1'1 Călători străini despre Ţă rile Rom6ne , Bucu reşti, 1983, VIII , p. 198 . 
15 Del Chiaro, Revoluţiile Valahiei, ed . S. Cris-Cristian, l aşi, 1929, p. 86. 
10 Actu l de ct itorie a l Mănăstirii Cotroce ni este întocmit la 20 oct omb ri e 

1682. Pri n acest docume nt Şerba n Vodă a nunţa hotărîrea sa de a-ş i închina 
ctitoria „cu toate a le ei cîte sînt, la munte le Athonu lui, care se chiamă şi 
Sfîntu I Mormînt" , Hurmuzaki-N. Iorga, Documente , X IV/1, p. 250. 

17 La 27 octombrie 1688 cerea prin cipelui Ardealului să-l trimită pe 
dr . Pecs i, fi ind bolnav. A. Veress , Documente, XI, Bu cu reşt i, 1939, p. 294. 

18 Hurmuzaki- N . Iorga, X IV/1, p. 248-257. 
1o G. M. Io nescu, op. cit„ p. 114- 115. 
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o măs u ră generală impusă de eg um en ii trimi ş i din centrel e orto
doxe greceşti la care erau înc hi nate . Această atitudine, completată 
de numeroase ca l amităţ i naturale, războaie şi · ocupaţii st ră ine, 
şi-a pus amprenta şi as up ra ansa mblului mănăst i resc de la Cotro
ceni 1 ~ . Fără a mai stărui as up ra acestora, şi nici a faptului că în 
secolul al X\1111-lea domnitori precum: Constantin Brâncoveanu , 
Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Alexandru lpsil anti, Alexan dru 
Moruzi au folosit ca reşedinţă temrorară palatul domnesc de la 
Cotroceni, ne oprim as upra efectelor mare lui cutremur din 1802. 
După cum se şt ie, în ziua de 14 octombrie 1802, s-a abăt ut asupra 
Capitalei unul dintre cele mai putern ice se isme, care a afectat 
pustiitor, spun martorii oculari, bi sericile şi mănăst i rile existente. 
Cîteva izvoare contemporane afir mă că biserica de la Cotroceni 
a fost complet n ăruită. Pe o carte scr i să în greceşte, pri ntre alte 
consemnăr i, s-a păstrat ş i notaţia stareţ ului cotrocenean Visarion 
« 1802, ziua marţi, cînd se s erbează în Vl aho-Bogdania amintirea 

2. /v,ănăs tirea Cotroceni consemnată în Planul Bucureştilor ridicat de F. Ernst 
în anul 1790 

( 
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Preacuvioasei Paraschiva, la şapte ore şi jumătate din zi s-au întîm
plat în aceste părţi cutremur foarte cumplit, care a ţinut şase 
minute. Atunci s-a sfărîmat din temelie şi toată Mănăstirea Cotro
cenilor, împreună cu hanul Şerban Vodă, şi n-a rămas nimică 
altceva la Cotroceni, afară de poarta cea mare[ ... J iar la biserică 
n-a rămas nici urme, de asemenea s-a u sfărîmat şi toate ce le din 
lăuntru[ ... ] » 20. 

Aceeaşi informaţie se desprinde şi din noua pisanie pusă la 
1 mai 1806 de către acelaşi egumen Visarion. 

« ţ La anul 1802, octombrie 14 ora 7, s-a întîmplat ace l foarte 
groaznic cutremur, care a prăbuşit biserica pînă la pămînt şi 
clopotniţa şi paraclisul şi clădirile din dreapta şi o parte din hanul 
Şerban Vodă şi metohul din Vălenii de Munte şi toate acestea şi 
cele din Bucureşti: atelierele au fost arse şi au fost ridicate din 
nou din temelie precum se văd prin cheltuielile şi cu supravegherea 
smeritului arhimandrit domnul Visarion ... » 21

. O altă inscripţie 
întăreşte pisania menţionată mai sus consemnînd că « Prea Cu
viosul Arhimandrit Visar ion din Tesa lia, lavriot, din oraşul Trica 
din satu l Vetirnicu, cel ce a ridicat toate din temelie, care a tran
scris condica mănăstirii» 22 Cotroceni (n.n.). Unii istorici au pus 
sub se mnul întrebării adevărul reflectat în aceste mărt•1 rii scr ise, 
văzînd mai degrabă o lăudăroşenie din partea călugărului grec 23

• 

Din bugetul primilor ani ai seco lului al XIX-iea rezultă că s-a 
cheltuit mai puţin pentru biserică în 1802-1803, dînd u-se priori
tate altor zidiri şi caselor mari 24

• Pentru 1804-1805 sînt însă 
trecute «cheltuieli pentru zidirea mănăstirii» de 46 .767.38 groşi. 
Analizate pe ansamblu, sumele cheltuite între 1803-1810 pentru 
biserică sînt sensibil apropiate cu cele folosite pentru case sau 
pentru hanul Şerban Vod ă, reflectînd astfel amploarea acestora. 25 

Toate aceste informaţii l-a u determinat pe G. M. Ionescu să 
vorbească de o rezidire a bisericii, de data aceasta numai cu două 

20 Însem nări în B.O.R„ an X lll /1889 nr . 9, p. 625-626. 
21 Eugen Gh. Popescu, Precizări şi completări privitoare Io pisaniile, 

obiectele şi cărţi le vechi de Io biserico Mănăstirii Cotroceni, în „ G I asu I Bisericii", 
an XXIX, 1970, 7-8, p. 788. 

22 Ibidem. 
23 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 189; Gh. I. Cantacuzino, op. cit. , p. 12. 
24 La capito lu I cheltuieli pentru biserică apar 39,369 groşi în timp ce 

pent ru „alte z id ir i" 47.599, 39 groşi iar pentru case 27.358,05 groşi cf. 
G. M. Ionescu, Istoria Cotroceni/or, p. 119. 

25 în perioada 1803-1 81 O s-a u cheltuit pentru biserică 122.478, 28 groşi, 
pentru case 121.775, 29 groşi iar pentru han 13.760 groşi, G. M. Ionescu, 
op. cit„ p. 120-121. 

3. Curteo o fi -o o Mănăstirii Cotroceni, fnointeo 
cutremurului din martie 1977. 

şi nu cu patru turle. 26 Ştirile care provin din deceniile imediat 
~rmătoare consemnează rapida şi suspecta deteriorare a mănăstirii. 
,lncă din 1814-:-1816 se aprecia «proasta stare şi greaua datorie 
1~t~u care a .aJun s această mănăstire » , deşi se făcuseră reparaţii 
_y1 in 181~· - ln ~821 ansam~lul rr;onahal de la Cotroceni, ajuns 
1ntr-o « t1caloasa stare» de 1ntreţ1nere, găzduia divanul lui Tudor 
Vl~di~i;esc.u. Dar în ace laşi ~n focul se abătea din nou asupra 
ct1tor1e1 lui Şerban Cantacuzino. Abia cu prilejul stabilirii lui 
Alexandru Ioan Cuza aici se trece la o nouă etapă din istoria acestui 
vast monument. 

Cotroceni face parte din cele 75 mănăstiri şi 30 de metohuri 
secularizate în decembrie 1863, act prin care statul român reintră 
în posesia a 560 moşii şi alte bunuri estimate la 2 miliarde lei. 27 

Succesor al domnitorului Unirii, Carol I s-a hotărît să locuiască 
la Cotroceni la 10/22 iunie 1866 în condiţiile unei veri toride. 
Apoi, în .1 893, vechile case mari domneşti au fost afectate pentru 
a se ridica palatul 1-egal din dreptul altarului bisericii, proiectat 
de arh .. Paul Got~ereau . El a fost atribuit familiei regale a Prinţului 
moştenitor Ferd inand , stabi lit la Cotroceni încă din 1888. 

A urmat reamenajarea clădirii de pe latura de nord după 
planurile arhitectului Grigore Cerchez în primii ani ai sec. XX 28. 

Mănăstirea prindea ~n ~ou aspect, cel puţin în curtea a doua. (fig. 3). 
Se acorda, totuşi, ş 1 atunci o mai slabă atenţ ie bisericii. La înce

putul secolului al XX-iea G. M. Ionescu nota în monografia acestui 
monument că « Biser ica Cotroceni, privită pe din afară, este faţă 
d.e mare le Palat un anachronism, un fel de ruină fără frumuseţe, 
ş1 cîn d ne gîndim că este vizitată foarte mult de străini de condi
ţiuni înalte soc iale» 20 • Unele reparaţii s-au întreprins la biserica 
c .otroceni în 190~ şi după 1940. Evenimentele survenite prin actul 
d 1n 30 decembrie 1947 s-au repercutat grav şi asupra fostului 
aşezămînt monahal, fostă reşedinţă regală timp de 59 de ani. 

_Martor ii .oc~lar.i rel~tau că jaful dezlănţuit după plecarea din 
ţara a regelui M1ha1 a atins forme demenţiale. Cărţile din biblioteca 
reginei Maria, frumos legate în piele, au fost arse în curte, fiind 
cărate cu coşul la rugul imens. Piese de mobilier au fost încărcate 
în camioane şi expediate spre cîmpul Dudeşti, pentru a fi distruse. 
Nu se ştie dacă toate au ajuns acolo sau au căpătat alte direcţii. 

20 G. M. Ion escu, op. cit., p. 123 . 
27 Idem, Istoricu/ fnchinării mănăstirilor rom6neşti ş i abuz urile călugărilor 

străini, Bucureşti, 1899, p. 26. 
28 Grigore Ionescu. Bucureşti, 1938, p. 198. 
29 G. M. Io nescu, op cit„ p. 162. 
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Toţi cei trei indi vizi care au dirijat vandalismul nu mai erau în 
v iaţă, sau în ţară, în jurul anului 1970. La acea dată, cop iii cercului 
de istor ie din cadrul Pal atului pionierilor, înfiinţat în 1950, mai 
găseau prin pi v niţele de la Cotroceni unele mărtu r ii vec hi. Printre 
acestea se afla şi un album regal cu fotografii privind podul de la 
Feteşt i-Cernavodă şi construcţ ii de gări feroviare dob rogene, 
cedat Muzeului din Con sta nţa 30, litografii, cărţ i îngă lbeni te ş.a. 

Instalarea Palatului pionier ilor a scos din capu l locului Biserka 
domnească în afara modestelor preocupăr i administrative ale noilor 
beneficiari. Curînd s-a doved it greu de întreţ i nut întregul ansam
blu, mai ales că fondu ri le repartizate se diminuau constant. Para
gina îşi punea tot mai pregnant pecetea nu numai asupra l ăcaş ului 
din mijlocul incintei a doua, ci şi a fostelor palate regale, a con
s trucţiilo r anexe. S-au făcut demersuri pentru repararea acoperi
ş u ri lor, a teraselor, pentru menţinerea parcului, dar răs pun s uril e 
erau tot mai slabe . Pe acest fundal sumbru a intervenit seismul 
din 4 martie 1977, care a afectat ş i c lădirile ansambl ului Cotrocen i. 
Palatul pionierilor şi-a încetat act ivitatea, urmînd să p r imească 
o nouă c l ăd i re în Parcul tineretului. La Cotrocen i situatia era 
gravă . Palatu I Cerchez, cel dinspre Şosea ua Cot rocen i, era' puter
nic fisurat. Mai bine a rezistat corpul dinspre Est. În schimb, 
biserica a fost greu afectată. Colţul de NV s-a prăbu ş it şi fisuri 
largi s-a u desc his în arcele de legătură dintre coloanele pronaosului 
şi pereţii late ra li. Atît baza tu r lei mici , cît ş i cea de sub turl a mare, 
ambele datînd din 1806, erau crăpate. Mar i s uprafeţe de frescă 
se des prin se s eră din bolta turlei mari şi în prid vor. În general 
pictura interioară era afumată, în pofida' faptului că biserica era 
scoasă din funcţiuni cultice. Arhiepi scopia Bucu reştilor, prin 
Protoieria III -a a Capitalei, as igura un custode, un devotat slujitor 
al păstrăr ii moştenirii, care îndeplinea şi funcţia de ghid. 

Cutremurul din martie 1977 a produs nu numai inca lcul abi le 
pierderi umane şi materiale, dar a permis adoptarea unei noi ati t u
dini a fo rurilor conducătoare faţă de fondul constr ui t ş i în special 
de monumentele religioase. La început s-a l ăsat impresia unui 
sprijin faţă de organele îndreptăţite în a părarea ş i conserva rea 
mărturiilor istorice. 

În aceste condiţii s-a hotărît în 1977 o rganizarea la Cotroceni 
a unui şant ier de restaurare al Direcţiei pat r imoniului cult ural 
naţ ional, in st ituţie pendinte de fostul CCES. Amp loarea lu cră
rilor, lipsa de fonduri, căutarea unei utilizăr i cores punzătoare 
au făcut ca demararea să fle lentă şi greoaie. Şi aşa cum era pro
cedeul, s-a început cu întocmirea releveelor şi efectuarea cerce
tări lor arheolog ice. 

4. Pl anul bisericii Cotrocen i cu indi-
carea morminte/or cercetate în 
iunie 1984 

Cercetări arheologice la biserica mănăstirii Cotroceni 

Săpăturile arheologice efectuate sub auspi ciile Muzeului de 
istorie al muni cipiului Bucureşti trebui au să porn ească de la bi se
rică. Ele u rmăreau obţinerea date lor necesa re p ro iecta nţilor 

30 Info rmaţ i e primită de la prof. Maria Anca Stoe nescu, atunci 
condu cătoarea cerc u I u i pi on ieresc. 

16 

şi co mpletarea cunoşt inţelo r privind trecerea prin timp a l ăcaş ului. 
Di n capul loculu i se avea în vedere s ituaţ i a s pecifi că a obiecti vului. 
Deşi se p racti caseră mar i lu crăr i la sfîrş itul secolului al XIX-iea, 
nu se c u 11 oştea sem na larea unor dovezi ar heologice de orice fel . 
Mai mult, pri n anii 1960 să pînd u-se un şanţ în colţul de sud-est, 
s-a precizat exi stenţa unui pat de dale din pi atră , coloane şi ca pitele 
ar unc.ate ş i care , stilistic, pot fi atr ibuite lu c rărilor întreprinse 
de meşterii lu i Alexandru Vodă lpsil ant i 31 • E:ra totuşi o dovadă 
as up ra eventualelor zone de depozitare a mater ialelor rezultate 
d in repetat ele lucrări de reparaţie. La rînd ul lor, izvoarele sc ri se, 
pu se în circuit ştiin ţifi c , nu puteau local iza vechiul schit sa u biseri
c uţa 32 ce a premers ct itori ei vo ievodale . Nu se şti a nim ic despre 
locuirea a nter i oară, despre eventua lele gospodării ale întemeie
torilor satului Cotroceni. O sa rc ină foarte del i cată r idica afl area 
a devărului în legătură cu ampl oarea zidi r ilor revendi cate cu 
obses ie de către s tareţ ul Vi sar ion în 1806. În fond l ăcaş u l existent 
fusese complet refăc ut după cutremuru l din 1802, prin refolosirea 
pietrăriei. sau suferise numai repa raţii, şi acestea destul de super
fici ale, după degra d ările intervenite nici la zece ani de la efectuarea 
lor ? În cazul că i nscr ipţiile lui Visarion exprimau ad evăr ul , pi ct ura 
i n terio~ră căpăta alte d im ensiuni, nemaiputînd a parţ in e lui Pî rv u 
Mutu. ln acest context se ridi ca probl ema mormîntului domnesc 
ş i a celorlalte cavour i cantacuzine. 

Pentru început, cercetarea ar heologică ş i -a propus obţinerea 
datelor d irecte privind l ăcaş u I, ni ve lu I de că l care , cronologia 
zid urilor , teh ni ca de lucru şi materialele folosite, identifica rea 
d imens iunii mar ilor ca l a mităţ i care s-a u a băt ut asupra bisericii, 
starea fund aţi il or ş.a . Totul era subordonat neces ităţ ii de resta u
rare ş i conserva re . De aceea nimeni· nu se gîndea la desc hiderea 
cavourilor sa u la extragerea unor componente li tice d in structu ra 
pereţi lor ş.a. Săpături le au început în ziua de 16 iun ie 1977 cu 
parti ciparea a 20 st u denţ i ai Facultăţii de Isto r ie din Bu cureşti 
ş i a ar h. Liana Bilciuresc u din partea Di recţ iei patrimoniului 
cultura l naţional. 

Biser ica de la Cot roceni a fost unul din marile l ăcase afl ate 
în Cap i ta l ă . (fig. 4.) Axul longitudinal măsura 31 ,75 m, pe,cînd cel 
lateral 17,87 m . . Pl animetric l ăcaş ul acesta triconc, cu pronaosul 
l ărgit , continua pl anu l biser icii episcopale de la Argeş, reluat 
ş i de biseri ca Sfînta Troiţă-Radu Vodă precum şi de catedrala 
mitropolitană din Bucureşti. Pridvorul lat de 4,61 m, era fl ancat 
de zece coloane, două angajate în a parenţă octogonale, în rea litate 
cilindrice, p revăz ute cu cap iteluri şi baze în care se regăseau 
motive ornamentale arabo-otomane. 33 Pronaosul adăpostea 12 

31 Cîteva din aceste piese lit ice au fost aduse în lap idariu m-ul Muzeu lu 
de Istorie al municipiului Bucureşt i , unde se află ş i acum. 

32 De l Ch iaro am int eşte de o b i ser i cuţă cu hramul Sfi nţilor martir i 
Cosma şi Damian, unde Şerban Vodă se ascunsese de ordinul de arestare 
al lui Duca-Vodă, Del Chiaro, op. cit„ p. 94. 

33 Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriu/ Rom6niei de-a lungul veacurilor, 
Bucureşt i, 1982, p. 374. 
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coloane canelate pe care se spriji nea turla cea mică. Un spaţ iu 
larg de 2,2 m în care se în scria şi grop n iţa ctitor i cească permitea 
accesul în naos. Absidele late rale semicirculare în inter ior .ş i pol i
gonale către exterior participau la s u sţ i n e rea turle i mar i. ln fi ne, 
absida altarulu i este bine p ronunţată , cu n i şele specifice acest ui 
spaţ iu cult ic. Deşi în pl an l ăcaşul era bi ne p roporţ i onat, el pierdea 
în monumenta li tat e, în special în vertical itate , pr in a bsenţa celor
lalte două tur le căzute în t impul cutremu rului d in 1802 ş i nemai
reclădite după aceea. Una din componen tele esenţ i a le era podoaba 
l iti că exp r imată atît prin mas ivitate, cît ş i prin sculptu ra coloanelor , 
ancad ra mentelor de la fe restre, a portal ului do mi nat de pisan ia 
d atorată ct ito rul ui. Într-un cîmp de 182 x 71 cm, cu li tere de 
4 cm în relief, era dăltui tă următoarea i nscr i pţ ie: 

„-fAceastă sv <ă >ntă şi d <U >m n <e >dzii a scă mănăst i re z i d i tă 
iaste de in te/meli ia ei pănă in săvărs i t intr <u >pros lăv i r ea ş i mul
timi rea nu /melui preasv <i >nte i ş i unii d <u >mn <e >zeeşt ii fi r i, 
Tr <o > i ţe i, şi intru s/lava ş i lauda sv <i >ntei de D <u >m n <e >dzeu 
Născătoare i Fee <i >oarei Mar iei a că/r ii a ş i hramul Dormirei acesta 
iaste, de prealumi natul ş i s l ăv i /tul domn Io Şăr ban voevod u adevă
ratu lui nepo <t > răposatu l u i Şerbanu/Basara bu voevod u, st ră
moşiloru , moşilor , pă r i nţ i lor ş i m ăr ii sa le/vecin i că ş i fe r i c i tă pome
nire dăn d si l a u dă nemoartă marelui si bătl"Înu l ui lu <i > nea <m > 
pre' buna f~ ptă, i nnes ăvărs i <t > lăs <ăn >d u; început u-se a se zidi 
la curs u an ilo<r> 7187 maiu 26" . 34 

Sus, în mijlocu l lespezii, în cerc, acv il a bicefală cantacuzină 
si însemnu l do mnesc al Ţăr ii Român eşti. 
' Faţada exte r i oa ră a zidur ilor groase de 122 cm era comparti
mentată în două ş i r uri de panour i dreptungh iul are , separate de 
brîu l median făcut din blocu ri de pi atră de mari proporţ ii. 

Pl an ul săpăt u 1· ii arheo logi ce a fost ce l clas ic ; s-a trasat un şanţ 
longitudi na l care pornea din faţa scăr ilor de acces în pridvor, 
străbătea pronaosul, naosul ş i altar ul ş i se prelungea dinco lo de 
peretele est ic cu cîţ iva metri. Alte şanţ u ri cădeau per pendicu lar 
pe lat urile nord i că ş i s udică, prima d intre acestea ofer ind condiţii 
mai modeste d in cauza sistemulu i de tuneluri prin care se trans
porta agent ul te rmic sp1·e pal at ul rega l. În total s-au stab ilit şase 
sect iu ni din care SI era şanţ ul ax, E-V, Sll cădea perpendic ul ar 
pe pu nct ul de ţesere a fu ndaţiei pridvorului cu cea a pronaos ului, 
Sl ll perpendicular pe pronaos , SIV în ungh i drept cu absida de 
sud a naosu lui. Şanţ ul V era pract ic prelungirea SI d incolo de pere
tele altarului. Pe latu ra no rdică SVI nu a putut fi săpat perpend icular 
pe ab s i dă, ci a trebuit să fi e mutat în dreptul nişei dintre naos şi 
pronaos . Cum colţul de nord-vest era blocat de molozu l provenit 
din dărîmarea peretelui, nu a fost posi bilă deschiderea altor secţ iuni. 
În general şanţurile exter ioare au beneficiat de lungimi modeste, 
3-4 m, cît permitea s paţ iul respectiv. Mai mult, o puzder ie de 
rădăcin i ale arbor ilor în vec in aţi se opreau în zidul de fun daţ i e, 
Jar gropi de morminte forfecau terenul. Nive lul de călcare âl 
constructorilor, marcat de un decroş al zid ului, a fost ident ificat 
la -1,08 m faţă de trotuarul exter ior. Fundaţ i a era făcută din 
cărăm i dă bine arsă, cu dimensiunile de 30,S x 15 x 4 cm, rost ul 
gros de 2 cm, iar mortarul dur. Faţa exterioară a fundaţiei era 
complet acoper ită cu mortar prelins. Această parte a pereţ i lor 
străbătea un pămînt cenuşiu închis în care s-au găsit fragmente 
de vase din ceramică datînd din epoca bronzului şi se oprea la 
cca -0,50 m. Ca at are , sing urul strat de locui re surp r in s în aceste 
secţ iu· ni, ante r io r anului 1679, aparţ i ne unei aşezări din Cultura 
Glina III. Este posibil ca terenul să fi fost pregătit de către m eşter ii 
lui Şerban Cantacuzino pent ru a primi acest vast ansamb lu arh i
tectonic, acţi une pri n care s-au îndepărtat m ă1·t u r iile medieva le, 
dacă acestea au exist at. Cert este fa pt u I că bi serica a av ut, imediat 
sub nivelul de călcare al constr uctor ilor, st ratul corespunzător 
epocii bronzului . În această s i t u aţie se vădeşte cl ar inte rv enţi a 
de ni velare, de îndepărtare a depunerilo r formate pe parcursul 
a 3 600 de an i. În s i t u aţ ia de faţă nu se poate şti dacă aceste depu
neri erau şi păstrătoare ale unor dovezi de locu ire umană. Dacă 
avem în vedere ex i stenţa secularilor codr i ş i d i stanţa destul de 
mare faţă de cu rs ul rîului Dîmbov iţa, chiar de albia veche, presu
punem că este puţin probabil să fi existat şi alte aşezăr i anterioare 
satului Cotrocen i. Este drept că săpăt u ri l e efect uate nu au surp r ins 
nici gropile unor locuinţe feudale şi nici dovezi proven ite de la 

34 Inscripţiile medievale ale Romdniei, Oraşul Bucureşti, red . Alexandru 
El ian, Bucureşti , 1965, I, p. 234. 

schitul atestat documeqtar în secol ul al XVI-iea. Fazei de construc
ţie îi a parţ i n e un strat l'entilat de mortar care căpăcuieşte pămîntul 
cenuş iu închis. Partea i nfer ioară a zidului bisericii păstra încă la 
exter ior urmele unei tencuieli roşietice , asa cum s-a constatat 
ş i la biser ica Sf. Gheorg he Nou. 35 În timpul exi stenţei acestei 
tencui eli s-a produs ridicarea teren ului mai întîi cu un pămînt 
castaniu pu rtat ş i apoi cu un strat de pămînt cenu ş iu cu c loţurl, 
bulgăr i de mortar, o depunere de nisip şi peste aceasta un pămînt 
de grăd i nă afînat peste care se a şternea un pav iment din piatra 
de rîu. Acest ui paviment îi corespundea, în perete, un alt decroş 
mai puţin pronunţat decît cel de jos. De la acest nivel, afl at la 
-0,70 m faţă de trotuarul existent în 1977, în sus, zidul era alcă
tuit d in cărămid ă cu dimensiunile de 26 x 14 x 4 cm, mortarul 
fii nd gă l b ui, slab în consistenţă, nisipos. 

Şanţul I a permis puţinele observaţi i privind s ituaţ ia arheolo
gică din biserică. La data efectuării săpăturilor, lăcaşul avea un 
pav iment d in mozaic slab tras peste un pat de mortar şi pietriş . 
La -0,27 m s-a atins un pămînt negru cu cărbune şi alte urme 
de incendiu. El acoperea un pav iment form at d in dale de piatră 
cenuşie (96 x 93 cm). În pridvor dalele acestea erau mai tocite, 
unele chiar sparte. Este clar faptul că în secolul al XIX-iea biserica 
Mănăsti r ii Cotroceni a avut un paviment din dale de pi atră. După 
uzur·a acestora rezultă că au fost folosite un timp îndelungat. 
Două nive le de construcţie, indicate prin dungi de mortar, con
firm au, şi în interior, observaţiile făcute în şanţ urile de afară. 

Din nefericire cercetările s-au oprit în ziua de 12 iulie 1977 
la acest stad iu. Specialiştii şantierului de restaurare, îngrijoraţi 
de eventual itatea unor accidente, au interzis orice săpăt u ră, 
urmînd să se ia măsurile de consolidare corespunzătoare. Marile 
probleme pe care le ridica oraşul puternic afectat de seism şi 
primejdia desfiinţării Direcţiei patrimoniului cultural naţiona l, 
care s-a confi rmat în decembrie acel an , au sistat complet posibi
litatea de cercetare, de aprofundare a datelor obţinute pe parcur
sul companiei studenţeşti din iunie-i ulie. Odată cu încetarea acti
v i tăţ ii direcţiei de specialitate s-a t recut la organizarea şantierului 
Cotroceni al fostului Trust de construcţii „Carpaţi" , Frontul de 
lucru s-a fi xat asupra celor două pal ate, a laturii de sud, complet 
construită din nou , şi a curţii I, şi aceasta realizată într-o altă 
manieră decît cea anterioară. Fosta Mănăstire Cotroceni trebuia 
să redev ină un obiectiv cu funcţionalitate ci v ilă deosebită . De la 
ct itoria lui Şerban Vodă Cantacuzino nu mai rămînea, conform 
noului proiect , decît latura separatoare dintre cele două curţi 
în care se încadra ş i cuhnia din colţul de nord, o splendidă reali
zare a meşterilor zidar i de la sfîrşitul secolului al XVII-iea. Lucrările 
au pornit în forţă, sporind contrastul înt re biserica gre~ afectată 
de se ism şi construcţiile noi sau restaurate din jur . lngrijorat 
de o atare s itu aţi~, regretatul prof. uni v. dr. Vasile Drăg uţ a luat 
unele iniţiative. ln acest scop s-au elaborat, în colaborare cu 
Muzeul Bucureşti, o ser ie de materiale documentare , istorice, 
arh itecton ice şi de artă, a fost reali zată o expoziţie fotografică 
de căt re Inst itutul de Arte plastice „Nicolae Grigorescu" (azi 
Academia de Arte Frumoase), în care se subliniau valorile de excep
ţie ale bisericii Mănăsti r ii Cotroceni, locul acesteia în evoluţia 
arhitecturii medieva le româneşti, mari evenimente desfăşurate 
la Cotroceni ş. a. Toate aceste demers uri erau pregătite pentru 
obţinerea unei atitudini cît mai responsabile din partea conducerii 
„superioare" . Dar în primele luni ale anului 1984 sit uaţi a devenea 
tot mai tensionată. Şantierul Trustului „Carpaţi" nu se angaja 
la lucrăr i de restaurare a lăcaşului, bi sericile i eş i nd complet din 
li sta ob iectivelor lui. Nu se permitea nici organ izarea unui şantier 
al Arhiepi scopiei Bu c ureştilor sau al altei in~tituţii, sub explicaţia 
că nu se practi că „ şantier în alt şantier". ln aprilie ace l an, cu 
toate eforturi le depuse pe pl an municipal, naţion a l şi interna
ţio nal , hotărîrea era luată la nivelul preşedintelui ţării. Vice
preşedinta CCES a primit indicaţii privind salvarea a ceea ce se 
mai putea sa lva din biserica Mănăstirii Cotrocen i. La sfîrşitul 
acelei luni s-a transmis verbal directorului Muzeului de istorie 
şi artă al municipiului Bucureşti sarc ina ce rcetăr ii mormintelor 
Cantacuz ineşti din interior şi s-au sugerat măs uri pentru extra
gerea unor suprafeţe din fresca lăcaşului, evac ua rea inventarului 

35 Dinu V. Rosetti şi Panait I. Panait, Cercetări privind ctitoria brlncove
nească Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti , în „ Bucu reşt i'', V I. Bucureşti, 1968 
p. 104. ' 
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cultic ş.a. În faţa acestei situaţ ii, Muzeul de istorie şi artă al muni
cipiului Bucureşti şi Oficiul pentru patrimoniul cultural naţion a l 
al mun icip iului Bucureşti şi-au exprimat din nou punctul de vedere 
către CCES prin adresa nr. 555/03.05.1984, în care se subliniau 
următoarele: „Ctitoria lui Şerban Vodă Cantacuzino din Capitală 
este unul dintre cele mai va loroase monumente din tară atît 
din punct de vedere arhitectonic, cît şi memorial ist ic. .. în' bi serica 
de la Cot rocen i se află mormîntul voievodului Şerban Cantacuzino, 
una din cele mai ilustre personalităţi ale istoriei noastre, luptător 
pent ru uni tatea rof}'1ânilor şi pentru afirmarea drepturilor lor 
pe plan european. ln 1983, cu prilejul ani versării a 300 de an i 
de la biruinţa împotriva armatelor otomane sub zidurile Vienei, 
a fost reliefată, pe plan internaţional, contribuţia voievodului 
român în oprirea pătrunderii pericolului otoman în centru l conti
nentului ". Pornind de la aceste considerente şi avînd în vedere 
amplele lucrări de restaurare ce se desfăşurau la Cotroceni. se 
cerea CCES să se comun ice în scris „sarcinile ce revin colectivului 
Muzeului de istor ie şi artă al municipiului Bucureşti în legăt ură 
cu acest obiectiv" 36• Răspunsul s-a dat prin adresa nr. 7659/25.05. 
1984 a Cabinetului v i cepreşedintei CCES către Muzeul Bucureşti 
în care se atenţiona: „Conform celor stabi lite încă din luna aprilie 
cu dvs. privind cercetăr ile arheologice urgente avînd caracter 
de sa lva re ce se cer a fi efectuate la toate mormintele din interiorul 
bisericii monument istoric şi de ar hitect ură din incinta Pal atului 
Cotroceni din Bucureşti, ţinînd seama de faptul că pîn ă în prezent 
nu aţ i dat curs începerii acestei acţiuni, vă rugăm ca în ce l mai 
scurt timp posibil ar heologul şi ceila lţi spec i al işti desemnaţi de 
dvs . să se prezinte pe şantier, unde li se va pune la di s poziţie 
forţa de muncă necesa ră de către Oficiul economic central „Car
paţi" 37• Termenul de realizare era 10 iunie 1984. În aceea şi zi, 
pr in adresa nr. 7658/25.05.84, preşedintele Comitetului de cultură 
şi educaţie soc i a li stă al municipiului Bucureşti primea din partea 
CCES recomandarea ca „întregul material litic aparţinînd bisericii 
monument istoric de artă şi de arhitectură din incinta Pal atului 
Cotroceni" să fle depozitat „~ev izibil şi să prezinte condiţii de 
deplină secur itate [ ... ]" 38 • ln urma comunicării conţinutului 
de mai sus, OPCN-MB cere Arhiepiscopiei Bucureştilor permisiu
nea depunerii materialelor litice de importanţă i storică de la 
Cotroceni în incinta mănăstirii Cernica 39, fapt aprobat. 40 

Sarcina demantelării monumentului revenea Şantierului Trus
tului „Carpaţi" conform di s poziţiei semnate de şeful gospodăriei 
de partid Mihai Gere. 41 

Cea de a doua campanie de cercetări arheologice 1984 

Practic, această scurtă intervenţie nu ş i -a putut propune decît 
sa lvarea pietrelor funerare, a resturilor pămînteşt i ale celor 
înhumaţi şi a inventar ului funerar. După cum se ştie, biserica 
Cotroceni fu sese necropola familiei Cantacuzino, păstrînd în 
pronaos cavou r ile mai multor membri de frunte ai acesteia . În 
nişa dintre pronaos ş i naos .• pe latura sudică , era mormîntul lui 
Şerban Vodă Cantacuzino. ln pronaos, pe partea de nord, erau 
pietrele de mormînt ale lui Iordache Cantacuzino şi principelui 
Mircea. Pe latura ceala ltă, de sud, se plasau plăcile tombale ale 
lui Const antin Cantacuzino, Radu Cantacuzino şi Matei Canta
cuzino, la care , în timpul cercetărilor, s-a mai adăugat cavoul unei 
femei Cantacuzine. 

Intervenţiile de salvare au început la 1 iunie 1984 şi s-au desfă
şurat pînă la 15 ale aceleiaşi luni. Concomitent, o echipă de restau
ratori a început pregătirea extragerii unor porţiuni din pictura 
murală. 

Mormîntu/ 1 (M1) a a parţinut voievodului ctitor decedat 
la 29 octombrie 1688. Letopiseţ ul Cantacuzinesc consemna „mes iţa 
octombr ie 29 de zile, cursul an ilor 7197, luni dimineata la 2 ceasur i 
din zi, pri stăv itu-s-au Şerban Vodă, dîndu-şi fericitu I suflet în 

36 Adresa Muzeu lui de Ist or ie ş i artă a l municipiului Bucureşti cu nr . 
555/03.05.84 către CCES, Direcţia econom ică şi a pat rimoniului cultural 
naţi o nal. Arhiv. MIA MB . Dosar monu me nte. 

37 Arhiva Muze ului de istor ie şi artă al muni ci piului Bu cureşti. Dosar 
monumente, 1984. 

38 Idem. 
39 Adresa 828/04.07.84 Arh . MIAMB. 
40 Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor, 7819/12.07.84 în Arhiva MIAMB. 
41 Ordinul respectiv a fost pr imit de conducerea Şantierului Cotroce ni 

al Tru st ului „Carpaţi". 
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mîna lui Dumnezeu ... " 42 • Procesiunea a av ut loc a doua zi, prin
tr-un cortegiu impresionant în frunte cu noul voievod ales în 
persoana nepotului de soră Constantin Brâncovec. nu 43, Cronicarul 
oficial al Curţii, Radu Greceanu, consemnează: „oasele lui Şărba n 
~odă au. ridicat, împreună cu toată boierimea şi toţi arh iereii 
ŞI preoţ11 de l-au dus la m.ăn ăstirea la Cotrăceni, cu fală şi cu cinste 
mare, ca pre un domn ş 1, făcîndu-să slujba pogribenii cumsăcade, 
1 -~ u în.gropat. în ?i se~ică". 44

• Erau de faţă, r id icînd rugă Atotp uter
n1culu1, patr1ar h11 D1on1 s1e şi Parthenie, mitropolitul Ţării Româ
neşti Theodosie, episcopi, egumeni, preoţi. Rac la a fost d ată 
„gropii în bi s erică după jeţiul cel domnesc , fiind mare jale şi plîn 
gere de doamna lui ş i de cocon ii lui " 45 • Şerba n Cantacuzino fusese 
un om corpolent , închi sese ochii la vîrsta de 54 de ani după o 
s uferinţă ca re îl chinu ia încă din vara anu lui 1688 40. 

Mormîntul să u fu sese p reg ăt it mai de mult, avînd în vedere 
fapt ul că acest ctitor îşi manifestase dorinţa de a fi îngropat la 
Cotroceni încă din faza de construcţie a măn ăst irii47. În 1984 se 
păstra , în cond iţii bune, pl aca de marmură cu dimen siunile de 
187,5 x 110 x 24 cm (fig. 5). Textul, obţinut din litere săpate, 
era aşternut într-un cîmp (71 x 64,5 cm) încadrat în moti v vegetal 
avînd sus, în mijloc, stema Ţării pe pieptul acv ilei bicefale. Textul 
este u:m.ăt~rul: „Supt această marmură odihnesc oasele a lumi /
natului ş 1 raposatulu1 bun creştin Io Şerban Can/tac uzino voevodu, 
nepotul ră po satului /Şărba n Basarabu voevodu pre carele miluin
du-l D<u>mn<e>zeu cu. do<m>niia acestii ţ ări, de au/domnit 
10 a <n >I. Ş-a u ch1vern 1s1t teara bine/ ş i v redniceşte cu totu cin stit 
neamul lu i /a părănd u -o de toţi vrăjmaş ii ; intru ca/re i ară de la 
D <U >mn <e >zeu i se-au săvărş it vi iaţa/c u cin ste aic i la sca unul 
domnii lui, l ă/săndu-o ţeara i a ră la cin sti t şi buni ch i/vern <i >s ito ri 
neamul lui, întreagă şi cu pace bună. A căr ui a i-au fostu vii ata 
de/ani 54 ş i aşa s-au p ristăvi t întru /H <ri sto >s la octo m <vri~ > 

29 I <ea >t 7197 /1689"48: (fig. 6). 
. Piatra . tombală era ridi cată cu 96 cm faţă de pav imentul biseri cii, 

fl1.nd. s usţrnută de un zid din cărăm~dă (26,5 x 15 x 7,5 cm) sp ecifi că 
sf1rş1t~lu1 de veac XIX (fig. 7). lntrucît ni şa pregătită pentru 
n;orm111tul domnesc era de 220 cm, iar piatra de numai 187,5 cm, 
d.1ferenţa a fost completată cu două fragmente de piatră refolo
site (fig. 8): C~m dimensiunile lor depăşeau spaţ iul libe r s-a pro
cedat la c1opl1rea peretelui bisericii făcut si aici din cărămid ă 
s l abă~~. mortar gălbui, sfărîmicios (fig. 9). ca'atare soc lul pe care 
se sprijinea piatra funerară putea să fle contemporan cu lu c rările 
executate la Cotroceni în 1893. Latura de vest a acestui soc lu 
prezen'.a .urme. evidente de profanare. Spaţiul închi s de pereţii 
soclului ş1 de piatra funerară era umplut cu moloz, nisip, c ărămizi 
de tot felul, unele industriale. La nivelul pardoselii bisericii, peste 
mormînt, fusese făcută o platformă din cărămizi printre care 
era prin să . şi o P!at~ă ornat~ cu moti v geom':tric, refolosită (fig. 10). 
Ea avea. d_1mens1uni\e de. 41,5 x26 x 7 cm. ln partea de sus pi atra 
respecti va_ prezenta trei arcade vopsite cu roşu, cea de a patra 
fond sparta (fig. 11). După dimensiunile ei cărămida folos ită pentru 
acest capac era contemporană cu cea din pereţii bi sericii, piatra 
provenind de la soc lul original a.I cavoului. Bolta cavoului se găsea 
la 8-~: cm" sub.n 1velu I pa rdosel 11, diferenţa respectivă fli nd umplută 
cu n~s1p . ln ~1~pu~ cercet~rilor bolta cavou lui a fost găsită 
sparta pe. toata JUmatatea e1 de vest. Cavoul lui Şerban Vodă 
Ca~tacu.z 1n_o fusese făc ut ~in cărăm id ă (30 x 15 x 3,5 cm) bine 
arsa, prin sa cu mortar alburiu . El avea lungimea de 220 cm, lătimea 
9e 112 cm, iar înălţimea pereţi lor, de unde pornea bolta, de 63 cm. 
!nă~ţimea max imă a cavoului era de 118 cm. La boltă se păstrau 
1nca des!ul de clare amprente le scînd urilor de la cofret, late de 
33 cm. ln interior pereţii laterali erau tencuiţi cu un mortar 
cenuş iu care nu se asemăna cu cel din boltă. Pe fundul cavou lui 
se găsea un „manşon " di n că rămidă, ta lpă pentru sicriu, care în sotea 

42 ls.toria Ţării Rom6neşti , 1290-1690, Letopiseţu/ Cantacuzinesc, ed . C . G re
cescu ş 1 D. Sim onescu, Bucu reşti 1960 p. 189 . 

43 ' ' ' Ştefan Ionescu , Panait I. Panait, Con stantin Vodă Br6ncoveanu, Bucu reşti, 
1969, p. 145. 

44 Da n .Hor.ia„ Mazilu, Cronici Br6ncoveneşti, Bu cureşti, 1988, p. 13 . 
46 Istori a Ţaru Rom6n eşti , p. 192. 
46 Ş_tefan Ionescu, Panait I. Pana it, op. cit„ p . 47 . 
47 I n actu I de ctitorie întocm it la 20 oct. 1682, Şerban Vodă î ş i reafirma 

dorinţa de a f1 înmormîntat la Cotroceni indiferent de locul unde î l va ajunge 
sfîrşitu I, Hurmuzaki-lorga, X IV/1 , p. 253. 

48 Inscripţii l e medievale a le Rom6niei, Bucu reşti, p. 235-236. Ca lcu lu I 
este greşit, a·nu I era 1688. 
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latu1·ile de Sud, Vest şi Est. Pentru s u sţ i nerea pod ulu i de acoperire 
a raclei, pe marginile lungi, s-a practicat o şenţ uire la înălţimea 
de 40 cm . 

Mormîntul lui Şerban Vodă Cantacuzino a fost profanat de 
mai multe ori, ultima fiind atestată de o bucată de ziar din anul 
1963. De la primele acţiuni ale furilor provin cîteva bucăţi de 

6 7 

10 

11 

5. Mormfntul lui Şerban Vodă Cantacuzino înaintea 
începerii cercetărilor ((ototeca Muzeului Naţional 
Cotroceni). 

6. Piatra tombală de la cavoul lui Şerban Vodă 
Cantacuzino (fototeca M.N.C). 

7, Mormîntul lui Şerban Vodă Cantacuzino. soclul 
pietrei funerare era făcut din cărămidă tipică 
sfîrşitului de veac XIX (fototeca M.N.C.). 

8. Capătul de vest al pietrei tombale de la cavoul 
domnesc (fototeca M.N.C.) . 

9. Peretele bisericii martelat pentru a primi Soclul 
i l. şi piatra funerară a ctitorului (fototeca M.N.C). 

10. Rest din pavajul de cărămizi ce acoperea bolta 
cavoului domnesc. În spărtura provocată de 
profanatori a căzut şi o bucată de piatră orna
mentată cu un motiv floral şi geometric (foto
teca M.N.C.). 

11. Fragment de piatră, probabil de la vechiul soclu 
al pietrei ctitorului (fototeca M.N .C. ). 

lespezi din piatră cenuşie cu care s-au acoperit zonele sparte. 
în cavou I propriu-zis totu I era răvăşit, găsindu-se laolaltă cărămizi, 
moloz, bucăţ i de t~blă galvanizată, resturi de scînduri putrezite, 
obiecte funerare. ln dreptul craniului s-a semnalat un femur 
bărbătesc. Alt os provenea deh bazinul sacral, apoi un al doilea 
femur, mai multe fragmente de coaste ş.a. In ventarul funerar, 
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extrem de deteriorat, dovedeşte că sicriul voievodului fusese 
acoperit cu o ţesătură cu firet prinsă de blana coşciugului cu piuneze 
de mai multe tipuri. Cele mai multe au fost piunezele în opt colţuri 
turnate din argint şi aurite 49 , găsite în număr de 33 complete, la 
care se adaugă alte două peduncule. Ele aveau diametrul de 1,9 cm, 
iar spinul de fixare, cu patru muchii, ascuţit la vîrf, de 2 cm. 
Fiecărui colţ îi corespundea o petală romboidală în relief cu ner
vură centrală longitudinală. A doua categorie de piuneze era alcă
tuită din piese rotunde, uşor bombate, avînd cîte opt petale cu 
nervuri, cîmpul dintre vîrfuri le extreme fiind completat cu mici 
ciorchini pe puncte în relief. Erau executate prin ambutisare 
dintr-o tablă de aliaj pe bază de cupru. În fine, a treia categorie 
cuprindea piuneze semisferice din argint aurit, simple, cu spin 
de prindere. Un interes deosebit prezintă gura unei candele 
din sticlă albă cu diametrul de 9,5 cm, cea mai mare piesă de 
acest gen descoperită la Cotrc.ceni, dar din nefericire spartă. 
Alte 2-3 tipuri de buze atestă varietatea candelelor puse în 
cavoul domnesc. Au fost salvate, de asemenea, cîteva aplice din 
os, bare din sidef, smocuri de firet aurit, un mic belciug din sîrmă 
de argint aurit cu diametrul de 1 cm, resturile unui ou de struţ 
ş.a. Totul era însă bulversat în urma repetatelor scotociri prac
ticate de profanatori. 
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Mormîntul 2 (M2) 50 a aparţinut vei spătarului Iordache Canta
cuzino. Născut în anul 1651, firav, era ultimul din băieţii postelni
cului Constantin Cantacuzino şi ai Elinei 51. El s-a bucurat de 
dragostea aparte a fratelui Şerban Vodă Cantacuzino, care 1-a şi 
desemnat ca tutore al copiilor săi. La moartea lui Şerban Vodă, 
numele lui Iordache se rostea ca eventual succesor. În octombrie 
1688 el era la Viena în solie împreună cu Constantin Bălăceanu 
mare agă, cu Şerban comisul Vlădescu, Şerban Cantacuzino vei 
căpitan şi cu alţi mari boieri 52• Vestea morţii domnitorului le-a 
sosit în capitala imperiului provocînd atitudini diferite, Bălăceanu 
hotărînd chiar să lupte cu armele împotriva proaspătului ales. 
Iordache s-a întors la Bucureşti „în postul mare al iernii" după trei 
ani de la plecarea sa în misiune. Cîteva luni mai apoi, primăvara, 
el s-a îmbolnăvit greu şi, după relatarea cronicarului Radu Gre
ceanu, „nu mult l-au lungit, făr de cît o săptămînă, şi s-au dat obş
teasca datorie, lăsînd în urmă multe tînguiri şi jale" 63 • Stins 

49 Analizele au fost efectuate de specialiştii Laboratorului de restaurare 
de la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti. 

60 Numerotarea mormintelor s-a făcut în funcţie de succesiunea cerce
tării lor. 

61 Radu Ştefan Ciobanu, Pe urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, 
Bucureşti, 1982, p. 53. 

61 Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit„ p. 47. 
63 Ştefan D. Greceanu, Viaţa lui Constantin Vodă Brdncoveanu de Radu 

vei log. Greceanu, Bucureşti, 1906, p. 47. 
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din viaţă în floarea vîrstei, acest „boiariu de cinste şi de treabă", 
a fost astrucat în biserica Mănăstirii Cotroceni°'· Piatra sa tombală 
se afla în partea stîngă, în pronc:os, ocupînd un spaţiu între zidul 
de nord al lăcaşului şi fundaţ1i 1 e a două din coloanele mari. Placa 
de marmură (191 x 88 x 16 cm) zăcea la ni velul pavimentului. 
Cele 24 de rînd uri aşternute cu I itere de 4,5 cm, în relief, acopereau 
un cîmp de 106 x 43,5 cm încadrat cu motive vegetale. Şi aici, în 
registrul superior al pietrei, este reprezentată acvila bicefală într-un 
medalion . Textul lespezii funerare se citeşte astfel: „ţSupt această 
marmoră zace/ţerăna lui jupan lorda/chie Cantacuzino vei s pătariu, 
fecioru I bătrăn u I u i/Costand in Cantacuzino biv vei postelnic, carele 
cu ci ns/te, cu bune faceri şi cu to/ate cele căzute, ce un ul/bi <a >gorodn 
<ic> şi de mare neam ca/aceluia s-au cuvenit, toată/viiaţa lui au 
trăit. Deci sosi/ndu-i ceasul, ş-au plătit şi el/datoria cea de obşte 
la/anul de la spăşeniia lumii /1692 iun <ie> 8, umplind vărstă de ani 41 
şi răpăosăr, d în zilele nepotu/I <ui > său de soră, Io Costan/din 
Băsărabu voievodu .laice la mănăstirea Cotroceni lor aducă/ ndu <s >e 
s-au astrucatu/ la anul de la zidirea lumii /7200 meseţa iunie 8" 65• 

Placa de m3rmură era fixată cu un strat subtire de ciment avînd 
sub ea un pat de nisip . Sub acest suport a 

0

fost găsit un pămînt 
afînat, negricios, amestecat cu cărbune şi cioburi de străchini din 
secolul al XIX-iea (fig. 13). Era concludent că marmura a fost 
reaşezată în locul respectiv după 1800. La adîncimea de 0,90m 
a fost găsit un sicriu din scînduri subţiri, putrezite, în care fusese 
depus un bărbat bătrîn. Craniul c~zut pe ceafă, uşor pe stînga, 
avea bărbia cu puternice inserţii. ln nici un caz nu putea fi vei 
spătarul Iordache. Şi într-adevăr după îndepărtarea resturilor 
sicriului respectiv s-a constatat existenţa unui craniu şi a unui 
fragment de maxilar, reînhumate sub capul ultimului înmormîntat 
aici. Resturile pămînteşti ale lui Iordache Cantacuzino au apărut 
la adîncimea de 1,17 m faţă de podea. Marele boier fusese depus 
într-un coşciug din lemn împodobit cu piuneze de bronz, cu floarea 
rotundă, uşor bombau. Au putut fi recuperate 14 piese, unele cu 
diametrul de 1 cm, altele de 1,3 cm. Nu s-au păstrat detît oasele 
femurale, un maxilar, cîteva coaste şi cinci semisfere provenite 
de la bumbi din bronz. În partea vestică a gropii a apărut o altă 
înhumare care dovedeşte că groapa respectivă a adăpostit cel 
puţin trei indivizi. Poziţia oaselor femurale ale acestui individ, 
prinse în peretele vestic al gropii, explică de fapt şi dimensiunile 
neobişnuite ale acesteia (fig. 14). Mormîntul marelui spătar Ior
dache Cantacuzino nu a avut nici o amenajare, prezentîndu-se 
ca o simplă groapă adîncă de 1,17 m. Dacă putem afirma că femurele 
găsite jos au aparţinut lui Iordache Cantacuzino, este mai greu· de 
identificat pe ceilalţi doi. Din actul de donaţie dat la 8 iunie 1710 
de Maria fiica lui Iordache, în legătură cu o vie de 37,5 pogoane 

_ di.n dealul Săratei-Buzău, aflăm că la acea dată se afla înmormîntată 
la Cotroceni şi Casandra, sora acesteia şi deci fiica marelui s pătar 66

• 

Este greu de spus dacă şi Casandra şi-a dobîndit locul de veci în 
acelaşi loc cu tatăl său. În fine, ultimul înhumat aici, după 1800, 
era o persoană matură, aşa cum s-a mai subliniat. 

M2 era un mormînt simplu, groapa avînd o formă trapezoidală 
cu lungimea de 239 cm, capătul de răsărit măsurînd 68 cm, iar 
cel de vest 82,5 cm. În profilul acestei gropi au reapărut cele două 
straturi de mortar care provin de la două mari etape de construcţie 
a bisericii. Primul sicriu dezvelit, cel al personajului bătrîn tăia 
ambele nivele aparţinînd în mod sigur perioadei de după 1806. 

Mormîntul 3 (M3) se găsea în colţul de sud-est al pronaosului, 
chiar pe mijlocul spaţiului mărginit de zidul sudic al bisericii şi 
fundaţiile a două coloane. Era pandantul mormîntului în care 
fusese depus marele spătar Iordache Cantacuzino Acest M3 a 
aparţinut lui Constantin Cantacuzino (fig. 15.), fiul lui Radu, fost 
mare spătar. Placa funerară (203 x73 x15 cm) era de marmură, 
avînd suprafaţa cîmpului scris (98,5 x41 cm) bornată cu un motiv 
floral. Sus, în meda I ion cu diametru I de 40,5 cm, era redată, în relief, 
acvila bicefală şi capul unui înger înaripat. Cele 21 rînduri sînt 
alcătuite din litere în relief de 3,5 cm. În registrul inferior al 
plăcii se văd un cap de mort şi două oase încrucişate. Textul este 
foarte lung: 

64 N. Iorga, Documente privitoare la familia Cantacuzino, Bucureşti, 1902, 
p. 332. 

66 Inscripţiile medievale ale Romdniei, I', p. 236. Unele neconcordanţe în 
privinţa dimensiunilor pietrei tombale. · · · 

66 G. M. Ionescu, Istoria Cotroceni/or, p. 76. 
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„ţ În floarea tinereţilor, în vărsta/voinic iei, cu mplita moarte 
au/răpit din cin stea boieriei,/pre tinerel Costandin, odrasla/cea 
a leasă a Radului biv ve i /spăta r . Oh jale , tănguioasă !/D in rodul 
Cantacuzinescu tră/găndu-şi nemurirea, aici cu/c in ste asturcat ca 
pentru pomenire;/de doaă zeci şi doi de an i fiindu,/pre-alui maică 
au l ăsat patimindu, la leatul cel de la Hri stos o/mie şapte sute 
trei întreiţi şi/doaă zec i, l ăsîn d susp inur <i > multe/neam ului său 
şi maică-sa in/tri stăciune/mare şi l acrămi /de-a puriurea fără de 
încetare/ Hristoase Dumnezeule, var/să-ţ i milostivirea de-i odih/
neşte sufletul dendu-i tu/măntuire" 1729 57 • O inscripţie săpată 
pe o candelă la 2 aug ust 7237 (1729) arată că tînărul Constantin 
Cantacuzino ocupase funcţia de al doilea logofăt. 5s, În 1984 pi atra 
funerară era spartă în două, fiind s u sţ inută de un pat de nisip şi 
apoi lespezi, care , la rîndul lor, acopereau spărtura practicată de 
profanatori în bolta cavoului (fig. 16). Cavoul, străjuit a ltă dată 
de o frumoasă candelău, fu sese executat din cărămidă (28 x 13 x 
3,5 cm) şi mortar rezistent, avînd lungimea de 242 cm şi l ăţ imea 
de 85 cm . Către ambele capete avea cîte un prag din cărămidă 
pentru s usţinerea sicriului (fig. 17). Bolta începea să se formeze 
de la 55 cm de la fundul cavoului, urcînd la săgeată la 94 cm. După 
îndepărtarea strat ului de nisip a reieşit (Iar că mormîntul a fost 
spart de ce l puţin două ori. Prima dată s-a astupat gaura practi cată 
în boltă cu lespezi de piatră cenuşie. Apoi ş i aceste plăci au fost, 
în parte, înloc uite cu dale groase din piatră alburie (59 x 33 x 5 cm). 
fig . 12/2. Această a doua intervenţie s-a practicat înainte de 1867, 
~e cînd datează o monedă românească pierdută în stratul de nisip. 
ln schimb prima jefuire s-a făcut după cutremurul din 1802. De 

fapt un ele din obiectele găsite înăuntrul cavoului a parţin în mod 
cert secolului al XIX-iea . Este vorba de fragmente de vase ceramice 

67 Inscripţiile medievale ale Romdnlel, I, p. 238. 
68 Ibidem, p. 241. 
69 Eugen Gh. Popescu, op. cit„ p. 795. Textu I acestei candele era: 

„ ,ţAc(e)astă candilă iastea robului lu(i) D(u)mneze u Constantin Canta-
cuzino vtor(i) log(ofăt). Av(gust) 2, 7237". • 
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13. Groapa mormîntului fui Iordache Cantacuzino 
(fototeca M.N.C.). 

14. Partea de vest a mormîntuful lui Iordache 
Cantacuzino (M2). 

15. Cavoul lui Constantin Cantacuzino după îndepăr
tarea plăcilor de piatră puse de profanatori. Se 
observă bolta spartă (fototeca M.N . C. ). 

16. Bolta cavoului lui Constantin Cantacuzino spartă 
în sec. XIX. (fototeca M.N .C. ). 

17. Partea Inferioară a cavoului lui Constantin 
Cantacuzino (M3 ). 

acoperite cu un s malţ lucios. Procedîndu-se la cercetarea cavităţi 
respective, s-a constatat, mai întîi, o mare îngrămădire de oseminte, 
mai ales spre capătul de est. Erau resturi pămînteşti ale unor per
soane mature, foarte corpolente, aruncate în cavou. Tocmai spre 
fundul cavou lui, în pămîntul de umplutură s-au sem nalat bucăţi 
de scîndură putrezită ~e la sicri u, oseminte deranjate, bucăţi de 
cărămidă şi de piatră. ln mijlocul cavoului a apăr ut un craniu de 
bărbat, maxilar, tibii şi femure şi oase sacra le . Toate acestea pro
veneau de la un sche let deranjat care ar fi putut aparţine lui Con
stantin Cantacuzino. Fusese un individ înalt şi puternic. Cea mai 
mare parte a inventarului funerar aparţine, tipologic, mormîntului 
iniţial. A fost găsit un inel bărbătesc din argint aurit ao cu disc ul 
octogonal. Marginile discului sînt marcate cu un şanţ în va l. Pe 
mijloc este săpată o cruce cu laturile triunghiul,are în care se înscriu 
şanţuri ce radiază din punctul central al crucii. ln cele patru cîmpuri 

Tir delimitate de braţele crucii erau săpate literele Kr· Bara ine-

lului face corp comun cu discul. Este foarte probabil ca inelul să-i fi 
aparţinut lui Constantin Cantacuzino. Mai greu de presupus este 
proven ienţa celor trei monede de argint găsite, dintre care două 
în mod sigur sînt emisiuni otomane. Două din monede sînt perfo
rate, dovad ă că au însoţit pe cei îngropaţi la Cotroceni. Inventarul 
funerar conţine de asemenea pioneze din bronz cu discul rotund, 
uşor bombat, cu stea în şase colţuri în relief şi ciorchini de puncte 
pe cîmpul liber dintre vîrfuri, piuneze din argint cu peduncul 
în patru muchii şi floarea rotundă cu şase nervuri, ap lice din os 
octogonale, frag mente de candele din stic l ă, un ac de păr, cuie 
din fier ş.a. O semnificaţie aparte prezintă piuneza cu opt colţuri 
din argint aur it care provine, în mod sigur, din mormîntul alăturat, 
cel al lui Şerban Cantacuzino. Ea dovedeşte că profanatorii au 
jefuit mai întîi cavou l vo ievodal de unde au cules aceste piuneze, 

80 Buletin de analiză 313/decembrie 1984 întocmit de Laboratorul de 
investigaţii fizico-chimice al Muzeului Naţional de Istorie . 
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pe una dintre ele pierzînd-o la rîndul lor în mormîntul lui 
Constant in Cantacuzino. 

M 3, mormîntul lui Constantin Cant c.cuz ino, avea lip it de 
n i şa cavoului lui mormîntu l tatălui acestuia, Re.d u Cantacuzi no 
spătar u l. 

Mormîn tu/ 4 (M 4) a aparţinut marel ui spăt a r Radu Cantac uz ino, 
fiu al stolnicului Constanti n Cantacuzino ş i deci nepot de frate lui 
Şerban Vodă Cantac uzino . Piatra tomba l ă se afla foarte a prop i ată 
de postament ul a două d in co loane le laturi i sudice a pronaosu lui. 
Ea prezintă ce l ma i bogat motiv decorativ, avînd sus o cruce, iar în 
chenar patru later doi îngeri care ţin o coroa n ă ce încadrec:ză 
acv il a b i cefală cant a cuzină, încoronată cu stema pr i ncia1·ă cu cinci 
t urnur i. La toat e ce le patru co lţ u ri sînt dă l tuite capete de înger i, 
iar laturile piet rei sînt bornate cu un motiv ornamenta l d in fru nze 
de stejar. Textu l, să pa t pe piatra funera ră (210 x 97 x 17 cm), se 
aşterne pe 12 rînd uri, li terele fiind de 5 cm, în relief. 

„ţ Fev <r uarie > 25, 7223/Radul s pătar iul , părăs ind lumea cea 
trecătoare/în floarea vărste i , ş- a u ales partea vecuitoare/pe sto l
nec ul ce l lău dat avănd firesc păr i nte, / pre Costand in Cantacuzino 
bogat ul intr u m i nte. / Multă într istare au adus a lui j a l n ică moarte, / 
lui Ştefan voci <ă >frăţ i ne- să u , celu i depl in în toate ,/ care aici l-au 
ast rucat cu cinste frumoasă . /Cu pompă mare l-au ad us , domni lor 
cuvio <a >să , / ja le soţi i <i > lui lăsînd şi tînguieli nespuse, /coconilor 
şi nea mu lui susp inur i necupr inse. Pre Dumnezeu dar să- l r ugăm 
î.n vec i să- l od i hnească/ş i la îm părăţia sa viind să- l pomenească" . 111 

ln acelaş i an , 1715, biser ica pr im ea, probabil din partea Stancă i 
jupăneasa defunctulu i, o candelă din argint aurit cu inscripţ i a 
„ Rob ul lu i Du <m >nezeu Radu ! Cantacuzino v <e >I s pătariu 1715" 62 . 

Era momentu l de apogeu al puteri i famil iei Cantacuzino . În fr untea 
Ţăr i i se afl a Ştefan Cantacuzino num it de Poarta după mazilirea 
lui Constant in Brâncoveanu . Şi totuşi Radu , marele logofăt, a fost 
înmor mîntat într-o simp l ă groapă ca şi aceea a lui Iord ache Canta
cuzino, unchiu l său . Piatra tombală zăcea pe un pat de ni sip _şi 
moloz care ascundea bolta prăbuş i tă a unu i cavou (fig . 18). ln 
urma cercetărilor s-a concluz ionat că M 4 este pract ic un mormînt 
dublu . Ma i întîi a fost săpată groapa lui Rad u, a dîncă de 170 cm 
şi care oc upa mijlocul s paţiu l u i rămas între zidul biser ici i şi fundaţia 
postamente lor co loane lor mari. Ul terior s-a amenajat un cavou 
d in cărămidă (30 x 15 x 4 cm), a căru i latură de sud se afunda în 
pămînt u l de u mp lutură al grop ii sicr iul ui marelui logofăt. O însem
nare aştern ută pe o carte arată că în 1729 a răposat, de tuberculoză, 
Smărănd iţa , fi ica lu i Radu Cantacuzino, fiind depusă în groapa 
tată lui său la Cotroceni. Do i an i ma i tîrz iu Stanca s pătăreasa ş i 

fiica sa, Safta, făcea u dan ie egumen ul ui cotrocenean Dan ii! satul 
Ţi găn eşt i -Teleorma n „pentr u că aflîndu-se intru od i hnă la acest 
sfînt l ăcaş oasele prea iub i ţilor mei fii: Constantin Cant ac uzino 
ve i l ogofăt ş i al e Smarandei Cantac uzino" 63 • Ea fusese căsător i t ă , 

în august 1727, cu Constant in be izadea Mav roco1·dat , fiul domni-
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61 I n scripţiile medievale ale României, I, p. 237. 
62 Ibidem, p. 241. 
63 G. M. Ionescu, istoria Cotroceni/or, p. 76. 

18. Cavoul Smărăndiţe i Cantacuz ino adosat 
fundaţi ei de susţinere o coloanelor de pe laturo 
de sud o bisericii (fototeco M.N.C.). 

19. Zidurile fisura te ole cavoului Smărăndiţei 
Can tacuzino constituite în groapo tatăl ui ei, 
Rodu Cantacuzino (foto teca M.N.C.). 

tor ul ui Nicolae Mavrocordat . 64 • Pentr u clar ificarea s i t u aţie i vom 
nota mormîn t ul tată lu i cu M 4 A iar ce l al Smarande i M 4 B. 

M 4 A a a parţinut în mod sigur unu i băr bat. La adînc imea de 
161 cm faţă de paviment ul biseric ii au a păr ut restur il e unu i sicr iu 
i;ias iv de stej ar acoperit cu ţesăt u r i cu firet ş i galon în se 1· pentină. 

l mbrăcăm i ntea text il ă fusese fixată cu piu neze din bronz cu corp ul 
rot und, bombat, cu nervur i radi ale în rel ief. Pămînt u l de u mp lu t u ră 
castaniu ma i păstra mici b ul găr i de mortar şi bucăţi de cărămidă. 
Scheletul era putern ic descompus, rămînînd din craniu calota 
occ ip ital ă , cu fruntea lată ş i orbit ele mar i. Radu vei logofăt fusese 
un bărbat înalt , bine făcut. Dacă oasele pi cior ul ui stîng erau în 
poz i ţ i e n orma l ă , cele de la pic ior ul drept erau deranjate de alu ne
carea ulter ior a perete lui cavoulu i. Pe pi ept ul defunctu lui s-a ma i 
păst rat o mică b u cată de veşmînt din at las maroniu cu firet , găitane 
şi i ne l uşe aurite cu diametru l de 1 cm , cusute pe s tofă. 

M 4 Ba fost un cavou care s-a adosat fundatie i zidul ui de sus
ţinere a coloanelo1· mar i pe care a transfo rmat-o 'în perete de nord . 
Lu ng imea acestui cavou era de 192 cm , capăt u l de est de 50 cm 

· iar ce l de vest de 66 cm. Constru it defectuos, peretele nord ic 
fiind foarte sol id iar cel opus lui r idi cat în umplutura gropii ant e
rioare, cavoul a cedat la unul d in cut remure ş i presupunem la ce l 
din 1802. Deoarece bolta s-a prăbuşit natural profanator ii nu 
i-a u mai dat nici -o atenţie (fig. 19). Numai în atare c i rcumstanţe, 
rac la Sm ărăndiţe i nu a fost jefuit ă , păst rîndu-se intactă. A fo st 
singurul mormînt Cantacuzin din biserico mănăstirii Cotroceni nepro
fanat. 

În interiorul cavoulu i s-a u găs it moloz, bucăţ i de lem n put re
zite, cărămiz i ş i foarte puţine oseminte. La capătul de vest bolta 
s-a păstrat i ntactă . La adînc imea de 133 cm au a păr u t restur ile 
pămînteşti ale tinere i femei puternic descompuse (Fig . 12/3). Mai 
bine s-a conservat corset ul roc hi ei de mătas e de care era u cu s uţ i 
bumbi de arg int aur it. Ei sînt monolit ici, sferoidal i, cu urech iu şă 
de pr indere destu l de puternică 115 • Erau cusuţ i unul lîngă altul, 
36 la n u măr, pe partea stîngă a corsaju lui, pa rtea dreaptă fiind 
dotată cu gă i c i de pr inde re. Peste rochia de mătase Smărăndiţa 
fusese îm b răcată cu un ha lat din brocard care cobora pînă la ge
nunc hi. Nast ur.ii de pr indere a acestui veşmînt era u confecţ i onaţ i 
din fi ret. 

La rîndul lui, slcriu l a fost acoper it cu mătas e subţ i re , de culoar~ 
cafenie, pr i nsă cu piuneze rot unde din bronz cu cîte şapte nervur i 
în relief. 66 • Au apărut, de asemenea , cui e d in fier, unele d intre ele 
cu floarea îm podob i tă ş i fragmente de la candele d in sticl ă , un.a 
dintre acestea cu. pic ioru l ascuţ i t. Cel mai important ob iect găs i t 
în cavou l respect iv a fost un ine l de aur 67 cu d iametrul de 17 mm 

64 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti , ed. Const. Grecescu 
Bucureşt i, 1963, p. 283. În aceeaşi lucrare se con semnează ş i o al tă variantă 
privind nunta respect i vă, me nţ i nîndu-se luna iunie 7236 (1728), op. cit., 
p. 299. 

65 Bumbişorii aveau lungimea tota l ă de 12 mm, diametrul sfe r·ei de 
7 mm ia r înălţimea urech i uşii de 7 mm . 

66 Acoperirea sicrielor cu atlas este menţ i onată ş i de Oei Chia rn în 
paragrafu I ce descr ie înmormîntar·ea Prof1 re i, cea de a doua Ooam nă a I u i 
Nicolae Mavrocordat în 1716, Oei Chi a ro, în Că lători străini , VII, p. 383. 

67 Buletinu l 312/1984 menţionează că este vorba de aur al iat cu argint 
ş i cu pru . 
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în interior şi 22 mm la exterior. Discul inelului este octogonal, 
avînd pe margini o şenţuire în val, iar în mijloc o cruce realizată 
d în două adîncituri perpendiculare. În cîm pu I rămas I iber, de o parte 

şi de alta a crucii, erau săpate literele ~I~ · Disc ul face corp 

~om~n c~ bara lată de 5 mm pe. laturi şi de numai 2 mm în partea 
1nfer1oara. Este clar că este un inel de femeie, puţin folosit, care a 
aparţinut, de data aceasta în mod sigur, Smărănditei. În fine, este 
de menţion at prezenţa a două bucăţi de frescă de 'culoare albastru 
închis, care provine de la opera picturală a lui Pîrvu Mutu si care 
s-a u păstrat în molozul ce a umplut cavou l respectiv . ' 

Mormîntul 5 (M 5) a aparţinut, aşa după cum indică şi text ul 
pietrei tombale, lui Matei Cantacuzino, fratele ctitor ului Şerban 
Vodă. Ocupase diferite dregătorii, cea mai înaltă fiind aceea de 
~are a gă. Moşia lui Matei, tatăl marelui spătar Toma Cantacuzino, 
tusese la Filipeştii de Pădure. Asupra datei morţii sale sînt unele 
nepotriviri între consemnarea Letopisetului Cantacuz inesc si textul 
pietrei de mormînt. Astfel Istoria Ţării Româneşti arată: .:Iar cînd 
au fost la văleat ul 7196, la dechemvr ie 24 deni, pri stăv itu-s-au 
către Dumnezeu ş i un cocon al doamnei Elenei, anume Matei 
Cantacuzino, ce-au fost vei agă şi fu îngropat la mănăstirea frăţine
său, lui Şărban Vodă, ce iaste di.n sus de Bucuresti, unde-i zic 
Cotrăcenii . .. făcîndu-se mare pamete şi mare milostenie săraci lor 
de frate-său, Şărban Vodă şi multe slujbe dumnizeşti prin ce s-au 
dat gropniţii în tinda bisericii, de-a dreapta" os. Matei a fost primul 
dintre fraţii ct itorul ui care şi-au găsit locul de veci la Cotroceni. 
Mormîntul lui a fost construit în colţul de sud-vest al pronaosului 
bisericii, acolo unde s-a păstrat şi placa de marmură, cea mai 
masi vă dintre toate. Ea are dimensiunile de 213 x 109 cm textul 
fiind scris cu litere de 4 cm, adîncite. În registrul superior este 
redată acvil a bicefală sub care se aşterne textul: 

„ţ Supt a ceastă marmură zace ţărîna lu <Î > Mateiu B <Î >V v <e >I 
agă, feciorul bătrînului Cos/tandin Cantacuzino b <i >V v <e >I pos
<telnic > şi al Elinii, fe/tei bătrînului Şerban Basa rab Voevod, pre 
carele, încă în floarea vărt uţei şi a bărbăţiei lui, /cruda moarte 
l-au st ins, şi nu puţine l acrăm <Î >,nu mică jale tot rodului lui şi la 
toţi căţ <Î > I-au /cunoscut au lăsat. Căci <l-au> şt iut bun, blănd 
mi / \osărd ş i în toate şi pururea cu frică lui /D <u >mn <e >zeu, toţi 
aii lui 37 ce au a/vut i-au trecut; şi s-au s ăvăr/ş it <Î >n al şapte lea 
anu al dom/nii frăţine-său Şerban Voevod, Iii dechemvrii 23, anul 
lumii 7194, 1690". oo. 

Ca atare , Matei Cantacuzino este mort în decembrie 1685 si 
nu în 1687, cum consemnează Letopi s eţul Cantacuzinesc şi nici î.n 
1690 cum se înc heie textul de pe piatra tombală. Cavoul a fost 
făcut din că rămidă (30 x 15 x 4 cm) cu boltă larg desfăşurată. 
(fig. 12/4) . El avea 230 cm lungime, 90 cm la ca pătul de Est şi 97 cm 
h cel de Vest. Înălţimea pereţilor lateral i era de 47 cm, cotă de 
la care porne'l bolta obţinută d in cărămidă pusă pe cant. Înălţimea, 
la săgeata bolţii, era de 140 cm. La ambele capete se zidise cîte 
un prag pentru susţinerea sicriu lui. În timpul cercetărilor s-a 

68 Istoria Ţă rii Rom6neşti, Bucureşti , 1960, p. 182. 
69 In scripţiile medievale ale Rom6niei, I, p. 235. 

20. Bolta spartă de profanator ii cavoului lui Matei 
Cantacuzino (MS) . 

21. Morm întul lui Matei Cantacuz ino , în prim 
plan , şi al Smărăndiţei, în planu l fndepărta t . 
ffototeca M.N.C. ). 

. ' 

constatat că bolta era prăbuşită şi că mormîntul era complet 
deranjat (fig. 20). Mai mult, cavoul lui Matei yel agă fu sese trans
format într-un veritabil osuar. S-au identificat patru cranii şi o 
mare cantitate de osem inte provenite de la scheletele unor mat uri. 
Toată această depunere era acoperită cu un strat de moloz, cu 
mult cărbune provocat de un incendiu. După dimensiuni le cără
mizilor antrenate rezultă că intervenţ ia s-a consumat în prima 
parte a secolului al XIX-iea (fig. 21). Inventarul funerar găs i t în 
M 5 este destul de var iat, fără a putea fi atribuit cu certitudine 
vreunuia dintre cei înhumaţi sau depuşi aici. Totuşi, compa~ate 
cu piesele semnalate şi în celelalte morminte, se pot plasa în timp 
cîteva dintre categoriile de obiecte, precum piunezele de sicr iu 
din bronz, cu floarea rotundă, bombată, cu şas e sau şapte nervuri 
în relief. Ele s-au găsit şi în celelalte morminte, ceea ce le pl asează 
în secolul al XVII-iea. În s itu aţie sim ila ră sînt ineluşele, candela 
din sticlă, de data 2ceasta întreagă, apl icele hexagonale d in os 
ş.a. Candela respecti vă a fost executată dintr-o st icl ă gălbui-m ar.o
nie, avînd pereţii s ubţi ri. Piesa are înălţimea t?tală. de 9 cm, d i a.~ 
metrul maxim în zona umerilor, de 10 cm, iar diametrul gur 11 
de 7,5 cm, în °timp ce fundul piciorului măsoară numai 3 cm. În 
afara candelei întreg i au mai fost precizate încă treisprezece exem
plare fragmentare. În mod sigur «copca-moş » cu u mbo şi motiv floral 
completat cu pietre albe , sau pieptenele din os cu o s ingu ră latură, 
lung de 10,5 cm, aparţi n secolu lui al XVIII-iea. Este clar faptul ~ă 
ele provin din mai multe morminte al căror conţinut s-a contopit 
în osuarul M 5. Sînt candele cilindrice cu fundul pl at, altele de 
mici dimensiuni, 4-5 cm înăltime, triunghiulare, cu buza puternic 
întoarsă în afară pentru a put~a fi suspend~te pe u~ i_nel de sîr~ă . 
Trei sînt candelele de acest gen turnate dintr-o st icla alb-verzuie. 
În afară de sticlărie fină, de nuantă albă au apăr ut şi cîteva frag
mente de candele din sticlă neagră cu grafit, suporţi-p i cior de 
pahare din sticlă verde ş.a. . . 

Ca şi la celelalte morminte, şi aici s-au găsit cuie ~1n fie r, de I ~ 
sicr ie cu floarea, de data aceasta rotundă. Pe o bucata de scindura 
s-a păstrat o fîşie dintr-o dantelă croşetată în formă de vo l ăna~e, 
probabil din secolul al XVIII-iea. Ca atar7 M 5 adăpostea r~sturile 
pămînteşti ale unor înhumaţi la Cotroceni în seco~~le XVII ş.1 XVIII. 
Profanarea initial ă care a dus la spargerea bolţ11 cavoului poate 
fi pusă tot în legătură cu amplele lucrări întrepr~n s e .după cut r:
muru\ din 1802. Biserica mănăst irii bucurestene gazdu 1a un nurnar 
mult mai mare de morminte decît cele' indicate prin pietrele 
tombale cercetate în 1984, unele pregătite membrilor famil iei 
Cantacuzino sau altor neamuri boiereşti. Printre aceştia se afl a 
Smaranda, fiica I u i Şerban Vodă Cantacuzino, îngropată la 13 mai 
1688 «în tinda bisericii de la Cotroceni» 79

, de la care nu s-a 
mai păstrat piatra tombală. În 1710 a fost înmormîntată Ili nca, 
fiica lui Barbu U rdăreanu paharnicul şi Ilinca, apoi Catrinţa , fiică 
a vei vist ierului Constantin Năsturel pentru care bătrînul feuda l 
închina Cotroceni lor, în 1746, moş i a Bărbăteşti-Teleo rman 71

• d I 
la care, de asemenea, nu s-a mai ident ificat racla. 

70 Istoria Ţării Romdneşti , Bucureşti, 1960, p. 185. 
71 G. M. Ionescu , Istoria Cotroceni/or, p. 79. 
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Este drept că scurta perioadă de cercetare , 1-15iunie1984, 
nu a permis decît studierea mormintelor marcate cu piet re tom
bale. Presupunem că latura de nord a pronaos ului ad ăposti se ş i alte 
morminte decît ce l al lui Io rdache Cantacuzino (M 2). Nu putem 
şti care era s ituaţi a în momentul a menajării simplului mo rmînt 
al principelui Mircea, fiul regelui Fe rdinand ş i al Marie i (fig. 22). 
În timpul cercetărilor, lespedea grea de marmură era întoarsă 
cu faţa în jos. Repu să în poziţia nor mală s-a citit u r măto r ul text: 

«Aici se odihneşte robul lui Dumnezeu Mircea pr incipe de 
România, Născut în anu l 1912 luna decembrie, ziua 12(?). Odras l ă 
aleasă a majestăţii sale Ferdinand regele României ş i al majestăţii 
sale Maria regina României lăsînd suspinuri părinţilo r ş i neamului 
său. A părăsit lumea aceasta trecătoar e la anul mîntu iri i 1916 
noiembrie 7 ». În registrul superior stema Rom ân iei a urită şi 
lateral ancadramente geometr ice ş i motive flo ra le. Această pl a~ă 
acoperea groapa (141 x 65 cm) zidită cu cărămid ă ş i tencu ită. ln 
interior nu s-a mai păstrat nimic, racla fiind scoasă şi depusă la 
Curtea de Argeş. În condiţ iile urgentării lucrăr ilo r de dem ante lare 
cercetarea de salvare s-a oprit la acest stad iu . Obiectele descoper ite 
au fost predate, prin procese verbale, în zilele de 8 iuni e şi 16 
iunie 1984 reprezentantei Trust ului « Carpaţi » şi, înaintate, apoi, 
laboratoarelor Muzeu I u i de isto r ie al Rom ân iei pentru restaurare 

22. Mormfntul fui 
Iordache Canta 
cuzino (M2) şi 
piatra de marmo
ră a princip elui 
Mircea (M6 ) . 

şi conservare. Întregul lot de piese se găseşte acum la Cotroceni . 
Tot aici au fost păstrate pietrele funerare, pi sania şi ancadra mentul 
uşii, alte cîteva fragmente din pi atră, inclusiv componente ale 
brîului median. Ele, împreună cu obiecte din patrimoniul Muzeului 
n aţ ion a l de artă, cu vase d in lut descoperite într-un depozit călu
găresc din seco lul al XVIII -iea, 72 , a lcătuiesc patri moniul muzeului 
organizat în camere ale casei domneşti, excelent restaurate, în 
chiliile mănăstireşti şi în palatul rega l (fig. 23) 73 • Rest ul mater ialu
lui litic a fost transportat şi depus în peninsul a Mănăstirii Cernica. 
Rămăşiţele pămînteşti ale Cantacuzin i lor, strînse în cutii d in le mn 
dubl ate cu ta blă z i ncată ş i cat ifea roşie, s-au adăpostit în una din 
ctitoriile lui Mihai s pătar ul Cantacuzino din Bucureşti, Bi serica 
Fundenii Doamnei. 

Deşi nu s-a putut efectua o cercetare completă la Cotrocen i, 
unele date obţinute merită îndreptăţ i tă atenţie. Ctitor ia lui Şerban 
Vod ă Cantacuzino a fost unul dintre cele mai importante ansam
bluri arhitectonice medieva le în care s-au petrecut evenimente 
istorice de interes n aţiona l . Multele controverse, fi reşti pentru 
un asemenea monument, au primit argumente relat iv edificatoare. 
În primul rînd, situaţia bi sericii în anul 1984, cînd s-a produs ne-

73 Cercetarea a fost făcută în 1983 de către dr. Yasi le Boroneanţ şi Ari st ide 
Ştefănescu . Vasele găsite în două subsoluri zidite-oale, că ni , străchini 
smălţuite, farfurii întinse ş . a. se găsesc în inventaru l Muze ului de istorie ş i 
artă al municipiu I u i Bucureşti. 

73 Lucrările de restaurare au fost conduse în mod exemplar de către 
arh . dr. Nicolae Vlădescu . Graţie compete nţei şefului de proi ect au fost 
consolidate pivniţele caselor domneşti, ma i multe încăpe ri, cuh ni a, chiliile 
din latura separatoare a celor două curţi. Acum se poate constata că arh . 
P. Gottereau nu a dărîmat complet casa dom nească, ci a va lorificat părţ i le 
ei inferioare, zidurile medievale păstrîndu-se pînă către et . I a l palatului 
proiectat de el în 1893. 
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fas tul act al demantelăr ii, comandat de către preşed i ntel e de at unci 
al ţării şi executat de gospodă1· i a de part id , ocupă un loc aparte. 
S-a produs atunci o gravă încălcare a Legii 63/1974 care apro ba 
scoate rea din li sta monumentelor, ca ş i înch iderea unor obiective 
deosebi te numai în temeiul unu i decret p rez i denţ i a l. Or, biser ica 
Cot rocen i a fost demante l ată, repetăm , în pofida tutu ror demer
sur ilor făc ute de in stituţi i inclusiv de cult, cercetători, art i şt i ş . a „ 
print r-o s impl ă adresă. Sfîntul lăcaş fu sese afectat de se ism , d::ir 
putea fi restaurat , aşa cum, de fa pt, s-a ş i înce put. Desfiinţarea 
Direcţiei patrimoniului cultural naţiona l a netezit calea ravag iului. 
Cercetăr ile, ca ş i obs ervaţ iil e făcute cu pr il eju l demontăr ii, acţ iune, 
este drept, desfăş u rată cu multă gr ij ă în vederea scoateri i piet răr i e i 
cît mai puţin afectate, au adus arg umente necu nosc ute privind 
etapele de constr u cţ i e . Astăz i este clar că biser ica Mănăstirii 
Cotr oceni a avut două mari perioad e de constr u cţie: cea din 
anul 1679 şi aceea i n te rvenită după cutremurul din 1802. Ambe le 
au folosit aceleaşi fu ndaţ ii, pietrăr i a origin a l ă , au respectat planul 
inter ior ş.a . Diferă cărămi da ş i mortar ul, mult mai slabe în etapa 
a doua, de fapt s itu aţ i e t ipi că pentru început ul seco lului al XIX-iea. 
Strat igrafi a, la rîndul ei, i ndică în mod clar ce le două mari etape 
de con st r u cţ i e. Cît de ample au fost l ucrăr il e sta reţ ului Visa rion 
o d ovedeşte ş i poz iţi a brîului med ian care a fost găsi t , pe toată· 
desfăşu rarea lui, pu s cu lat ura dorsa l ă spre exter ior . A fost o 
adevărată st upoare cînd s-a văzut că brîul cu motiv vegeta l în 
torsadă, sp lendid, în loc să contribu ie la fr umu seţea pereţi lo r 
exteriori era mascat în gros im ea zi dulu i. Această in versare s-a 
pet rec ut în mod sigur în perioada refacer ilor te rmin ate în 1806. 
La rînd ul lo r unele coloan e, în special ce le d in pr idvor ul bi ser icii, 
au fost la orig ine cili ndrice, canel ate, deven ind, prin completare 
cu mortar, octogonale. Amploarea refacer ii bisericii presupune 
în să formarea une i mari cantităţ i de moloz pe care terenul d in 
jurul bisericii nu le mai p ăstrează. Ele au fost cărate încă de la 
începutul secolului al XIX-iea ş i depuse într- un loc ma i îndepărtat . 
Avînd în vedere denivelăr i le terenulu i, este foarte posibil ca acest 
moloz să zacă sub covoru l de i a rbă d in parc. Din jurul biser icii el a 
fost îndepărtat comp let, iar în l ăcaş stratul interpus înt re cele 
două niveluri de că l care conţ in e pămîn t cenu ş iu măzăros , ad us 
specia l. 

Din observaţiile făc ute cu an i în urmă rezu ltă că o depunere 
mas i vă de moloz cu rest ur i de coloane , lespez i de pi atră se găsea , 
aşa cum se men ţion a ante rior , spre colţ ul de sud-est al c u rţ ii 
a doua , pe exteriorul in cin te i. Nu putem prec iza dacă aceste ma
teriale proveneau de la biserică sa u de la casele domneşt i sa u 
egumeneşti dărî mate în a doua jumătate a secolul ui al XIX-iea. 
Reţinem însă această s ituaţie pent ru a concluz iona as up ra metode i 
de lărgire a s u prafeţe i necesare bu ne i desfăşurăr i a act i v i tăţ ii 
de la Cotroceni pr in umplerea den i velăr ii terenului cu deşeu r i 
al e unor zidur.i vec hi. În mod sigu r, cutremu ru l din 1802 a impus , 
prin avar iil e create, mar i lu crăr i de construcţ ii ş i a fac ilitat pierderi 
irecuperab il e. Acu m este clar fa ptul că profanarea morm intelor 
familie i ct itoru lui s-a i n i ţ i at în perioada 1802-1 806 74 • Ul terior , 
ş i în mod sigur d upă 1866, s-au mai săvîrş it ş i alte scotocir i care 
au dimi nuat pu tern ic inventaru I fune rar , au produs profanarea 
rest urilor pă mînteşt i ale acestor creşt i n i . Biserica de la Cotrocen i 
a fost o adevărată l av ră Ca ntacuz i nească, adăpost i nd numeroş i 
membr i, ce i mai mul ţ i răposaţ i la vîrstă tînără. Şerban Vodă Canta
cuzino s-a st ins la 54 de an i, Iord ache la 41 de ani, Constantin la 
22 de ani, Smărăndiţa, fii ca lu i Rad u, în ju r de 20 de an i, Matei 
Cantacuzi no la 37 de an i ş.a. Şi totuşi rest ur il e osteolog ice îi arată, 
pe unii dintre ei, Foarte pute rn ici, oamen i înalţ i, c iolănoşi. Des igur, 
nu este un caz special a l fa miliei Cantacuzino ca re dăi nui e ş i astăz i 
prin descendenţ i d i recţ i. Ş i la alte neamuri ale epoci i respect ive 
se constată că s p eranţa de v i aţă, în secole le XVII-XVIII, era 
modest ă. Sur prinzător pr in caracterul său com un apare ş i inven
t arul fune rar. Este drept că dimens iunil e intacte le-au ofer it numa i 
racla Smărăndiţei şi cea a tatălui ei . Nu mai putem şt i cu ce obiecte 
au fost astrucaţi Şerban Vod ă, fraţ ii să i şi nepoţii lui. Ştim numai 
ce a scăpat act ului incriminator a l furi lor. Cele două inele desco-

74 Profanarea mo_rmintelor domneşti ş i chiar boiereşti s-a pract icat 
d in plin în secolu l a l XV II - iea , în speciai de către ord iil e ot oma ne ş i tătăreşt i . 
Aşa s-au petrecut lu crur il e la Mănăst i rea Dealu, la biser ica Curţ ii Vechi din 
B ucu reşt i, la Tîrgovişte şi în multe a lte părţ i. Situaţia de la Cotrocen i arată 
că ce i folosiţi la î ndepă rtarea dezastrelor se dedau ei înş i şi la atare practici. 
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23. Icoană din tîmplo bisericii Cotroceni, 1680. 
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perite sînt de modestă factură, le-am putea aprecia chiar rudi
mentar executate. 

Faţă de lungile liste de dotă din perioadă, în care sînt trecute 
diverse bijuterii şi alte podoabe 76 , mormîntul Smărăndiţei pare 
sărac, ca, de fapt, şi cel al tatălui său. Se constată, de asemenea, o 
uniformitate în pri v inţa materialelor decorative ale sicrielor. 
Este vorba de aceleaşi tipuri de piuneze din argint sau bronz, de 
micile aplice din sidef sau os, unele dintre ele putînd aparţine unei 
icon.iţe sau cutii depuse în racle. 

ln încheierea acestui raport nu putem decît să deplîngem 
dărîmarea unui monument al Bucureştilor, devenit tradiţional. 
Ne consolăm cu faptul că întreaga zestre litică a fost salvată ~i va 
putea fi repusă oricînd pe soclurile şi la locurile de unde provine. 
Prin riscul unor oameni cu puternică sensibilitate creştină, care au 
lucrat la acest şantier, s-au păstrat şi fundaţiile domnescului lăcaş. 
Ele pot susţ ine într-o a treia etapă zidurile bisericii Cotroceni 
păstrătoare nu numai de dovezi materiale, ri şi de curat şi profund 
mesaj creştin, românesc. 

Biserica Cotroceni nu trebuie să rămînă numai prin relicvele 
ei. Spre deosebire de alte, tot atît de tragice situaţii, ctitoria 
I u i Şerban Vodă păstrează argumente trainice care impun reclădirea 
ei pe vechile fundaţii, la dimensiunea şi în înfăţişarea pe care le-a 
avut. Este o datorie sacră a societătii bucurestene de a da viată 
unui atare monument de larg int~res naţio~al şi internaţion~I. 

RE;SUME 

L'ensemble architectonique Cotroceni a ete construit par le vo'ivode Şerban 
Cantacuzino a partir du 1679. li et a it forme d'une eg lise, des maisons princieres 
et de prieurs, des ermitages, des murs d'enceinte, une taur de porte et d'autres. 
Toutes ces constructio ns etaient faites dans le ce ntre du village Cotroceni qui 
y existait depuis le XV le siecle et qui etait deve nu la propriete de Şerban Canta
cuzino le 18 novembre 1675. A Cotroceni s'est cache Şerban Cantacuzino en 
octobre 1678, lorsqu' il etait su ivi par Ies soldats de Gheorghe Vodă Duca. 

Dans ces co nditi o ns le futur pr ince s'est propose de construire un monastere 
dans le cas ou ii serait sauve . Survivant et recevant le tr6ne de la Valachie, le 
nouvel vo'lvode participe le 26 mai 1679 a la mise de la fondation . Dans un docu
me nt du 20 decembre 1680, le fondateur affirme « c'est nous seuls, par nos 
propres forces qui avans enfonce la pioche dans la terre et avec natre main 
nous avans mis des briques a la fondation ». L'eglise a ete preparee pour etre 
la necropole de sa fa milie . 

Aupres des maiso ns princi eres qui se t rouvaie nt au coin de Nord-Est de la 
cour principale, l' egl ise etait la construction la plus importante. 

De suite, l' au teu r-dan s Ies den ses info rmat ions historiques-apporte de nom
breux eclaircissements. En 1702, c'etait le plus beau d'un certain nombre de 
mo nasteres. Le long de siecles le monastere Cotroceni a ete la residence des 
princes de la Valachie . Ce monument a subi de nombreuses occupations etran
geres, des incendies, des tremblements de terre . Le 14 octobre 1802 un trem
blement de ter· re a brise - dit une source contemporaine - de la fondat'ion 
tout le monastere Cotroceni. 

Au XIX siec le Cotroceni est devenu le siege du dirigeant de la r·evolution 
de 1821, e nsuite lieu de detention pour Ies dirigeants de la revolution de 1848 
et residence d'Alexandru Ioan Cuza, prin ce regnant de la Roumanie moderne. 

Des 1866 l'ensemble Cotroceni a offert hospitalite a la familie du prince 
reg nant, ensuite au roi Charles I et des 1888 ii reste le palais du prince heritier 
Ferdina nd I. Jusqu'au mois de decembre 1947 ii a ete propriete royale. 

Le tremblement de terre du 4 mars 1977 a affecte tant I 'egl ise que Ies bâti· 
ments q u i se trouvent autou r. 

Pour realiser la restauration necessaire, ont ete effectuees, autour de l'eglise, 
des recherches archeo logiques, interrompues a cause du manque des mesures 
de securite des ouvriers. En 1984, lorsque l'e nsemble arc hitectonique a acqueri 
une destination presid enti e ll e , le regime de Ceauşescu a dispose la demolition 
de l'egli se qui se trouvait au milieu de la deuxieme cour. Anterieurement a 
cette opperation, le Conseil de la Culture et de l'Education Socialiste a impose 
au Musee d'histoire du Municipe de Bucarest d'effectuer certaines reche rches 
sur Ies tombes de la familie Cantacuzino, qui se trouvaient a l'interieur de 
l'etablissme nt. En meme temps on a effectue des prelevements de fresque et 
o n a prepare des mesures pour le detachement du materiei lithique . 

Le petit nombre de recherches archeolog iques e nt re pris en 1977 et repris 
e n 1984 a id e ntifie des traces d'habitat de l'âge de bronze - culture Glina III 
Le niveau respectif etait superpose par des sediments ap partenant au XV II 
siecle. Par co nsequent e n n'a pas pu preciser des traces du village de XV I siecle 
et ni Ies restes de l'hermitage , anterieur au monastere. li est certain le fait 
que pour bâtir so n monastere, Şerban Cantacuzino a execute un amenagement 
de ce bout de terrasse. On a constate que l'effet du tremblement de terre de 

76 A se ve dea Al. Alex ian u . Mode ş i veşm i nte din trecut, Bucureşti, 1987, 
li, î n car-e se t ra nscri u o ser· ie de l iste de zestre. 
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1802 a ete catastrophique pour bâtiment princier restaure, du ni veau de la 
terre de l'epoque, fait d'une brique faiblement brulee, liee avec du mortier. 

De la premiere phase du constructeur on a garde, c'est sOr, Ies fondations 
faites en brique resistante, liee avec du mortier dur, avec de la chaux vive. 

L'intervention de 1984, effectuee entre le 1 et le 15 juin s'est propose l'eva
cuation des restes terrestres de ceu x inhumes sous Ies pierres tombales de l'eglise 
et la determination de l'inventaire funeraire . C'est pourquoi on a interve nu 
seulement aux caveaux et aux t ombeaux indiques par Ies pierres fune.raires. 

Tombeau 1 (T.1.) a appartenu au vo'ivode fondateur enterre le 29 octombr·e 
1688. La pierre en marbre etait deposee sur un socle de 0,96 m de haut face 
au paviment. L'ecartement de celle-ci a permis la precision que le t om bea u 
avait ete viole plusieures fois, probablement, la derniere fois en 1963. On n'a 
trouve que quelques fragmentes osteologiques, un fragment de pierre de l'an
cien socle du tombeau, 33 punaises completes, en forme d' etoi le, du cercueil, 
fondu en argent et dores, d 'autres punai ses rondes a huit petales faites en al I iaj e 
de cuivre, des punaise_s semi-spheriques en argent dare avec une e pine de 
fi xat ion. 

T. 2 a appartenu a Iordache Cantacuzino et se trouvait sur le cote gauche 
du pronaos; ~a a ete une fosse simple, sans co nstruction reutilisee deux ou 
troi s fois . Le grand boyard, frere de Şerban-Vodă, avait ete d~pose dans un 
cercueil orne de puna 'ses en bronze, a fleur ronde, dont on a recu pere 14 pieces. 

T. 3. se trouvait au coin Sud-Est du pronaos et a abrite Constantin Canta
cuzino, mort en 1729. li a eu un caveau a voute, brisee apres le t remblement 
de terre de 1802 et peut-etre dans la deuxieme moitie du X IXeme siecie. 

Du fond de la cavite on a trouve des morceaux de planche pourrie, le 
crâne d'un homme et d'autres os. On a recupere aussi une bague en argent 
dare, avec des lettres ecrites, trois monnaies en argent tres corrodees, ciont 
deux perforees, punaises en bronze a di sque rond, un petit peu bombe, avec 
etoile a six coins en relief et grappes, fragment de veilleuses en verre, clous 
en fer etc. 

T. 4. etait indique par la pie rre tombale (1715) qui appartenait a Radu 
Cantacuzino. 

Par Ies recherches on a prouve que c'etait un tombeau double . Le premier, 
une fosse simple, a appartenu a Radu le connetable, sur lequel on a amenage 
le caveau de sa fii le, Smaranda. ttant donne que la voOte du caveau s'est ecou le, 
Ies profanateurs ont considere que le tombeau de la jeune boyarde a ete deja 
pille et ils ne ce sont plus occupe de celui-ci. Ce tombeau a ete le seul qui n' a 
pas ete profane, de ce qu'on a examine a Cotroceni. 

Datant du moi s d'aout 1729, ce tombeau contenait Ies restes terrestres 
de la jeune femme, tres decomposes, pri s dans une robe en so ie , avec des 
boutons en argents dores, cousus au corsage. li sont spheroîdaux avec boucle 
assez sol ide. On a trouve 36 boutons et au x doigts une bague en or avec des 
lettres incisees . On a recupere des petits morceaux de so ie cafe, des punaises 
rondes en bronze, de clous et deux morceaux de fresque dus a Pîrvu Mutu, 
indiscutablement differentes, de la peinture existante en 1984, su r Ies murs 
du tombeau . 

T. 5. a ete le caveau de Matei Cantacuzino, le frere de Şer· ban Vodă, mort 
en 1685, la date taillee sur la pierre funeraire etant erronee (1690). Tout le 
tombeau c'etait un de p6t d 'osse ments faisant imposs ible l'indent ifi cat ion des 
restes de Matei. 

L'inventaire trouve date du XV lle et du XVllle siecles et ii est forme par 
des punaises de cercueil. appliques en os, lampes a huile en verre, clous, rest es 
de textiles. 

T. 6. completement vide, a appartenu au prince Mircea, mort en novem;. 
bre 1916. 

D'autres observations ont ete faites a l'occasion de la demolition des murs. 
Ainsi, on a constate que toute la ceinture mediane, executee de blocs en 

pierre, presentait a la vue son cote dorsal, celui decore etant cache dans le 
mur; l'operation a ete demandee par le prieur Visarion, apres le tremblement 
de terre de 1802. 

Tout le materie i lithique sauve, Ies fondations existentes, Ies releves executes, 
l'inventaire de culte constituent des arguments solides pour la restauration 
de la sainte eglise, qui a ete pendant des siecles la fierte de la viile de 
Bucarest. 

Par rapport aux longues listes de dot de la periode, ou sont enreg istres 
divers bijoux et d'autres ornementes, le tombeau de Smărăndiţa, nous semble 
pauvre, comme d'ailleurs celui de son pere. On constate aussi une uniformite 
en ce qui concerne Ies materiaux deco rat ifs des cercue ils. li s'agit du meme 
type de punaises en argent ou bronze, de petites appl iques en nacr·e ou en 
os, Ies unes d'entre el Ies appartenant aux ic o nes ou aux boîtes deposees dans 
Ies cercueils. 

Pour conclure ce rapport de recher·che archeologique, l' au teur deplore la 
demolition d'un monument, deve nu t rad itionnel pour Bucarest. li se console 
par le fait que tout le dot lithique a ete sauve et pourra etre remi s n'importe 
quand sur Ies socles et aux places d'ou ii provient. 

Par le ri sque de certains gens ayant une pui ssainte sensibilite chretienne 
qui ont travaille sur ce chantier o n a conserve aussi Ies fondations du bâti
ment princier. 

Ces fondations peuvent soutenir, dans une troisieme etape, Ies murs de 
l'eglise Cotroceni qui conse rve pas seu lement des preuves mater iell es mais 
aussi un message profondement chretien et roumain. 

L'eglise Cotroceni ne doit pas survivr·e seulement par ses releves. 
Par r·apport aux autres situations auss i tragique que celle-ci, l' etabl issement 

de Şerban Vodă conserve des arguments durables qui imposent sa reconstru c
tion sur ses anciennes fondations, a la dimension et sous l' aspect qu'il a eu . 
C'est un devoir sacre pour la societe de Bucarest de donne r vie a un tel mo nu 
ment d'interret national et international. 
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CAHLE SASESTI DIN SECOLELE XVI-XVII DESCOPERITE , 
LA FELDIOARA, JUD. BRAŞOV 

În cursul primei campanii de cercetăr i 
arheologice de la Feldioara, jud. Braşov , 
din anul 1990 1, în sectorul A (numit 
convenţiona l inci nta cetăţii medievale t îr
zii) au fost descoperite urmele unui 
atelier de ol ar din perioada secolelor 
XVI-XVII. Din complex s-au p ăstrat 
vetrele a două cu ptoare şi o impresionantă 
cantitate de cera mică constînd din frag
mente de vase de uz gospodăresc şi cahle . 
Acestea provin din producţia curentă a 
cuptoarelor , reprezentînd fie rebuturi, fie, 
în cea mai mare parte, piese fără defect e 
care s-au spart probabil în timpul mane
v r ării ş i depozitării. Inte rv enţii ulterioare 
au răs pîndit fragmente a pa rţin înd ace lei aş i 
piese pe o s uprafaţă rel ati v mare, ceea 
ce a făcut ca procesul de reconstituire 
să fie difici l. iar numărul pieselor înt regite 
foarte mic. 
După abandonarea ate li er ului, zona a 

fost folosită în scopuri menajere, aşa 
expl icîndu-se , probabi I, prezenţa s po rad ică 
a unor fragmente de vase şi cah le cu urme 
de întreb uinţ are. 

Obiectul demersului nostru î l const ituie 
exc lusiv ceramica destinată const r ucţiei 
sobelor; fiind vorba de piese izolate, între 
care nu se poate stabili o rel aţ ie funcţio
n a l ă , am in clus în di sc uţie şi cîteva fr ag
mente a părute în alte sectoare ale să pă
turii sau descoperite întîmplător de local 
nic i în vatra satului, urmîn d a preciza 
aceast a în text ori de cîte ori va fi cazu I. 
Stud iul de faţă se str u ct u rează în patru 
părţi: catalog ul cahlelor (I) observaţ ii 
as up ra formei şi decorului (li), conside
raţii generale as up ra atelierului (111), not e 
istor ice ş i concluzi i (IV) . 

Catalogul cahlelor 

I. Piese le au fost grupate în patru cate
gorii, după criteriul formei, şi în tipuri 
ş i var iante după criteriul t emei decorat ive. 

A. Cahle oa lă cu gura pătrată (dimensiunile 
latu rilor var iind între 20-25 cm), fundul 
rotund (diametrul aprox imativ 13 cm) ş i 
înă lţimi cup r in se între 14,5 ş i 15,5 cm. 
Sînt lucrate din pastă cu un conţinut 
bogat în ni sip cu bobul mare, arsă oxidant 
incomp let, uneori superficia l; se găsesc 
ş i exemplare lucrate din pastă insuficient 
amestecată cu pietrice le , astfel încît au 
rămas bu le de aer care s-a u dilatat la 

1 Cercetăr il e arheo log ice au fost conduse de 
prof. dr. Radu Popa, căruia îi mulţumim ş i pe 
această ca le pentru faptul de a ne fi încredinţa t 
materialu l ceram ic spre pre lucrare . 

ardere, provocînd deformări. Peste pasta 
crudă s-a întins un strat de şlem roşcat. 
mai gros sau mai s ubţire, care nu reuşeşte 
totdeauna să ascundă calitatea inferioară 
a pastei şi, în timpul arderii sau ulterior, 
se decojeşte . Mai rar se întrebuinţează 
un şlem subţire, care dă după ardere 
s uprafeţe fine la pipăit. Culor ile vaselor 
va riază între galben-portoca liu , cafeniu 
desc his şi cenuşiu, în funcţie de compo
z i ţia pastei , de locul p= care l-au ocupat în 
cuptor şi, foarte rar, de arderile secundare. 
Cîteva exemplare păstrează în inter ior şi 
pe margine urmele unui strat gros de 
vopsea alb-roz (a ngobă?) . 

Cahlele au fost lucrate la roata rapidă, 
marginea fiind trasă, pentru a deveni 
pătrată, cu o ra m ă de lernn care a lăsa t 
urme în ~asta cr udă . Forma colţurilor a 
fost defini t i vată cu ajutorul degete lor, pr in 
presare, astfe l că au rămas urme adînci , 
asemănătoare unor alveole. (fig. 2) 

Deosebim în pr incipal două forme : 
a) cu corpul tronconic, per eţii aproape 
drepţi şi marg inea îna ltă de 3-4 cm 2

; 

b) cu cor pul în formă de vază, pereţii 
arcuiţi şi marginea îna ltă pîn ă la 6-7 cm; 
După forma buzei, se pot diferenţ i a trei 
va riante : 
a) margi nea dreaptă, avînd aceeaşi gro
sime cu pereţii vasul ui sau uşor îngroşată; 
b) marginea răsfrîntă şi răsucită spre 
exter ior, astfel încît vas ul capătă o buză 
şi un gît mai mult sa u mai puţin pronunţat. 
De obicei răsfrîngerea este mai accentuată 
pe mijlocul lat uri lor ~ i se pierde treptat 
către colţuri; 

c) marginea trasă mult în sus, s ubţiată, 
îndoită şi lipită de peretele exter ior al 
vasului , în formă de guler. 

De regulă, lat urile pătratului sîn t uşo r 
a1·cuite către exterior, iar colţurile înche
iate în unghi drept sa u rotunjite. (fig. 1) 

B. Cahle-p l ăci de formă dreptunghiulară, cu 
lăţimea var iind între 14-17,5 cm, iar 
înă lţimea între 18-23 cm; grosimi cu
pri ns e între cîţiva milimetri şi 1,5 cm . 
Marginea, nu totdeauna bine fini sată , este 
uşor oblică şi înălţată faţă de orizontala 
s uprafeţei (maxi m 1 cm, cu o s ingură 
excepţie), formînd un chenar lat de 0,4-
1,5 cm; acesta poate fi dubl at de un chenar 
mai s ubţ ir e, ca re încadrează cîmpul de
corat al cah lei . 

2 Dese nel e au fost rea lizate de co lega losefi
na Postăva ru . că rei a îi mulţumesc totodată şi 
pe nti-u nu me r-oase su gestii de specia litat e . 

DANIELA MARCU 

Sînt lucrate din pastă cu nisip şi paiete 
de mică, arse oxidant incomplet şi păs 
trează urmele unui şlem roşcat-maroniu, 
în general de calitate bună . Cîteva exem
plare au urme vagi de a ngobă sau culoare 
maro-închis. 

Imprimarea decorului s-a realizat pr in 
presarea lutului crud în tipare, partea din 
spate fiind ni velată cu o spatulă de lemn 
(în majoritatea cazurilo~). cu mîna sa u 
cu ajutorul unei pînze. ln cîteva situaţii 
lutul aşezat în tipar a fost insuficient şi s-a 
adăugat un al doilea st rat , care însă nu a 
fuzionat perfect cu primul, dezlipindu-se 
în timpul arderii sau în momentul spar
gerii piesei. 

Decorul este în general bine reliefat, dar 
există Ş• fragmente pe care acesta nu mai 
este lizibil , fie d atorită uzăr ii unor ti pare , 
fie datorită degradării piesei în sine. În 
functie de temele ilustrate, deosebim 13 
tipu~i, cu var iantele respective. 

I. Cahle decorate cu motive gotice 
1. Cahlă decorată cu portal got ic tîrziu 

Fragment din registr ul superior, gros 
de 1,2 cm , chenar s u b ţi r e, spatele netezit 
cu mîna . (fig . 3) 

Decor: fronton în acoladă terminat în 
vîrf cu o floare ; format dintr-o s uită de 
arce în plin cintru alternate cu triunghiuri 
cu vîrfu I în jos; coronament de fleşe 
verticale descrescînde ca înă l ţime spre 
centru. 
Un singur exemplar. 
2. Cahlă decora tă cu ;erestre gotice 

Fragmente din registrul mijlociu şi infe
rior, lăţime 16 cm, chenar lat de 1 cm 
înă lţ at cu 0,7 cm faţă de cîmpul cahlei. 

Decor: cîmpu l cahlei este împărţit în 
patru compartimente ce sugerează fe res
tre gotice, cu ogive şi menouri la partea 
s uperioa ră. Fiecare compartiment are. I~ 
partea inferioară cîte o floare de tr1fo1 
pe tijă în a ltă. (fig . 4) 

Fragmente din trei exemplare. 

li. Cahle decorate cu cava ler în turnir 
1. Fragmente din jum ătatea inferioară , 

l ăţ ime aprox. 24-25 cm; şlem gros maro
niu deschis peste care s-a întins un strat 
de angobă a lbă , mai consistent către 
margini; spatele nivel at cu mîna (a) sa u 
cu o pînză (b ). Ambele provin din str. 
Petru Rareş. 

Decor: a) calul, red at în mişcare, ocupă 
întreg registrul inferior. Cava lerul, atît 
cît se mai păstrează, poarta o armură 
sc u rtă, strînsă în talie cu o c entură l ată 
ş i ma rcată la partea i n fe1·ioară prin pliuri 
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regu late . Are pantaloni strînşi pe p1c1or 
şi cizme cu carîmb înalt şi vîrful ascuţ it; 
cu mîna stîngă ţin e lancea, iar cu dreapta 
hăţurile ca lu lu i. (fig . 5 a) 
b) calu l, în poz iţi e stat i că; între pic ioarele 
anim alului, un motiv nedesc ifrabil . Nu 
s-au păstrat fragmente cu cava lerul . 
2. Frag mente din marg inea infe r ioa ră stîn 
gă a une i cah le , spate le nive lat cu o 
s patul ă de lemn; ş lem roşcat de ca litate 
foarte bună . (fig . 5 b) 
Decor : partea din spate a unu i ca l, de 
două-trei or i mai mic decît cel din va
rianta 1. 
Frag mente din două exemplare. 

111. Cahlă decorată cu Sfîntu l Gheorghe 
Piesă întregită, 15,5 x 21 cm, grosim e 
0,3-1 cm; chenar lat de 0,7-1 cm, 
u şor înăl ţat faţă de cîmpul cahlei. 
Decor: Sfîntul Gheorghe în luptă cu bal au
rul; scena cent rală este încadrată de mo
t ive vegetale. (fig . 6) 
Sfî nt ul este redat din fa ţă , cu pi cioarele 
pe balaur; mîin i le sînt îndoite din coate 
(stînga r idi cată pînă la ni velul' capu lui ) ş i 
ţ in s uliţa al căr ei vîrf pătrunde în gu ra 
desc hisă a monstru lui. Personaj ul este 
îmbrăcat într-o t uni că sc urtă pîn ă deasupra 
gen unchilor ş i term i nată la partea infe
r ioară în formă de co l ţ i . Peste aceasta 
poartă o armu ră uşoară, răscroită la mîneci 
ş i gît, st rînsă în tal ie şi închei ată pe mijlocul 
pieptului. La partea i n fe r i oară aceasta , mai 
sc u rtă decît tuni ca , este formată d in solz i 
parţia l s up rapuş i şi răscroită pe mijlo:::. 

Pantalonii sînt s t rînşi pe p1 c1or , are cizme 
cu vîrf· asc uţit şi carîmb înalt; pare a avea 
ş i gen unchere. 

Părul bucl at îmb racă figu ra aprox,imativ 
ovală ale cărei deta lii nu sîn t vizibile pe 
nici un exemplar. 
Balaurul oc upă aproape întreg registrul 
inferior; se observă bine amăn untel e: 
gît ul redat sub formă de inele, capu l cu 
gura desc hi s ă, ar ipil e, coada ridicată ş i 
răs u c i tă pe piciorul stîng al personajL.lui . 

Toate s paţ ii l e rămase libere sînt va lor i
fi cate de arti st: în colţu l stîng, sub capul 
balaurului, d in aceeaş i rădăcină pornesc 
trei flo r i cu cîte tre i petale. Simetr ic este 
r ed ată o formă de rel ief pe care creşte 
iarbă. Pe lat ur il e lungi regăsim laleaua 
(dreapta) şi chiparosu l (stînga), ad use la 
dimen siuni apropiate, cu tulpini lungi care 
pornesc din proeminenţe triunghiu lare . 
Frag mente din zece-douăs prezece exe m
pl are . 

IV Cahle decorate cu perechea de îndră 
gostiţi (fig. 7) 
1. Piesă întregită, 13,5 x 19 cm (cea mai 
mică) , gr . 1 cm, chenar s ubţire. 
Decor : Perechea de îndrăgostiţi; două per

·sonaje ca re se ţi n de mînă, prinse într-o 
scenă de dans; sînt redat e din faţă , iar 
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1. Cahle oală de formă tronconică (a), fn formd 
de vază (b), cu guler (c) 

2. Cahle oală; proflle de 
margini (a - g) 

3. Cahl ă decorată cu portal gotic tfrziu 
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4. Cahld decorată cu ferestre gotice 

picioarele întoarse către stînga. Cavalerul 
are piciorul drept uşor fle xat din genunchi 
spre dreapta, iar stîngul îndoit şi ridicat 
în unghi drept . Ambel e personaje au 
mîinile libere spr iji nite pe talie . Cava le rul 
poartă o bluză cu mîneci strîmte pînă 
la cot ş i lărgite apoi brusc, terminate cu 
manşetă l ată; bluza se încheie pe mijlocul 
pieptului cu trei nasturi rombo idali şi este 
strînsă în t ali e cu o cent u ră . În partea 
infer ioară poart ă , peste cămaşă, o fu stă 
ev azată marcată pr in pliu r i verticale regu
late si înche i ată în t oltisori. Peste aceasta 
este 'prinsă în talie o p~ngă cu un motiv 
în formă de cruce. Pe cap are o cucă 
înălt ată în fată, formînd un colt în formă 
de ~col adă p~ frunte . Are păr ~I scurt ş i 
înfoiat, mustăţ i răsuc ite ş i barbă: figura 
este ova l ă, cu frunte îngustă şi ochi foarte 
mar i. 

Personajul feminin are de asemenea faţa 
ova l ă, cu pomeţi proeminenţi ş i ochi mari. 
Pe cap poartă un vă l care se mulează în 
jurul feţei (sau poate părul lung prins 
în coadă pe spate?) şi peste acesta o 
coroană cu trei coltu r i în fo r mă de trifoi . 
Este îmbrăcată înt~-o cămasă cu mîneci 
strîmte , închise cu nasturi I ~ partea infe
rioară pînă aproape de cot ( ?) şi st rînsă 
în talie. Cămaşa se încheie la gît cu 
o podoabă circulară din tare porneşte 
un şirag de mărgele mici , lu ng pînă în 
tal ie. În jos poartă o fu stă lungă pînă 
la glezne,f:evazată, căzînd în pliu r i re
gulate . Ambele personaje poa rtă în călţă
minte cu vîrful asc u ţit . Simbo lul vegetal, 
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prezent de ob icei pe această categorie de 
ca hl e, este redat printr-un sp ic de grîu 
afl at în spaţiu l rămas li ber între mîna 
stîngă şi corpul personajului femin in. 
Fragmente din două exemplare . 
2. Fragmente din marginea inferioa ră, 
chenar lat de 1,2 cm. 
Decor: probabi l o pereche redată în tim
pul unei scene de dans, personajele fiind 
întoarse unul către celă l a l t. Se văd doar 
picioarele cavaleru lui, încălţate în cizme 
cu vîrful asc uţit ş i carîmb răsfrînt, şi vîrful 
pi ciorului ce lui de-a l do ilea personaj. 
Fragmente din două exemplare . 

V Cah le decorate cu imagini fan tastice 

1. Cahl e decorate cu Melusina 
P i esă întregibilă, 15 x 21 cm, grosime var ia
b i lă, chenar s ubţire. (fig . 8) 
Decor: personaj fant astic, fem inin, cu cor
pul despicat la partea inferioa1 ă în două 

5. Cahle decorate cu cavaler ln turnir; descoperite 
în strada Petru Rareş (a) ş i Fn atelier (b) 

cozi de peşte care sînt arcu ite simetric 
ş i ad use pînă în dreptul capului. Are faţa 
ova l -al u ngită, cu ochi mari; pe cap poa rtă, 
peste un vă l scurt pînă în dreptul umerilor, 
o coroană în a l tă cu trei fl euroni . Este 
îmbrăcată într-o câmaşă cu mîneci strîmte 
ş i manşetă îngustă; de mîneci sînt prinse, 
chiar pe axul c u sături i, podoabe globu lare 
asemănătoare unor pandant ive. Peste că
maşă poartă o tunică l argă fără mînec i, 

rotun ji tă pe lîn gă gît ş i răsucită astfel încît 
să pun ă în ev idenţă um erii; de răscro i t ură 
sînt pr inse podoabe triunghiul are lungi, 
l ăsate să atîrn e pest e mîn eca cămăş ii. 
Tuni ca se în cheie pe mijlocul pieptului 
(probabil cu ajutorul unui ş i ret ), iar la 
gît este p r in să cu o podoabă mare, pol il o
bat ă. Est e strînsă la mijloc , sublinii nd 
tali a, iar la partea i nfer i oară cade în 
pl iu r i înche indu-se în formă de petale. 
Personajul are braţe l e înd o ite din coat e 
ş i ţ i n e în mî ini capete le cozilor de peşte; 
acest ea sînt red ate în deta liu, astfel că se 
văd perfect sol zii şi ari pioare le . 

Cîmpul ca hlei este compl et at , în regis
tr ul infer io r , cu t re i flor i cu cît e 5 peta le 
di spuse la di sta nţe ega le una de cea l a l tă , 
iar în reg istrul superior cu dou ă st ele cu 

6. Cahlă decorată cu Sfîn tul Gheorghe 

cîte 6 colţu r i, aşezate de o parte ş i de 
cea l a ltă a coroane i. 
Fragmente din 14 exemplare, de grosimi 
d ifer ite. Un exemp lar întregibil cu defecte 
ale tiparului . 
2. Cahle decorate cu animale fantastice 
a. Fragment din marginea stîngă, şlem de 
ca litate foarte bun ă. (fig. 9 a) 
Decor: animal fa ntastic (sugerînd un animal 
de p rad ă), redat d in profil. Între capul 
animalului şi marginea ca hlei, proeminenţă 
triunghiul a ră. 

Un singur exemplar. 
b. Fragment de dimensiu ni mi ci' din partea 

centra lă a piesei. (fig. 9 b) 
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Decor: capul unui animal fantastic, redat 
din profil. 
3. Cahle decorate cu păsări fantastice (?) 
Fragmente din patru sau cinci piese d ife
rite; se observă penaju I păsări lor şi 
ghearele. 

VI Cahlă decorată cu „ vînătooreo ursului" 

Fragmente din care se poate reconstitui 
jumătatea superioară; şlem roşcat de cali
tate bună . 

Decor: ursul, ridicat în două labe, în luptă 
cu doi vînători. (fig. 11) 
Animalul este redat din profil, cu corpul 
uşor înclinat în faţă şi laba stîngă ridicată 
deasupra capului vînătorului. Trăsăturile 
feţei, bine reliefa!e, îi dau o expresie 
aproape umană. ln marginea stîngă a 
cahlei este reprezentat un personaj cu 
păru I I ung şi faţa ovală, avîn9 ambele 
mîini încleştate pe laba ursului. ln spatele 
an imalului, îmbrăţişîndu - 1, este redat al 
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doilea vînător, cu părul în bucle scurte 
şi ochii mari. Fizionomia celor două perso
naje este însă mai puţin reuşită decît 
aceea a animalului . 

În colţul stîng superio r , între capul 
primului personaj şi chenarul cahlei, apare 
obişnuitul decor format din triunghiuri 
cu vîrful în jos din care pornesc mai multe 
tulpini; două dintre acestea se termin ă cu 
chiparoşi. 

VI I Cahle decorate cu Adam şi Evo 
1. Fragmente d în treimea superioară, l ă

ţime 15,5 cm, gr. 0,6-1,2 cm, chenar 
dublu, lat de 0,6 cm . 

Decor: Adam şi Eva, red aţ i din faţă: în 
dreapta Eva , cu părul lung căzîndu-i pe 
umeri; faţa rotundă, ochii mar i. În stînga 
Adam, părul scurt buclat încadrînd faţa 
ovală, de asemenea cu ochii foarte mari. 
Detaliile fizionomice, bine reali zate, dau 
celor două personaje o expresie tristă . 
Central este reprezentat pomul v ieţ ii, a 

căr ui cornană ocupă aprnape toată pMtea 
s uperioa ră a cahle i; se vede cap ul şar pelu i, 
întors către Eva. 
În dreapta, între ca pul Evei şi marginea 
ca hlei, decor ul format din tr iu ngh iu r i cu 
vîrfu l în jos. 
Fragmente din patru exemplare d ifer ite, 
c int re care unul extrem de subt ire. 
2. Fragment din jumătatea stîngă a' cc. hl ei. 
Decor: Eva , ~edată din faţă , cu picioarele 
încr ucişate. ln marginea dreaptă a frag
mentului -dar în centrul imagi ni i dacă 
avem în vedere întreaga p lacă -, şarpele 
încolăcit pe trunch iul s ubţi r e al unui copz.c 
( ?). Decor ul este întregit cu două moti ve 
vegetale - un „b răd u ţ" în dreapta (spre 
Adam pres upunem) şi o floare cu cinci 
peta le în st înga , spre Eva . 
Un sing ur exe mp lar . 

VI 11 Cahlă decorată cu trei nuduri 

Fragment : jum ătatea infe rioară a ca hlei, 
l ată de 16,5 cm, gr. 1,5 cm, chenar lat de 
1,4 cm. 
Decor: trei nuduri. Primul este rezemat 
cu spate le de chenarul din partea stîngă , 
redat din profil. Al doi lea este pl asat 
central, cu corpul răs u c it u şor spre stînga . 
Ultimul persona j, mai zvelt, părînd a fi o 
femeie, este redat din spate, într-o mişcare 
l argă către cel din mijloc . 

7. Cahlă decorată cu perecheo de îndrăgost iţi: 
variantele o ş i b 

Întreaga scenă este plas at ă într-un 
cadru vegetal : personajele stau pe un 
teren uşor denive lat , pe care art ist ul 
s ugerează , prin linii vert ica le, i arbă ; sime
tric sînt dispuse · două flori cu tulpin ă 
relat iv îna ltă şi frunze liniare. În dreapta 
sus apare moti vul format din t r iunghiuri 
cu vîrful în jos. (flg. 13) 
Frag mente din trei exemplare. 

IX Cahlă decorată cu „scenă de banchet" 

Fragment d în pa rtea media n ă, foarte uzat . 
Decor: personaj nud aşezat pe un tron; 
mîna drea ptă este s prijinită pe genu nch i. 
În stînga s-a u păstrat urme vagi din 
decorul iniţial. (fig. 14) 

X Cahlă decorată cu personaj feminin ş i 
păsăr i 

Fragment din jumătatea inferioa ră , lăţim e 
15,2 cm, gr. cca. 1 cm, che'nar subţire. 
Decor: cahla este împărţită pe verticală 
în două reg istre aproximativ egale, prin 
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10. Cahle decorate cu păsări fantastice 

. „ . ... . . .„ ... . „ .. . 

B. Cahlă decorată cu Melusina 

9. Cahlă decora tă cu animale rantasti'ce,· tele a şi b 1• varian-
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două linii re liefate (una de grosimea 
chenarului, cea l a ltă mai subţire). În dreap
ta sînt red ate din profil cinci p ăsă ri (gîşte ?) 
de dimensiuni diferite; se obs ervă bine 
d~ta li i le penaju lui. Părăs i le stau pe o formă 
de relief sugerată printr-o proeminenţă 
din care pornesc cîteva fire de iarbă . 
În stînga este redat un perso naj feminin, 
întors cu spatele căt re păsăr i ş i avînd 
mîinile îndoite din coate ş i ad use în 
faţă - ca pentru rugăc iune. 

12. Cahlă decorată cu Adam şi Eva; variantele a şi b 

Poartă o cămaşă lungă , si mpl ă , st rînsă în 
talie . (fig. 15) 
Frag mente din patru exempl are. 

XI Cahlă decorată cu cercuri 

Piesă întregibi l ă , dimens iuni 17,2x21 cm, 
mai groasă către margini, se s u bţi ază 
treptat spre ce ntru. Chenar lat de 1 cm 
şi în ă lţat faţă de cîmpul ca hlei cu doi centi 
metri, aplicat pe s uprafaţa p l ăc ii după 
imprimarea decorului. 

13. Cahlă decorată cu trei nuduri 

~ .-------:. ~;.·----· -
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15. Cahlă decorată 
personaj feminin 
păsări 

cu 
ş i 

14. Cah l ă decorată cu «scenă de banchet» 

Decor: 19 incizii concentrice, trasate ne
gi ijent. (fig. 16) 

XI I Cahlă decorată cu „Aristotel şi Phi /i s" 

Fragment din jumătatea stîng ă inferioară. 
Deco rul iese în afara cîmpului cahlei. 
Decor: personaj masc u Ii n căzut spre stînga, 
spriji nindu-se în mîini; este îmbrăcat 
într-o tunică încheiată cu nasturi globulari 
pe mijlocul pieptului. În faţa acestui 
personaj, este reprezentat un altul, într-o 
poziţie nu foarte anato mică; după poziţia 
piciorului stîng, singuru l care se vede, ş i 
după curbura hainelor, pare a fi un pe rso-
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naj feminin aşezat pe cel căzut (sau 
aplecat deasupra acestuia?): după costu
maţi e -o rochie cu talia sus, încheiată 
cu nasturi globulari pînă mai jos de mijloc, 
marcată prin pliuri mari, nu foarte regu
late - pare a fi cu faţa către privitor. 
În gene ra l înt regul decor, atît cît se 
păst rează pe fragmen t ul în discuţie, are un 
aspect nefi nisat . (fig . 17) 

XIII Cah lă decorată cu „David ş i Galiat" 

Fragment din colţu l d re pt inferior, gr. 
0,7 cm, chenar lat de 1 cm. (fig. 18) 
Decor: două perso naje de dimensiuni dife
rite; din pri mul se vede doar un picior, 
redat în m işca re l a rg ă spre dreapta, îmbră
cat cu pantaloni strîmţi si avînd o încălţă
minte cu vîrf asc utit. Din chenaru I laturii 
lu ngi a cahl ei ie ~e parţial corpul celui 
de-al doilea personaj, red at din faţ ă : 
picio rul, um ăr ul ş i mîna dreaptă sp r ijinită 
pe genu nc hiul primului . 

În aceeaş i categor ie se includ fragmente 
apa rţinînd unor ca hle- pl ăc i ale căror ~cene 
centrale nu s-a u putut recon stitui. S-au 
p ăstrat deci numai frag mente cu elemen
tele auxili are de decor - motive florale 
sau vegetale: unul dintre acestea ar putea 
eventual să âparţină ca hlei decorate cu 
Vînătoarea urs ulu i, sau unei va riante a 
acelui aş i tip . Remarcăm de asemenea un 
fragment d in t r-o ca hlă decorată pe latura 
s upe r i oa ră cu o s uită de arce pe conso lete 
sub care se găs esc , în stînga, o proemi
nenţă t r iu ngh iul ară, iar central un motiv 
fo rmat d in lujeri. (fig . 19) 
C. Cahle- plăci dreptunghiulare (sau pă
trate?), cu picior sc urt sub forma unei 
rame în a ltă de 3-5 cm şi a plicată pe 
spatele plăcii după imprimarea decorului, 
prin presare cu ajutorul degetelor. 
(fig . 20, 21) 
Rama este p revăzută cu orificii circulare , 
situate imediat sub pl acă. Într-un singur 
caz se observă pe spatele plăcii, în zona 
cent ra l ă , u1·mele unui peduncul mic, triun
ghiul ar . 

Cahlele d în această categor ie nu prezintă 
chenar înălţat, decoru I desfăş urîn d u-se 
chiar din marginea plăc ii. Sînt lu crate di11 
pastă amestecată cu nisip şi pietricele, 
arsă incomplet; cele mai multe păstrează 
urme de angobă a lb ă, de calitate bună, 
sau de smalt verde deschis. Există şi 
frgamente de' piese cu smalţ compact , de 
calitate foarte bună, dar cele mai multe 
dintre acestea au a părut în sectorul C al 
săpătu r ii. Sînt decorate cu motive vegetale 
mai mult sau mai puţin stilizate, şi geome-
trice; nu s-a putut reconstitui integral 
nici o pie s ă. · 

Di ntre elementele vegetale recunoaştem 
lal eaua (rep r ezentată foarte reali st, pe o 
piesă angobată) , floarea de măceş, frunza 
de stejai· , str ugurele, lujeri. Remarcăm 
frag ment ul decorat cu I inii reliefate di s ~ 
pu se în unghi asc uţit (romb?) precum ş1 
pe cele a parţinînd unor cahle dec:i;ate 
cu palmetă sau cu mot iv sol ar stilizat . 

D. Discuri cu diametrul de 14-16 cm, 
gr. de 0,3-0,7 cm; margine~ înălţ~tă, 
u şor oblică, formează o rama s ubţire. 
Centra l sînt prevăzute cu un buton 
scund, asc uţit la capăt. (fig . 22) 

16. Cahlă decorată cu cercuri 

17. Cahlă decorată cu «Aristotel şi Philis » 
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1. Di sc decorat cu trei ca neluri circ ul are , 
concentr ice. 
2. Di sc deco rat cu inc izii făc ute cu unghia 
(sau cu o spatulă) , dispuse circular şi 
alternate cu incizii subţiri trasate ne
glijent. 

E. Piese arhitecturale. Includem în această 
categorie patru tipuri de piese destinate 
părţii supe rioare a sobei (coronament) 
s1u încheierilor pe verticală, al căror rost 
exact în compoziţia ansamblului este însă 
greu de precizat în condiţiile în care nu 
s~a recuperat mai mult de un exemplar 
din fiecare, şi acesta în stare fragmentară. 
1. Fragment din partea s uperioară a unei 

cah le în formă de placă crenelată . 
(fig. 23 a) 

2. Cahlă triunghiulară, cu partea din spate, 
mai lungă, formînd un picior'u ş trape· 
zoidal. Decorată cu motiv floral stilizat 
ş i angobă a lbă. (fig. 23 b) 

3. Fragment dintr-o piesă decorată cu 
torsadă încadrată de linii reliefate; faţă 
de verticala decorată are un p1c1or 
oblic, mult asc uţit la capăt; smalţ alb
verz ui la exterior, verde închis la 
inter io r. A fost descoperit în sectoru l C. 
(fig. 23 c) 

4. Fr2 gmente de cah le de colţ formate din 
două plăci încheiate într-un unghi de 
deschideri diferite, cu una din feţe 
decorată cu motive vegetale stilizate. 
(fig . 23 d) 

li. În cele ce urmează ne propunem 
cîteva observaţii cu caracter general asupra 
formei şi decorului (ca teme şi modalităţi 
de reprezentare a acestora) cahlelor pre
zentate în catalog. 
1. Forma. Din acest punct de ved ere 
constatăm că sînt reprezentate aproape 
toate categoriile de piese destinate 
str uctu rii exterioare a sobelor. 

Pentru Europa occidentală şi centrală 
s-au operat difer ite cl asificări, stabilindu-se 
scheme evoluti've care descr iu etapele 
parcurse de la cahla-oa lă (iniţial prin 
nimic deosebită de oala de uz gos podăresc, 
ulterior cu deschideri de diferite forme), 
la cahlele cu faţa plină şi picior tronconic 
sau sem icil i'ndr ic, şi apoi la cahla- placă 
cu picior scurt, sub forma unei rame 
dreptunghiulare (sau pătrate) înaltă de 
cîţiva centimetri. (Franz, pag. 14-36). 
Această ultimă soluţie este adoptată în 
Ungaria deja la sfîrşit ul secolului al XV- iea 
(Hol I, 1958, pag. 280), general izîndu-se 

18. Cahlă decorată cu «David şi Goliat » 
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însă numai din a doua jumătate a secolului 
următo r , pe măsur~ ce formele vechi îşi 
încetează existenta. ln aceste mea ii cahlele
pl ăci se răs pînd~sc în secolul al XVII -iea 
„şi prin aceasta noţiunea de ca hlă medie
vală este părăs it ă' ' (Meri, pag. 342). 

Luate separat, toate aceste elemente 
se regăs e sc ş1 în descoperirile de pe ter i
toriul României, dar cronologic s ituaţia 
este oarecum diferită. Astfel, trebuie să 
admitem, pe de o parte, folosirea cahlelor 
oală pînă t'irz1u, 'ln secolul al XVII-iea 
(Popescu D., pag. 735, Neamţu, 1984, 
pag. 232) şi, pe de altii parte, o geneză 
mai timpu rie a di scurilor şi cahlelor-plăci -
şi o răs p'fnd ire cores punzătoare a acestora 
în special la sud ş i est de Carpaţ i, într-o 
i 'egătu r ă dej a demon strată cu decoraţia 
ce ramică de pe arhitectura de zid (Nico
lescu, 1961, pag. 379; Nicorescu, 1966; 
Popescu, 1978, pag. 63-69). Cahlele
plăci apar înainte de mijlocul secolului al 
XV-iea la sud de Car paţi (Rosetti, pag. 29; 
Rădulescu, pag. 138, fig. 2), iar pîn ă la 
finele veacului .devin frecvente atît în 
Moldova (Nea mţu, 1980, pag. 137-139; 
1'ăt r'ina , 1990, pag. 167 ş i nota 24) cît şi în 
Transilvan ia (Eskenazy, 1982, pag. 71; Năg
ler; pag. 145-147). Dacă iniţi a l au fost 
considerate ca destinat e exc lusiv împodo
birii pereţilor, dej a de multă vreme s-a 
tăc ut precizarea că „nu pot fi deosebite 
pl ăcile folosite pent ru ziduri de cele 
to1osite pent ru sobe" (Sl ătineanu, 1938, 
pag. 74), multe din descoperir ile ante
rioare fi ind reconsiderate (chiar dacă este 
i' ncă dificil de explicat cum erau prinse 
·1n corpu I sobei). 

ln a ltă ordi ne de idei, utilizarea conco
mitentă a ca hlelor-oal ă şi a cahlelor-plăc i 
pe sobele d în Român ia pare a fi o realitate 
de necontestat pentru secolele XV-XVI I. 
Numeroase descoperi r i susţin această afi r
maţie, iar la Baia (Bătrîna, 1986, pag. 76) 
se încearcă chiar reconstituirea unei astfel 
de sobe, de la sfîr ş itul secolului al XV-iea 
(mai precis 1467-1476), cu partea supe
rioa ră con struită d în cahle-oală şi partea 
i n ferioară din plăci. Indiferent de faptul 
că soba va fi a rătat sau nu aşa, ea a fost 
concepută prin asamblarea a trei tipuri 
de piese: cahle-oală, cahle cu faţa plină 
şi pi cior t ronconic şi plăci (care eventual 
puteau avea o ramă scurtă de prindere). 

Pent ru începutul secolului următor este 
relevan t ă descoperirea la Roşia (Năg l e r), 
în acel a şi depozit, a unor cahle-oa lă în 
fo r mă de vază şi a mai multor plăci; chiar 
de.că în cazu I acest a ni se pare mai probabi I 
a vorbi despre un atelier decît despre o 
sobă , este evident că cele două tipuri de 
cahl e se folosesc încă împreună. Un ultim 
argument în sensul celor de mai sus ne-a 
fost oferit de descoperirea, la Feldioara, 
înt r-o g roapă săpată de loca lnici în vatra 
satului (str. Petru Ra reş), a resturilor 
unei sobe di n care am recuperat fragmente 
de pl ăc i s mălţuite şi nes mălţuite şi o 
ca h lă-oa lă în formă de vază, toate acestea 
cu urme clare de folosire; piesele se 
d atează larg în secolele XVI-XVII. Preci
zăm fa pt ul că deocamdată nu avem suficien
t e date pent ru reconstitui rea unei astfel 
de sobe; de r egulă se acceptă ideea mon-

tării celor două catego r ii de piese în şi r u r i 
alternative, dar poate că ar t rebui să 
luăm în calcul posibilitatea suprapunerii 
plăcilor peste oalele montate 'in corpul 
sobei, aeşi aimensiunile celor dou ă cate
gor ii nu corespund mai ni c ioa ată , nici 
chiar atunci cînd apar în acel a şi depozit 
(Eskenas y, 1982, pag. 71-72). 

ln ceea ce p r i v eşte discu rile, acestea 
sînt specifice meaiului extracarpatic şi au 
fost considerate la un moment dat ca o 
primă v ari a ntă de cahle r· ăs pînai tă la noi 
lS lăti n eanu, 1938, pag. 7S; l\Jicolescu, 
1961); oricum, ele se utilizau în că în secolul 
al XVI-iea (Popescu D., pag. 732 - sobă 
pl acată cu ş iruri alternative de oale şi 
a iscur i). În Transil vania se întîlnesc doar 
la făgăraş, dar auto r ii descoperi r ii ezită 
în a le cons idera cahle (I liescu, pag. 14). 

O ultimă precizare se referă la piesele 
din categori a I:, care s uge rează fo rme de 
coronament simple (fragmentul de pl acă 
crenel at ă) (Ben kb, pag. 55, fig. 16; Mer i, 
pag. 347) sau mai evoluate (în general, 
Popa, 1979, pag. 140-141), fără s ă ne 
permită în să aprecier i as upra conceperii 
sobei ca ansa mblu. 
2. Temele reprezentate pe cahlele de la 
Fel d ioara sînt comune reperto r iului deco
rativ al unei epoci în care, pe fondul goti
cului tîrziu, se încetăţenesc treptat ele
mente de Renaştere, desigur în fo rmele 
specifice în care aceasta va fi receptată 
în Transil vania (Theodorescu, pag. 56-70). 
Alături de imagini care au deja o anumită 
traaiţie în ceramica decorati vă din spaţiul 
românesc (cavaleri medievali, Sfîntul Gheor
ghe, iubirea cavalerească, Melusina, pă
sări şi animale fantastice) apar acum repre
zentări biblice, ilustrarea unor poveşti sau 
scene ce trimit la mitologiile antichităţii. 
(Bătrîna, 1986, pag. 76-84). 

Motivele arhitectu ra le gotice sînt des 
folosite pe cahlele timpurii, pentru a 
sugera cadrul în care se desfăşoa ră decorul 
propriu-zis, sau ca elemente unice de 
decor - sub forma cetăţii cu mai multe 
turnuri. În ambele ipostaze le găs im şi 
în mediul tran s il vănea n de la sfîrşitul 
secolului al XV-iea (Slătineanu, 1958, pag. 
102; Gollner, pag. 86). Ulterior, elementele 
gotice sînt modificate treptat şi continuă 
a fi în uz încă în secolul al XVI-iea (Vătă
şianu, pag. 727-729). Port alul gotic tfrziu 
apare pe cahlele decorate cu cava ler în 
turnir, începînd cu exemplarul de la 
Hunedoara, de la mijlocul secolului al 
XV-iea (vezi, pentru întreaga serie, Es
kenasy 1980), continuînd cu cele de la 
Mălăieşti, Făgăraş, Baia şi Sighişoara (Bielz, 
1942, pag. 260, fig. 2) pîn ă la sfîrşitul 
acelui a şi veac; în secolu I XVI moti vul apare 
pe acelaşi tip de cahle (Năgler, fig. 15; 
Gollner, pag. 84). Fragmentul de la Fel
dioara este asemănător exemplarului cu 
faţa traforată de la Gherla, din care s-a 
păstrat de asemenea doar partea s uper ioară, 
datat în secolul al XVI-iea (Holl, 1958, 
fig. 99) sau în a doua jumătate a acestuia 
(Mer i, pag. 344, fig. CX, 10); o bun ă 
analogie găs im şi pe o cahlă din Poloni'a, 
datată în jurul anului 1500 şi decorată cu 
cavaler (Holl, 1971, pag. 205, fig. 170). 
Nu se poate reconstitui întreg decorul 

I 

piesei de la Fe ld ioara , ci doar presupu ne 
că este vorba des pre aceeaş i temă a cava
lerului în t urnir; pe de a ltă parte notăm 
ş i faptul că în co l ecţii l e muzeelor din 
l)ra şov şi Sibiu sînt menţionate cahle 
decorate cu portal gotic tîrz iu, fără cava ler 
(Goll ner, pag. 85-86). În sc him b, cea 
ae-a doua va ri a ntă a tipului este, în limi
tele bib liografiei cunoscute, un unicat. 

În ceea ce p r i ve şte cahlele o in tipul li, 
s-au păstrat aoar fi agmente d in registrul 
inferior, ş i cele mai conc lu dente provin 
din soba de pe str . Pet ru kareş (li, 1a
b); nu este exc lus ca acestea ain u rm ă 
să fi servit d rept model pentru elabo
rarea celeil alt e variante (li, 2), deş i după 
costumaţ i a cavalerului (atît c.lt se poate 
citi) nu pot fi ante r ioare secolului al 
XVI- iea. 

Şi imagi nile hagiografi ce constituie unul 
dintre pr imele mot ive folosite pentru deco
rarea cahlelor, reprezent area cea mai des 
întîlnită fiind aceea a Sfîntului Gheorghe 
dragonocton, redat în chip de cava le r 
meaieva l că lare. Tema este răs pîndită în 
arta tra n s i lva n ă a secolelor XIV- XV, de 
unde va fi p relu at ă pentru decorarea 
te racote lor, în compoz i ţ ii care redau 
numai Sfîntul şi balaurul sau, înt r-o fo r m ă 
mai mult sau mai puţin el âbo rată, şi 
celel alte personaje ale legendei . Cahle 
decorate cu astfel de imagini au fost desco
perite în mai multe loca lit ăţi din Transil
van ia (Bielz, 1942, pag. 39; Văt ăşi anu, 
pag. 755) şi sînt semnalate îndeosebi în 
colecţiile muzeelor d in Cluj şi Sibiu 
(Slătineanu, 1958, pag. 102); ele sînt 
datate în special în secolul al XVI -iea, şi 
exemplare sigur mai vechi cunoaştem 
deocamdată doar din Moldova . Reprezen
t area Sfîntului Gheo rghe în picioare, în 
luptă cu balaurul, este neobişnuită în 
iconografia creştină, dar de acceptat în 
arta popul a ră a 'decorului ceramic, unde 
motivele îş i pierd deseori s emnificaţia 
în iţi a l ă , fiind pre I uate mecanic. Pe cahle 
cunoaştem la noi un singu r precedent 
pentru o astfel de imagine, la Vas lui, pe 
o placă datată în secolul al XV-iea şi 
produ s ă într-un atelier local (Androni c, 
1980, a, fig. 6/1 ). 

Cahla de la Feldioara se rem a rcă şi 
prin costumaţi a personajului, care repro
duce, în mod s urprinzător, armu ra lui 
Ladisl au de Hunedoa ra de pe lespedea 
sarcofagului de la Alba Iulia. Faţă de acest 
relief lipseşte doar manti a, iar leul a fost 
înlocuit cu balau rul; poz iţia personajului 
este aceea şi (cu excepţi a braţelor) şi a 
fost păstrată faţ a uşor ova l ă şi p ărul lung 
pînă în dreptul umerilor. Sarcofagul a fost 
realizat în ultimele decenii ale secolului al 
XV-iea, la comanda lui Matei Corvin 
(Vătăşi anu, pag. 738-739, fig. 698) şi 
consti t uie una dintre primele manifestări 
ale artei Renaşterii în Transil vania (Thec
dorescu, pag. 59-61, nota 41 ). Pre I uarea 
modelului pentru decorul ceramic, dacă 
aceasta este filie ra , nu se putea întîmpla 
decît cel mai devreme la începutul seco
lului următor, sau mai deg rabă la mijlocul 
acestu ia, cînd elemente de Ren aste re 
it a li ană se regăse s c în majoritatea oraŞeior 
tran s il vănene. 
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Un- alt element -- ca-r"e ne reţine atenţ:iâ:.:. 
la ·piesa în discuţ ie este c~d ru I - vegeta l· 
deoseb it de bogat , co mpus d in elemente 
comune arte i decorative săseşt i a epoci i 
(l aleaua, tulpina ra mifi cată, termi nată' cu 
reprezentarea unu'i chiparos ( ?),tri unghiul 
cu vîrful în jos) , dar într-o comb i naţie cu 
totul deosebită. Folosir.d toate aceste. 
moti ve , autor ul tiparului încearcă să fixeze· 
plante le respective pe o for mă ce relief 
(red ată pr in frecventele t r iu nghiur'i cu 
vîrful în jos, parţial su p:apu se), ideea fiind: 
probabil aceea de a suge ,-a un încep·ut de 
pe~ spect i vă . O dâtă 1-ealiz&tă, comb i naţia 
va fi a pli ce.tă şi pe alte tipuri de ca hle, 
în întregime sa u pcÎF ţial, în funcţie de 
s paţ iul disponibil; acofo unde tot u şi nu a 
mai fost loc, a1 tUul ~-a mulţumit să c.şeze 
doar partea infe.-ioa ; ă a motivulu i, adică 
triunghiu ;· ile. 

Reuni nd to:..te âceste ca lit ăţ i, piesa de la 
Feldioara se· re ma1 că a fi u'nul d infre cel e ' 
mai re uşite exemp lare de cahle dec6 ~ate 
cu Sfîntul Ghedg_h e de~ coperite ·în ţara 
noastră , fiind în mod special c;aracteristică 
a€·estei per io c. de; ea îmbină trăsături ale 
cahlelor. gotice tî1 zi i (for m<. t ul mic, •tema), 
cu elemente · noi , renascer.tlste, de regăsit 
în primul rîr.d în ·cîmpul foarte înc{flf'cic. t 
al piesei, dar ş i în pozi.ţ i a , personaj ului 
şi c:ostumul ' pe care îl poartă acesta. ~ 

Tema iubirii cava lereşt i apare pe cahle :: 
în a: doua jumătate .a SE;colului al XV-iea 
în Moldova (Bătrîna, 1986, pag: ,J.6-79, 
cu bibliografia problemei), iar în Transil
van ia probabil :~n aceec.ş i perioadă sau 
la începutul seco l.ului . următor (Mer i, pag, 
353,. fig. C XI, 8; Gollner,~ pag. Ş6) ; scena 
obi~n uită este aceea a peretţii i de îndră- 1 
gostiţUles părţită, în • registru.I. s up~rior de 
o floare ·de cr in sau 'de coroana ' unui copac; 
o imagi.ne mai · d e0seb i tă, asupra: căreia 
vom reveni c;lec.ltfel mai jC?s,i ne este oferită 
de piesa de la Baia. pe care „Cava ler;u l şi 
jupîniţa" sînt pl asaţ i într-un. cadru vegetal 
extrem de bogat (Bătrîna, · 1986, _fig. j ). 
Cele două va riante de li! Feldioara redau 
perethea în timpul un'or scene de ,dans . 
Piesa întregită se 1remarcă prin form~~ u,I 
deosebit de mic şi prin cîmpul aerat, fără 
nici un alt element de decor în afara celor 
două personaje ş i a spicului de grîl{.:-ca 
trăsăt u ri ce ţin m;;i.i 'degrabă de perioad a 
de început a cahlelo'r decît de ,s ecolul al 
XVI-iea. Pe de altă parte, costumaţia ori
ginală, îmbinînd elemente de port popular 
cu coroana nopil i ară aşezată peste Văl, ş i 
totodată foarte ' elaborată, asigura d ~tarea 
piesei în secolul al XVI-iea (Nicolescu, 
1970, pag. 165). Pod~aba c i rculară de la 
gîtu I "prinţesei" este răs-pînd ită în T ran
silvan ia în secolul amintit, ca o va ri a nt ă a 
paft ale lor săseştj (Hald ner , pag. 28-37), 
iar cuca este purtată în aceeaşi perioadă 
în Transil va nia · şr în .Polonia (Nicolesc u. 
1970, pag. 150-151). Notăm şi ineditul 
fo losirii spicului de grîu ca simbo l veget al 
pe cahlele de acest tip. ' 

Nic i pentru cea de-a ' dpua var iant.ă nu 
cunoaştem analogi i în Trans ilvania, ci doar 
în Mbldova,· pe o piesă de la Vaslui din 
s~colul al XV-iea (Popescu, 1978, pag. 54). 

Un ·alt motiv des folosit , p~r:itr
1

u decora
rea cah lelor este acela' al imaginil crr fantas-

1.Jf.. Fragmente de cahle-plăci cu decor vegetal: 
floare (a;, chiparos (b) şi fragment cu decor 
geometric-vegeta / (c) 

tice ~_~ prel~at~ diri bestiar-ul· - mediev~I şi 
dezvolt'ate în mod specific de la o regiune 
la alta (l spir . • pag. 11-14. cu bibliografia 
probleme[). ln Transil vania, tema este 
ilustrată cu deosebire prin exemplarele 
de la Roş i q decorate cu grifon (Nagler, 
fig. 3 şi 4), care par a fi o copie destul de 
corect ă după modelul răspîndit din atelie
rul ·de-. !a Buda după mijlocul secolului 
d XV•lea (Holl, 1958. fig. 74-75 ; 1971, 
fig. 136-140, cu răs pîndi rea modelului 
în Transilvania şi Polonia) . Cu titlu infor
mativ, I. Bielz aminteşte cahle săseşti 
decorate · cu «animale _hera ldice», fără 
să facă însă afte preci zăr i (1956, pag . 38). 
La acestea adăugăm acum piesele de la 
Feldioara decorate cu păsări şi an imale 
fa ntast ice, în combinaţii pe care nu le 
putem îns~ reconstitui (tipul V, var iantele 
2 şi 3). ln ceea ce p r i veşte Melusina, 
răs pîndită în Moldova în că de la începutul 
secolului ,al XV-iea (Andronic, 1980 ,b, 
pag. 585-586), ea apare acum pentru 
prima dată în Tran.s il va ni a, într-o formă 
mult mai el aborată însă decît tot ceea ce 
cunoaştem în spaţiul românesc. Redată cu 
c~ip feminin. sirena poa rt ă, ca ş i personajul 
din perechea de îndrăgostiţi, coroana cu 
trei fleu roni peste vălul. de dataaceasta 
larg desfăc ut , lung pînă în dreptul umeri
lor; costumul. cu di versele lui piese com
ponente, este redat în ce le mai mici 
detalii, punînd în evid enţă silueta perso
najului; remarcăm podoaba lobată care 
închide (probabil) veşmîntul la gît, înru
dită cu cea pu rtată de « prinţesă» şi, 
se pare , puţin anterioa ră (Haldner, pag. 
35-37). Desigu r că o astfel de reprezen
tare nu poate marca un început, ci se 
a fl ă mai degrabă la capătul unei serii de 
cahle transil vănen~ decorate cu Melusina, 
pe care timpul le va scoate probab il la 
lumină. 

În aceeaş i sit u aţie se află şi piesa deco
rată cu « Vîn ătoarea ursului», inedită în 

20. Fragmente de cahle - plăci cu ramă de prindere , 
cu ori ftcii circulare ş i cu angobă albă 
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inter~orul arcului . carpatic. Altfel, . scene 
de vînătoare r-egăsim pe ·· teracote încă 
din secolul al XV-iea (Bătrîna, 1986, pag. 
80-81), în diverse compoz;iţii, în Moldova, 
dar, de la sfîrşitul veacului amintit sau 
poate de la începutul următorului, şi în 
Transilvania. O bună analogie pentru 
exemplarul de la Feldioara ne este oferită 
de cahla de la Baia (Bătrîna, 1986, pag. 
65-67, fig. 2), datată 1467-1476, pe 
care este redat vînătorul în luptă cu 
ursul. Deşi la Feldioara scena este conce
pută. altfel, frapează figura ursului , cu 
aspectul ei umanizat, identică pe cele două 
cahle în di sc uţie. Autorii descoperirii de la 

Baia includ exemplarul în seria celor a 
căror matriţă este de provenienţă transi 1-
văneană, deş.i la data respectivă nu se cu
noşteau astfel de analogii. Presupunem 
mai degra bă că este vorba despre un anumit 
model al animalului care a circulat în 
mediul săsesc al epocii (dar poate nu chiar 
la sfîrşitul secolului al XV-iea), fiind inclus 
de autorii matriţelor în diverse combinaţii 
(vezi mai jos, pag. 26). 

Pentru celelalte tipuri de cahle, cu 
excepţia celei decorate cu cercuri concen
trice pe care o regăsim din nou în Moldova 
(Busuioc, 1969, pag. 77, fig. 10/34; Andro
nic, 1986, pag. 63), nu avem nici un fel de 

21. Fragmente de cahle cu decor vegeta/ stilizat şi geometric; /a/ea (a), frunză de stejar (b), strugure 
(c), lujeri (dJ, palmetă (e), motiv solar((); 

36 

analogie. Totuşi ele redau scene şi imagini 
care, ţin de repertoriu I decorativ al epocii, 
frecvent întîlnite pe cahle din Ungaria, 
Polonia etc. (Franz, pag. 36-73; Hol\, 
1983, fig. 31, 35, 36) dar prezente şi în 
lumea saşilor din Transi lvania secolului al 
XVI-iea, cu deosebire însă în mediul urban 
(Theodorescu, pag . 48-73). Astfel, com
poziţii cu Adam şi Eva în scena izgonirii 
din paradis regăsim în culegerea editată 
de Valentin Wagner la Braşov în 1557 
(Theodorescu, fig. 15, 16), iar scenele cu 
nuduri reprezintă probabil reactivarea 
unor modele ale antichităţii, vehiculate 
prin piesele (geme, camee, medalii antice) 
care circulă în aceeaşi perioadă în oraşele 
săseşti (Theodorescu, pag. 56-58, nota 
37). Desigur în cazul acestor tipuri, şi mai 
ales al ultimelor două (XII şi XIII), nu 
trebuie exc lusă ipoteza pătrunderi i unor 
tipare din afară, dar oricum prezenţa 
unor astfel de imagini pune într-o lumină 
cu totul deosebită atît autorul. cît şi desti
natarul pieselor în cauză. 

Reprezentări de inspiraţie biblică mai 
sînt semnalate în literatura de specialitate, 
în mediul românesc de la Făgăraş (Iliescu, 
fig. 17) şi în cel săsesc de la Roşia; acest 
ultim fragment este mai probabil însă că 
face parte dintr-o cahlă decorată cu 
perechea de îndrăgostiţi, şi nu cu Adam 
şi Eva. 

În ceea ce pri veşte cele trei nuduri, pu
tem trimite cel mult la cahlele cu trei 
persOfîaje (îmbrăcate însă) - perechea de 
dansatori şi cîntăreţul din cimpoi, foarte 
răspînd ite în Moldova (Andronic, 1986, 
pag. 56, fig. 31 /5 şi pag. 64, fig. 37/5; mai 
interesantă piesa publicată la Nestor, 
pag. 603). După poziţia personajelor re
date pe cahla de la Feldioara, ar putea fi 
vorba în egală măsură de o scenă de dans 
sau de una de luptă ; oricum, posibilităţile 
rămîn deschise, atîta vreme cît nu avem o 
analogie bună sau nu se identifică modelul . 

Cahla din tipul IX aminteşte o scenă 
de banchet din reprezentările dionisiace, 
iar cea decorată cu personajul feminin şi 
păsări ilu strează probabil o poveste sau 
o scenă din viaţa cotidiană. 

Ultimele două tipuri de piese par a 
reprezenta, în schimb, două teme care 
circulă în secolele XV-XVI în Ungaria 
vecină. Identificarea motivelor este îngreu
nată de faptul că ambele cahle prezintă · 
defecţiuni ale decorului, care nu a fost 
bine încadrat în tipar. Aceasta ne face să 
presupunem că autorul matriţelor a lucrat 
după cahle-nişă cu faţa traforată sau a 
încercat să refacă din memorie un model 
pe care îl cunoscuse cîndva. Încercarea 
fiind parţial nereuşită, se pare că modelul 
a fost abandonat, întrucît din aceste piese 
s-a găsit numai cîte un exemplar. 

În primul caz considerăm că tema repre
zentată este cea numită îndeobşte «Aris
totel şi Philis »-aşa cum o găsim pe o 
cahlă-nişă de la Viena din secolul al XV-iea, 
de unde modelul se va răspîndi la Buda, 
mai ales în secolul următor. (Holl, 1983, 
pag. 229, fig . 35). Piese asemănătoare 
cunoaştem de asemenea în Elveţia (Geb
hard, pag. 44, fig. 1). 
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22. Discuri decorate cu caneluri (a) şi incizii (b) În ceea ce priveşte piesele din catego-

În al doilea caz singura asociere pe care 
o putem face este cu piesele decorate cu 
«David şi Goliat» (Franz, fig. 354), care 
circulă pe la mijlocul secolului al XVI-iea, 
dar numai din punct de vedere al ternei, 
pentru că altfel exemplarele pe care le 
cunoaştem aparţin sobelor tipic renascen
tiste, tehnica de lucru si maniera în care 
sînt redate personajele f;ind cu totul alte le. 
Desigur, este doar o ipoteză de lucru, şi 
numai descoperirea unor piese asemănă
toare urmează să ateste faptul că terna 
respectivă a circu lat şi în Transilvania. 
Cahle pe care sînt reprezentate personaje 
de dimensiuni diferite mai sînt cunoscute 
la Roşia (Năgler, fig. 7), doar că aici 
diferenţa este mult mai mare. Imaginea 
a fost considerată ca reprezentînd bufoni -
ceea ce nu este de altfe l exdus dacă avem 
în vedere faptul că spre sfîrşitul seco lului 
al XVI-iea în mediul săsesc sînt docu
mentate reprezentaţif teatrale (Theodo
rescu, pag. 39, nota 50). Piesa în discuţie 
ar putea fi interpretată însă şi ca o repre
zentare mai puţin reuşită a Sfîntului Cris
tofor, mai ales că în acelaşi depozit exfstă 
o piesă cu acest decor (Năgler, fig. 8). 

riile C şi E, ele sînt mult prea fragmentare 
pentru ~ permite reconstituirea corn pozi
tiilor. ln orice caz, motivele decorative 
folosite sînt frecvente pe cahle din a doua 
jumătate a secolului al XVI-iea şi mai ales 
din secolu l următor (Iliescu, pag. 13, 
fig.1-5, 7-9, 15, 18, 20b), eleînscriindu
se în ceea ce Bielz numeşte «ornamentică 
vegeta lă populară» (1956, pag. 39-40). 

III . Particularităţile tehnice şi stilistice 
ale cahlelor analizate mai sus indică un 
atelier cu producţie diversificată, în care 
vor fi lucrat, fără îndoială, mai mulţi 
meşteri - olari şi creatori de tipare. 
Unul dintre aceştia ne reţine atenţia în 
mod deosebit: autoru I matriţelor pentru 
cahlele din categoria B. Faptul că aceste 
piese au fost gîndite şi create în negativ 
de o aceeaşi persoană este. probat de 
repetarea acelo·raşi elemente decorative 
(triunghiuri, chiparoşi, relief cu iarbă, 
floarea cu cinci petale sau floarea cu tijă 
înaltă şi frunze liniare), de aeru l comun al 
personajelor (fizionomie, siluetă, costu
maţie) şi, în ultimă instanţă, de dimen
si unile apropiate ale tiparelor. Mai mult, 
acestea par a fi I ucrate pe loc, verificate 
şi corectate (Melusina) sau aba~donate -
cazul ultimelor două tipuri. ln general 
se poate afirma că sînte rn în faţa realizărilor 
unui meşteşugar-artist care însumează o 
bună cunoaştere a repertoriului decorativ 
al epocii cu o experienţă bogată, vizibilă 
în modul de tratare a personajelor, grija 
pentru detalii, dar şi în concepţia de an
samblu a fiecărei piese. 

Este probabi I că acesta a I ucrat după 
anumite modele, pe care le-a copiat într-o 
man ieră personală -dar, în actualul sta
diu al cercetărilor, este greu de spus dacă 
aceste modele au fost reprezentate de 

alte cahle sau au provenit din cu totul 
alte domenii. La începuturile răspîndirii 
sobelor de cahle, cînd apar micile ateliere 
de provincie, este atestată o circulaţie 
intensă a matriţelor şi chiar a pieselor 
deja imprimate - cu toată fragilitatea spe
cifică acestui material, greu de pus în 
aceeaşi ecuaţie cu condiţii le de transport 
ale vremii. La nivelul secolului al XVI-iea, 
deşi tiparele continuă să circule (Franz, 
pag. 73), se lucrează şi după schiţe de 
âutor sau gravuri în lemn (Franz, pag. 
58-65). În sensul acesta din urmă, sursele 
de inspiraţie nu ar lipsi (vezi mai . sus 
pag. 36); altele două ţin de un domeniu 
de multă vreme intuit ca unul dintre 
principalii furnizori de motive - şi poate 
ch·iar de meşteri, pentru ceramica de acest 
tip. (Popa, pag. 145-146): prima, deja 
amintită, este sculptu ra funerară de la 
Albe\ Iulia sau, eventual, un model identic; 
a doua, tot o sculptură în piatră, se găseşte 
chiar la Feldioara, pe peretele sudic al 
bisericii evanghelice . Este vorba despre 
cunoscutul relief cu «Rugăciunea de pe 
muntele măslinilon>. oatat în prima jumă
tate a secolului al XV- iea (Vătăşianu, 
pag. 732-733); cu toate deteriorări le sufe
rite în timp, în colţul stîng al imaginii 
se văd încă bine cei doi «chiparoşi», 
copiaţi apoi pe cahle cu destulă ex~ctita~e. 
Amintim, din aceeaşi biserică, cap1telurile 
cu animale fantastice (Vătăşianu, pag. 327-
329, fig. 284) şi cu Sfîntul Gheorgh~ 
(Vătăşianu, fig. 285), care au putut ofer~ 
în egală măsură sugestii fericite creatorului 
de tipare. 

Altfel, motivele crengii de copac sau 
copacului, rozeta, laleaua sînt comune 
ornamenti ci i săsesti, ele folosindu-se frec
vent pentru dec~rarea ceramicii uzu?le 
(Slătineanu şi colab. 1958, pag. 214) ŞI a 
mobilierului (Zelgy, îndeosebi fig. 59); în 
forme destul de apropiate le regăsim şi pe 
unele dintre piesele ceramice de. la Roşia. 

Analogii bune pent ru cahlele-plăci de la 
Feldioara, care să fi putut servi ca modele 
eventual, nu avem, cu excepţia celor 
două teracote deja amintite de la Baia: 
pe prima (Cavalerul şi jupîniţa) regăsim 
motive vegetale asemănătoare, iar pe a 
doua, figura ursului. Dar, în primul caz , 
remarcăm faptul că ambianţa vegetală de 
acest tip este neobişnuită în Moldov?, 
şi chiar 'la. Bai;l. în vreme ce costumaţia 
personajelor se încadrează perfect în ceea 
ce cunoaştem de pe cah lele moldovene 
de la sfîrşitul sec. al XV-iea şi începutul 
celui u rmător (Andronic, 1986). La fel 
stau lucrurile şi cu a doua piesă, destul de 
apropiată din punct de vedere al concepţiei 
de cunoscutele alaiuri vînătoreşti (Andro
nic, 1980 b, pag. 587-590). În concluzie , 
am opina mai degrabă nu pentru ti'pare de 
provenienţă transilvăneană, cum consideră 
autorii, ci pentru copii parţiale, eventual 
după originale din Transilvania, copii 
realizate în atei ieru I local; totodată credem 
că ar fi mai potrivită datarea acestor piese 
în prima jumătate a secolului al XVI-iea, 
desigur sub rezerva necun0aşte.rii în amă
nunt a situaţ iei stratigrafice în baza căreia 
a fost stabilită cronologia. 
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Revenind la atelierul. de la Feldioara, 
notăm şi fapt~! că produsele sale, din 
punct de vedere .tehn.ic, ·constau atît în 
cahle cu suprafaţa. nefinisată (cu aspect 
de ceramică ,obişnuită), cît. şi în cahle a 
~ăror suprafaţă est'e tratată In fl)Od diferit: 
~lemuită, .angobat~, sm?.lţuită sau asoper(tă 
cu un strat de c;uloare alb•roz ,3au. ,!)1ar9 

,închis. Aceasta reflectă,,· o dată Îl'.l pl,us, 
un nivel ridicat de de2v9.ltare a . meşteşu
gului şi stăpînirea unor procedee· diferite 

. de prelucrare a materialului ceramic.' dar, 
aşa cum s-a mai spus de altfel (lliesat1 , pag. 
13, nota 11; a se vedea totuşi şi , obse1r;.vaţ iile 
de la pag. 14) nu se constituie şi într-un 
criteriu cronologic. De altfel utilizarea con
comitentă a tutu ror acestor procedee în 
perioada secolelor XV ~XVI 11 este ate~
tată şi documentar ·(Eichhorn, 1940, pag . 
71; Slătineanu, 1958, pag. 110). . 

· IV •. Evoluţi a sobelor de ca hle în Europa 
este astăzi bine cunoscută, graţie a ' nu
meroase studii de detaliu 'sau de sin te~ă. 
care au reuşit s'ă contureze' o · imagfn'e 
de ansamblu asupra domeniului (Franz; 

- Ge~hardt; Hali, 1958, 1971 , 1985). Astfel 
de demersuri nu lipsesc nici din literatu ra 
de specialitate românească (Slătineanu, 
1938, 1958 ; Slătinewu şi coi'ab„ 1958 ; 
lspir, 1982; Bătrîna , 1986; 1990), dar ele 
sînt încă puţine şi se referă îndeosebi 
la teritoriile extracarpatice ..:_ mai>al'es la 
Moldova, unde se 'cunoaste existenta unor 
ateliere specializate nu· ~uma i în a~tu rajul 
curţilor domneşti sau boiereşti , 'ci şi în 
mediul urban şi r'ural (în general, Matei, 
1989). Densitatea descoperiri lor şi frec
ventele recon sti tuiri de sobe, unele dintre 
ele spectaculoase (PoRa, 1979), ·au permis 
ev idenţiere·a unei evoluţii speciale a cah
lelor în Moldova , evo luţie ce apare ca 
rezultat a l sintezei dintre · influenţele ve
nite, aproape în egală măs ură, din Occ ident 
şi din · Orient~ şi fondul autohton (Nico
lescu, 1961). ln ceea ce pr·iveşte proporţia 
acestor componente, opiniile sînt diferite: 
uneori se accentuează as pectele orientale 
şi locale (Nicolescu, 1966, nota 22; Popa, 

. 1979, pag . 130-139), alteori aport.ul tran
s·i l vănea n (Băt rîna, 1986, pag. 85). 

Soluţiile sînt determinate, într-o oare
care măs ură, şi de faptul că dezv<?ltar

1
ea 

sobelor de cahle în Transil vania este foarte 
puţin cunoscută, deş i preocupările în acest 
sens sînt destul de vechi (Kurtz ;· Slăti
neanu, 1938, pag. 131-140), iar numărul 
pieselor aflate în colecţiile muzeelor ex
trem de mare. Pîn ă în u r m ă cu o jumătate 
de veac, cercetările în domeniu s-au con
centrat însă ·asupra secolelor XVI-XVIII, 
considerate ca perioadă de maximă ex
pansiune a meşteşugului, cînd se delimi
tează clar grupe regionale de ca hje dez
voltate în jurul centrelor de olari saş i, 
habani. români sau maghiari. (Sl ătineanu, 
1958, pag. 108-110; Sl ăti neanu ş i colab., 
1958, pag. 211-216). · În ultimele decenii 
au fost studiate sistemat ic cahlele s ecui eşt i 
(Benko) şi cele habane (Bunta) ş i foarte 
puţin sa u aproape deloc cele rom âneşti 
şi săseşti - cu cîteva excepţii, de altfel 
~otabile (Bătrîna, 1990; Eskenazy; Iliesc u) . 
ln plus, majoritatea pieselor ·publlcate pînă 

în prezent provine din colecţii sa u din 
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23. Piese arhitecturale; fragment dintr-o ca,hfă 
în formă de placă crenelată (a); cah f ă triun
ghiul a ră (b) : fragment decorat cu torsadă (c ) : 
fragment dintr-o cah/'ă de , colţ (d) 

s ituaţii strat igrafice neconcludente, ceea 
ce nu permite reconstituiri de sobe sau 
localizarea certă a unor Citeliere·, ci doar 
cron'ologii foarte largi . De cele mai mul te 
ori, datarea este stabi l i tă pe baza obser
vaţ iilor stilistice şi a pieselor de cost um 
(în cazul decorului antropomorf), ceea ce 
conferă o notă de a p roximaţie, mai ales 
că ne aflăm pe te ren ul atît de alunecos 
al artei populare, unde s uprav ieţuirea ele
mentelor ·arhaice eS)te obişnuită. 

Faptul că în moment ul act ual descope
r·irile sînt· mai numeroase ş i mai spectacu
loase la est de Carpaţi, considerăm că nu 
trebuie pri vit ca o realitate abs olut ă , ci 
ma i degrabă ca reflectînd un anumit .stad iu 
de dezvoltare a arheol0giei medieval,e ş i, 
mai ales, de publicare a mater iale lor. 
Teoretic, sîntem înd re ptăţ iţi să pres uc 
punem o evoluţie ce l puţin comparab il ă 

şr 1n Transil vania, d a că c.cceptăm faptul 
că p ătr und e rea şi difuzarea sobe lor de 
cah le în spaţ iul rom ânesc sînt legate 
de ins1alarea coloniştilor s aş i în interiorul 
arc ului Car patic (Gollner; Popescu, 1981 ). 

„ De 'altfe l, cea mc: i veche sobă descoperită 
la noi este cea de la S ighi şoara, din a doua 

· jum ătate a seco lului al Xlll -'lea (Popa, 
1980) -:'-deci, contemporană cu pri mele 
sobe cunosc ute în Europa cen t rală. Ab
senţa, din literatura de special itate cu
noscută, a cahlelor săseşti sigur datate 
în secolul al XIV-iea este s up l i n it ă de 
informaţiile documentare, care înregis
trează exist~riţa breslelor de olari saşi în 
ultimele decenii ale acestui veac şi evolu ţ i a 
lor ulterioară (Ei chhorn, 1940, pag. 74-
80; Pasc u, pag. 95) . O astfel de formulă 
de organizare indi că o anumită dezvoltare 
a meşteşugului ol ăr itului - ş i, desigur, o 
importantă parte a produselor ceramice 
era reprezentată de cah le, aşa cu m l a să 
s ă se î nţeleagă, de pildă, reg istre le de 
impozite ale Braşov ului din ult im ul pătrar 
al secol ului al XV-iea (Pascu, pag. 190) şi, 
ret rospectiv, artico lul adoptat de uniun ea 
breslelor de o lar i la Sibiu, în 1564 (Hoff
mann, pag. 5-18; Eichhorn, 1940). Este, 
deci, de aşteptat ca publicarea pieselor 
din depoz·itel e muzeale să confi rme aceste 
inform aţ ii , oferind o bază concretă de 
discuţie pent ru ni velul producţiei timpurii 
de cah le săseşti. Deocamdată , însăşi ·no
ţ iunea de « ca hl e săseşti » este oarecum 
a mbi guă .. ea fiind folosită pentru a desemna 
gene ric produse ale centre lor de ol ari saşi. 
Or, a şa cum s-a demonstrat în Moldova, 
caracte r ist icil e unei serii de cah le sînt 
determinate nu num ai de producător, ci ş i 
de pretenţiile comand itarului, de mediul 
(social, dar nu numai) d in care provin e 
acesta - as1fe l încît prod usele acel ui a şi 
atel ie r pot fi destul de d ifer ite între e le . 
În cazul pa rticular al Trans il vaniei, este 
de pres upu s că atelier-ele săseşt i lu crează 
nu numai pentru c li enţi s a şi , dar ş i de alte 
n aţ iona lit ăţi , în spec ial români, dar poate 
şi ungu r i. (Bielz, 1942, pag. 262; 1956, 
p2g. 39). Desigu r, st c. diul 2.ct ual al cerce
tărilo r nu este atît. de avansat pentru a 
permite astfe l de di stincţii, însă notăm 
fa ptul că fo losirea noţiun ii de « cahle 
săseşti » stă sub toate aceste rezerve. 

Dezvoltarea meşteşugu l ui olăritu I u i în 
Ţar·a Bîrse i, în secol ul al XVI-iea, este 
pusă în ev idenţă în pr_imul rînd de informa
ţiile documentare. ln ju rul anului 1500 
se constituie probabil breasla olarilor s aş i 
din Braşov , care va treb ui s ă depună 
efortur i considerabi le pentru a - ş i apăra 
privilegiile în faţa olar ilor nebres l aşi - a şa 
numiti i « Storer ». Cu toate r·est r ictiile, 
meşt~şugt,JI se extir,de ş i în mediul r~ra l, 
pe măs ură ce so li citări .le de vase ş i ca hl e 
cresc. În prima jumăta·te a seco lului sînt 
menţionaţi olari s a şi în alte cinc i local i tăţi_ ; 
ce i mai mulţi lu crează la Feldioa r·a: 4 în 
1526 ş i 5în1536(Eichhorn,1940, pag. 71). 
Ulterior acestei -c;Jate nu avem i nformaţii 
decît · în leg ătură ' cu producţia de cahl e 
de la Braşov , care aj unge, la început ul 
secolului .a l XVII -iea, una dintre cele mai 
importqnţ,e din Transil vania. Breasla li
v rea ză cant'ităţ i _importante de piese (sute 
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24. Relief cu «Rugăciunea de pe Muntele măs lin i 
lor» 

ş i chiar mi i de b u căţi) în diferi te oraşe ale 
prov inc iei : Oradea , Făgăraş , Alba Iuli a etc. 
(Eichhorn, 1974, pag. 225). Nu t rebuie 
să ne înd oim în să de fa ptul că în paralel 
se va intens ifi ca ş i activitat ea olar ilor din 
cele lalte loca lit ăţ i ale Ţăr ii Bîrsei ; în 
seco lele XVI-XVII număr ul «at e li ere lor 
prov inc iale» (M er i, pag. 346-347) va fi 
fos t astfel destul de mare pen t ru a sati sface 
neces it ăţ i le po pul aţi e i di n med iul rural. 

P r~ct ic , c unoaştem destul de puţine 
ca hl e săseşti di n acea~tă per i oad ă , mot ive le 
fi ind ce le deja expuse. Înt r- un c:.stfel de 
context , nu este s u r pri nzător fa ptu l că 
major itatea piesel or de la Fel d ioara ne 
apar drept unicate pent ru Transil va nia dar , 
aparent , au « modele» ant er ioare la răsă
rit de Carpaţ i . Cahl ele în d i sc u ţ ie ne 
ajută să cont u răm imagi nea unuia d intre 
atel ie re le des pre care vorbea m mai sus, 
ale căr u i dim ens iu ni, d acă ţ i nem seama de 
var ietat ea tipolog i că ş i d ecorati vă , ş i de 
cal itat ea prod use lor sa le, t reb ui e să fi 
fost destul de impo ~tant e. Des igur , c:ceasta 
nu poate f1 mai mu lt decît o modest ă con
tr i b uţie la îm bogăţ i rea re pertoriului cera
micii săseşt i destinat e co n str u cţ i e i sobelor, 
rămînîn d ca cercetări vii toare să ne ofere 
a devăratele coordonate ale unei astfel de 
act i v it ăţi. 
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Les carreaux de pâe le p rese ntes da ns l'a rtic le o nt ete rea li ses dans un at e li er 
qui a fonctionne a Fe ld ioara, de p . de Braşov, au XV le - XV ll e s iec les . C' est 
le p remie r ate li er de poti ers saxo ns q ui produ it des car reaux de pâe le et qui 
a e t e m is e n evi dence jusqu'a prese nt par Ies recherches arc heo log iq'ues. 

Le cataiogue fai t remarquer la diversi t e des carreaux de pâe le , t a nt du po in t 
de vue d e la for me (c inq cat ego r ies: poe les, pl aques , pl aq ues a chass is, di sques 
et carreaux de pâe le coro naire~) que su rtout du point de vue des t hemes et des 
mot ifs decoratifs. Les plus interessantes pi eces so nt Ies pl aq ues deco rees da ns 
l'es pr it got hique tardi f et de la Re naissa nce , avec le coup le d 'amoureux, chevalier, 
Adam et Eva, Melus ina, des oisea ux et des animaux fan t ast iques, f1gures nues , 
chasse de l'ours, etc, ci o nt la plupart appara isse nt mainte na nt pour la premiere 
his e n T ransylvan ie , la majori t e des ana logies se situant e n Mo ldavie . Une ser ie 
de pieces so nt uni ques dans l'espace rou main , Ies p lus proches ana logies e t ant 
identi f1ees e n Hongrie. Tout e n sui van t l'evolut io n et la d ispers io n des eleme nts 
decorat ifs , l'auteur de mo ntre que le ni veau t ec hni que et arti stiq ue des carreaux 
de pâele de Fe ldioara re p rese nte le res ultat d' une evo lutio n de ce metier au 
XIVe - XVe siec les da ns le m ili eu rura l et no n pas une infl ue nce tardive venue 
de l'est. La demo nstrat io n est basee su r une serie d' in formati o ns documentaires 
conce rnan t l'act ivi t e des corporat io ns de poti ers saxons et l'act ivi t e des maîtres 
de Fel d ioara dans la p rem iere mo iti e du XV le siecle. 

Le fai t qu'o n con nai t si peu de carreaux de pâele d u XIVe - XVe siecles est 
interpret e comme la reflexio n d'u n'e certai ne etape de la r·echerche et non pas 
com me une real ite abso lue. 

En a nalysan t mi nutieuseme nt la compos ition du decor ( III ) se prec ise le 
caractere unitaire des carreaux de pâele - pl aques , ce qu i co nduit au me me co n
tremaît re , createur de patro ns q u i a t ravai ll e meme dans le cadre de l'atelier 
tou t e n corr igea nt ses negat ifs ; Ies sources d'inspiration de celui-c i sont parti
elleme nt ide nt if1ees dans Ies scu lpt ures e n pi erre de l'eg li se locale mais ii est 
poss ible qu' il a it eu a sa d ispos it io n d'autres mode les qu'il a copie. 

En suivant l'evoluti on des carreaux de pâe le e n Transy lvan ie et dans Ies 
terr itoires vo isi ns (IV) l'au teur trace le co ntour d'u n at e lier ayant des d imen
sions importa ntes, cio nt Ies p rod u its se caracteri se nt par une grande variet e 
typologique et decorat ive. 
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CAPELA GHICA DIN GHERGANI 

Istoric* 

La 38 km de Bucureşti, pe şoseaua Buc u reşti - Tîrgovişte, 
sau la 36 km, pe linia ferată Bucureşti-Titu, se a fl ă - sa u, mai 
bine zis, se afl a -curtea boierească din Ghergan i, aşezată în mij locu I 
unui parc de peste 10 ha, poate o rămăş iţă a fostului codru al 
Vl ăs iei. Din acest codru s-a păstrat în faţa conac ului ce lebr ul stejar 
din Ghergan i, vech i de cca 600 de ani , prăb u ş it în 1957 în urma 
unei furtuni. Curtea d in Ghergan i era fa imoasă către sfîrş i tu l 
seco lului al XIX- iea, căc i aici îş i avea reşedinţa Ion Ghi ca, mare le 
nostru memorialist, om politic, econo mist, prinţ de Samos, d i
plomat ş i - aspect mai puţin lu il.t în s ea mă - ing iner. 

Moş i a Ghergan i, în care era in c lu să această curt e, era în a doua 
jumătate a seco lului al XVII -iea în poses ia mare lui ba n Neagoe 
Săcuianu (ţ 1680). La moartea acestuia, fii ca sa Bă l c:şa ş i s oţu l ei, 
mare le clucer Badea Bucşanu - Merişanu, vînd o parte d in moş i e 
nepotu lui de soră al lui Badea , mare le clucer lanache Văcăresc u , 
cel tăi at de turc i la Consta ntinopo l în 1714. O a l tă parte a moşiei 
a fost vîndută în 1683 lui Andruţ', căp i tan ul ot Stăneşti, fiind apoi 
răsc umpărată de lanache Văcărescu în 1699. 

Strănepoata lu i lanache, Ma. ia, fii ca mare lui ban Barbu Văcă
rescu ş i vara primară a poetu lui l enăchiţă Văcărescu , s-a căsător i t 
în 1748 cu marele ban Dumitrache Ghi ca («ba nul bătrîn ul ») , 
ad ucîndu- i ca zestre părţi d in moşii l e Ghergan i şi Găm ăneşti, 
întregite apoi prin cumpărare în 1785. Dumitrache Ghica (1718-
1807) a fost tată l (între numeroşi a l ţ i copi i) domnitoru lui Ţăr ii 
Rom âneşt i, Grigore IV Ghi ca, şi al lui Scar lat Ghica (1750-1802), 
căsătoritea cca . 1788 cu Mar ia N. Dudescu (ţ ante 1800). Aceşti a 
din urmă au fos t bunicii lui Ion Ghica 1 . Păr i nt ii să i, Dimitr ie 
(Tache) Ghi ca , născut în 1793, ş i Mar ia Se. Cîmpi~eanu, au r id icat 
în 1830 biser ica d in Gămăneşti, sit uată la 2 km de Ghergani (asupra 
căre i a vom reve ni mai jos), unde au şi fost înmormîntaţ i , Dimitr ie 
în 1845 şi Maria în 1849. Ţinînd seama de acest prim loc de în mor
mîntare, credem că în cadru l c u rţ ii d in Ghergani nu a existat o 
ca pel ă mai veche, deş i formatu l cărămi z il or de 4 cm gros ime d in 
~are este z i d ită cape la actua l ă ar pleda pentru o asemenea ipoteză. 
lnt rucît în să ş i vechea curte a părinţ il or lui Ion Ghica a fost integral 
mod ifi cată către sfîrşitul veac ului al XIX- iea, este posibi l ca mate
r ialul de constr u cţ i e refo los it să prov i nă de la c l ăd i r i dispăr ute 
ale prime i inci nte. 

Capela cu str u ct ură tri lobată 2 ce se păstrează ş i ast ăz i se r i dică 
deas up ra un ei cripte de plan dreptungh iular. Folosind den ive larea 
te renului (creată , poate, art ifi cial), faţada de vest prez i ntă două 
nivele, remarcîndu-se prin e l eganţa li ps it ă de ostentaţie (vezi, 
pr in contrast, capela Ştirbei de la Buftea) ş i pri n originalitatea 
rezo l văr ii acces ului la ni ve lul cape le i. Deas up ra u şi i de intrare în 
capelă, o pisanie (fig. 3) poartă u rmătoarea i nscr ipţ ie : 

«Acest sînt temp lu s-a r idicat de Ion Ghica şi soţ i a sa Alexandra 
în anul Domnului 1869 ». 

*Fotografii le sînt executate de ing ineru l Ion D . Ghica (1874-1971 ), 
în afara celor cu menţiune spec i ală. 

1 Condică cuprinzînd Perilipsis de toate sineturile dumnealui biv vei căminar 
Tache Ghica pentru moşia ot Ghergani i Stăneşti din sud Dîmboviţa. 1827, fostă 
în posesia I u i Gheorghe (Iorgu) Ghica, apo i a I u i Victor Eft i mi u, care a donat-o 
Academiei Române. (B ibli oteca Academ iei Române, Secţia manuscrise, 
Arhiva Ion Ghica, VI I, acte, 184.) 

2 Pentru variaţia fo los ir i i termeni lor trilobat şi triconc în bib l iografia 
românească, vezi Radu ş i Eugenia Greceanu , Din nou despre Mănăstirea Cot
meana, în « RMM », ser ia « Monumente Istorice şi de Artă», nr. 2, 1977, 
p. 46-48. 

3 Biblioteca Academ iei Române, Secţia ma nuscrise , Arhiva Ion Ghica, 
Corespondenţă, 5. 1 (215) DCX lll; vez i ş i Nico lae Liu, Catalogul corespondenţei 
fui Ion Ghica , p. 158, nr. 506. (fost mss. rom. 2912 fo l io 17-1 8) 
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RADU SC. GRECEANU 

1. fon şi Alexandrina Ghica (fotografie de ate i ier, Londra, 1887) 

Sub această i nscr ipţi e se află stema Ghiculeşt il or , iar în partea 
de jos a pisaniei apare următoru l verset: 

« Veniţ i la min e toţi cei osten i ţi ş i însărcinaţ i şi eu vo iu odihn i 
pre vo i. De la Matei CX I V 28 ». 

Data constr u cţie i i nd i cată de pisanie vine însă în cont rad i cţ ie 
cu o serie de alte date, provenite d in ar hiva fami li ei, din man uscr ise 
păstrate la Academia Română şi d in albume de fotografii păstrate 
de noi . Le vo m enumera pe scurt. 

1. La 3 april ie1870, Ion Ghica tr im ite de la Gh ergan i o scr isoare 
sot iei sale Alexandr ina, rugînd-o să caute plan ul casei făcL!t de el 
«toamna trecută » (deci în 1869) ş i să- l dea arh itectu lui Dimit r ie 
Berindei, împreună cu planul bisericii pe care i-l trimite (dec i în 
1870). În aceeaşi scr isoare, se precizează că Berinde i urmează să . 
proiecteze tîmp la biser icii, poarta ş i cele lalte plan uri de fini sare 3
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2. Capelo din Ghergoni în 1897. 

3. Pisania capelei, datată 1869 (foto E. Gr·ecea nu) . 

Amint im că Dimitrie Berindei (1832-1884) este primul arhitect 
român care şi-a făcut st udiile la Şcoa l a de Belle Arte din Paris, 
ocupîndu-se apoi mai ales cu studii teoretice. Tată al arh itectu lui 
Ion Berindei (1871-1928)-autoru l atîtor celebre c l ădiri d in 
Bucureşt i şi l aş i-, Dimitrie Ber indei era un bun prieten al lui 
Ion Ghica. 

Este greu de crezut că, de-abia terminată ca pe la în 1869, Ion 
Gh ica proiectează o nouă con strucţie în 1870, întrucît nici el şi 
nici soţ i a sa (născ ută Mavros) nu dispuneau de mijloace le financiare 
permiţînd o asemenea ri s ipă, ca re ar fi fost de altfel contrară 
s imţu l~i măsurii specifice ar i stocraţiei intelectuale. 

2. lntr-un album de fami li e, realizat de inginerul Ion D. Ghica 
(1874-1971), fratele mame i mele ş i fiul lui Dimitrie Ghica'· 
primul născut (în 1848) al lui Ion şi Alexandrina Ghica, se află 

4. Conacul din Ghergoni în 1896. Faţa da spre parc, deas upra căre i a se ridică 
coroa na ste jaru lui din faţa casei 

mai multe fotografi i ale cape lei, datate ş i comentate. Două dintre 
ele sînt conc lu dente pentru data înche ieri i l ucrărilor. Reprezentînd 
cape la văzută dinspre vest (fig. 2) şi un grup al familiei ş i prieteni lor, 
aşezaţi în faţa geamlîcului sere i, ce le do uă imagini au comentariul: 
«1896. Grup la tîrnosirea capelei din parc , terminată un an înaintea 
morţii sa le de bunicu l meu Ion Ghica ». U rmează identificarea per
soanelor. Pe aceeaş i pagină, faţada genera l ă de vest poartă simp la 
menţiune « Capela», dar are pe verso însemnarea man uscr i să 
«August 1899 ». 

Ace l a şi album destinat Gherganilo1· se desc hide cu două foto
grafii ale bi sericii din Gămăneşti (fig. 12 şi 14 A), în sit u aţia din 
1896, şi poartă următoru l comentariu: «B iser ica din Gămăneşti 
c l ădită de Dim. Se. Ghica în 1830, unde a fost îngropat la 1845. 
La terminarea ca pelei din parc, oseminte le lui şi ale soţiei sa le Mar ia 
(n. Cîmpineanu) au fost transferate la 1896 în cripta Capelei » 5• 

Autenticitatea consemnăr il or inginerului Ion D. Ghica nu poate 
fi pusă în discuţ i e, e l fiind de altfel prezent împreună cu tatăl 
şi cu sora sa Alina în grupu l din 1896, dom inat de prezenţa Alexan
dr ine i Ghi ca. Dar nici data pisaniei, 1896, nu poate fi respinsă 
de plano, înt rucît nu este un fa ls ş i dăinu i eşte de 122 an i. 

O sing ură explicaţie ne apare firească: în forma « de roşu», 
executată conform concepţiei arhitecturale a lui Ion Ghica, nedeco
rată şi nemobi lan, cape la a fost ridicată 1în 1869, cînd s-a montat 
şi pisan ia. Decoraţia faţadelor, mobi I ieru I capelei, pictura (datorată 
după tradiţ i e pictorului Pompilian) ş i, în specia l, execuţia preţ i oa
selor şi bogat decoratelor sarcofage ale lui Ion şi Alexandrina 
Ghica au reclamat pentru desăvîrşirea lor încă 27 de ani. Acest 
fapt este confirmat de o scrisoare adresată soţ iei sa le de către Ion 
Ghica din Vichy, la 21iu lie1872, în care îi spune: «A Constanti
nop le j'ai achete des marbres pour l'eg lise. ll s seront expedies 
soit a Bra'i la chez Argintoyano, ou a Giurgio chez Ligeropolo.S' il s 
arrivent avant que ie s0is a Bucarest, ii faudra Ies fa ire ven ir so it 
a Bucarest par chemin de fer, soit a Bouftea. De la, nous Ies pren
derons par des chariots » 6• La capela din Ghergan i, cu excepţia 
pisan iei din 186~, marmura apare rloar la sarcofage, la nişa din 
axul criptei, dominată de o cruce d in acelaşi material (fig. 7), 
astăz i di s părută, la balustrada care del imitează locul sarcofagelo r 
ş i, în genera l, la împodobirea criptei, în timp ce bogata decoraţie 
arhitecturală a faţade l or este exec utată din elemente ceramice 
prefabricate. 

Planurile de finisare şi de mobilier erau în orice caz gata înainte 
de 1884, data morţii lui Dimitrie Berindei. Care să fie ca Lza unei 

4 Radu Se. Greceanu, Aspecte inedite ole re laţiilor dintre Romilnio şi Grecia , 
fntre anii 1898-1905. In ventorul fondului Dimitri e I. Ghica, lucrare în manu scr is 
(scurtă biografie a lui D. I. Ghica). 

6 Albumu l face parte din colecţia autorului. Toate comentariile ş i ide nti· 
ficările aparţin un chiulu i meu, ing. Ion D. Ghica. 

6 Ion Ghica, Opere, voi. V, ed iţie îngrijită de Ion Roman, Bucureşti, 1988, 
p. 354. 
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5. Capela din Ghergani . Vedere a naosului. în « Sîrnbăta Mare , 1900 » 

6. Epitafu/ cape/ei din Ghergani 

8. Capela din Ghergani. Sarcofagul lui Ion Ghica în 1897, la cîteva zile după 
înmormîntare 
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întîrzieri atît de mari? O primă cauză pare să fie li psa de bani, 
demonstrată ş i de recurgerea la fini sa je ieftine, În com paraţ ie cu 
piatra sc ul ptată pe care ne-2m fi 2 şte ptat să o regăs im ce l pu ţ i n 
la po ta lul ca pelei . . A do ua ca u ză a reprezentat-o des igur intensa 
so licitare po li tică ş i c ul tura l ă a lu i Ion Ghi ca , fapt care l-a făc ut 
să neg lijeze în oarecare măsură cont inuarea l ucrări l or , atît la 
capelă, cît şi la casa cea nouă cu două etaje, ale căre i planuri era u 
întocm ite, d u pă cum am văzu t, încă din 1870, execuţia fi ind încep ută 
în 1884. S-au adău gat, d upă 1881, în delu ngate le abse n ţe d in ţa r ă 
ale lu i Ion Ghica . num it minist ru p l en ipote nţiar la Londra, fun cţ i e 
deţi nută pîn ă în 1891. 

Un nou avînt al l ucrări lor de constr u cţ i e la cape l ă ş i la casa 
no u ă s-a datorat morţii, în 1886, a soc.ere i lui Ion Ghica , Sevastia 
Mavros n ăsc ută Ş uţ u (înmo r mîntată în cape la conacului Cantacuzino 
din Fl oreşt i - P ra h ova). Partea de moşten i re rămasă de la ea a per mis 
acce lerarea ' etape lor fin ale de exec uţ i e ş i împodob ire a ambelor 
obiect ive. La 7 septe mbri e 1887, Vasi le Alec$andr i î i scr ia de la 
M irceşti lu i Ion Ghica, la Londra: « ... La pr incesse Ghica et 
Alexandre [ult imul fi u al lui Ion Ghica] sont a Mic loucheny. 
Nous avons eu leur visite hier et j'a i appr is que la nouve ll e maison 
de Ghergany est presque achevee dans d'exce ll entes cond itions . 
Decidement ce que femme veut Dieu le veut ... » 7• Term inarea 
case i a avut loc în 1888, iar capela, după cum am văz ut , în 1896 . 

la Sion (E l v eţia). E:I este ult imul descendent al lui Ion Ghica stă pî
nito r al Gherga nilor . 

Cutremurul d in 9/10 noie mb1-ie 1940 a dat pr ima l ov i tură 
ansa mblului d in Gh ergani, re mode lat cu atîta dragoste de Ion şi 
Alexandr ina Ghi ca. A sufer it în specia l conacul , al căr ui etaj a fost 
dărîmat ş i în locuit cu un c. coper i ş de p rotecţie. Du pă stabi li rea 
regimului comunist în Ro mân ia şi odată cu exprop ierea definit i vă 
a moş iil o r în 1949, cc: pe la, conacu l ş i parc ul au trec ut în propr ie
tatea GAS Bă l ten i, în conac c: menajîn du-se ulter ior un spi tal de 
w pii . De at unc i şi pînă în prezent, spitalul a avut în adm i nistraţ i e 
ca pela şi parc ul. 

Fo losirea conace lor ş i a caste lelor de către i nstituţi i depen
dente de Minister ul Sănătăţi i a re prezentat în ti mpul co munism ul ui 
o so lu ţ i e de co mp ro mi s, prefe rab il ă p re lu ării de către CAP ş i 
GAS , întrucît , spre deosebire de distr ugerea s i stematică a cc:dru lui 
vegeta l şi de dărîmarea pînă la te melii a construcţiilor , practi cate 
aproape fără excepţ i e de u n i tăţil e agricole , spi talele şi preventoriile 
au păst rat în linii mari pl antaţ ii l e şi c l ădir il e folosibi le, chiar fără 
efort ur i de întreţ i nere demne de menţ io n at. Ansa mblul de la 
Ghe1·gani ilu st rează conc ludent acest as pect, cape la -fo l osită tem
porar ca morgă - nefiind dărîmată, ci doar golită de tot ce putea 
fi înstră i n at. 

9. Capela din Ghergani în 1900. Parastas pentru Io n G h ica. În ce ntru l celui de al do ilea grup, Alexandrina Ghica. 

O fotografie a inter iorului capelei, datată « Sîmbăta Mare 1900 » 
(fig. 5) , ne arată zona din faţa altarulu i în toată străl u c i rea ei , d in 
care astăzi nu mai rămîne decît schelet ul cata petes mei. Cape la 
nu făcea parte d in parohia Ghergar. i ş i pentr u serv iciul d ivin se 
apela la p reoţ i d in Bu c ureşti. 

Curtea d in Ghergan i a fost reşedinţa pr i ncipa l ă a Alexa ndr inei 
Gh ica şi aici ş i -a petrecut Ion Ghica ult imi i ani c. i v i eţii , d u pă 
întoa1·ce rea sa de la Londra în 1891. La moartea Alexand ri ne i 
(1926) , ansa mblul a trecut în stăpîni .-ea ce lui de al tre il ea fi u al 
soţ il or Gh ica, Nico lae, născut la B u c u reşt i în 1862. La moartea sa, 
în 1943, nici unu l d intre fi ii să i nu- l putea moşten i : Ion mu rise 
în 1932, Gheorghe (Iorgu) părăs i s e ţara în 1940, iar Matei era 
adoptat Cant2cuzino-M i c l ă u şeni. Ca atare , Ghergan ii au revenit 
ne potul ui să u de soră , Da n Bos ie, născ u t în 1924, med ic, fi u I Ale
xandr ine i (Ala) Ghica ş i al lui Robert Bosie, stabili t d u pă 1970 

7 V. Alecsa ndri, Scrisori, lnsemnări , ediţie î ngrijită de Marta Anineanu 
Bucure şti, 1964, p . 96 . 

În c.cest sens, este interesant de menţionat ca, in 1964, nu 
d i spăruseră următoare l e piese de mobi li er care fig ura u în inven
taru I ca pe lei: 

- o cr uce mare de lemn de nuc scul ptat; 
- un iconostas di n lemn de nuc scu lptat; 
- un tron ar hieresc di n lemn; 
- două sfeşnice îm părăteşt i din bronz mas iv, turnat în motiv 

biz2nt in; 
- una st 1·ană de cîntăreţ i , 16 stra ne de cred i nc i oşi , mobi lier 

art ist ic sc ulptat; 
- un candelabru cu 12 lumini din brnnz turnat; 
- una coroană de bronz, omag iu adus din partea statului 

român scr ii toru lui Ion Ghica 6 • 

8 Adresa Sfatulu i po pular a l raionului Răca ri -SSA- nr. 9048/28. 
X II 1964, către Sfatul popular al oraşului Bucureşti - DSAPC, trimisă în 
cop ie la CSCAS - Direcţia monumentelor istori ce. Arhiva DM I, dosar Casa 
Ghica din Ghergani . Din info rmaţii recente rezultă că o parte din icoa ne , 
str-anel e ş i jilţul arh ieresc se păstrează la biserica pa rohială din Ghergani. 
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10. Mormîntul Irinei Ghica, în s itu aţ i a din 1933 

Dint re aceste piese, doar iconostas ul fără icoane ma i exi st ă 
astăzi , fapt imputab il direct neg lij enţei adm ini straţiei spitalului. 
Nu ace l a ş i lucru se poate afirma des pre ob iectel e de preţ din inven
taru l cape lei , enu merate înt r-o rec l a m aţ i e adresată Arh iepiscopie i 
Bucurestilor în 1971 si retrans mi să de acensta Direct iei Monumen-
te lor ls'tor ice şi de Artă în 1972. Acestea sînt: ' 

- una cădelniţă de aur mas iv ce a fost donată fa mili ei Ghica , 
de către soţ i a ţar ului Rusiei, pentru cape l ă; 

- un epitaf, lu cr u de art ă în rel ief, avîn d pietre preţ i oase ce 
formau coroanel e fiecărui sfînt (diamante, rubine, perle). De 
asemenea şi acest ep itaf provenea tot prin dar de la soţia ţarului 
Rusie i; 

- una evanghel ie cu coperţ il e de arg int, avînd pe coperta 
d in faţă în re li ef portret ul Domnului nost ru Isus Hristos, iar pe 
coperta din spate , tot în relief, Sf. Potir; 

- una cr uce de arg int; 
- un poti r de argint cu linguriţa de aur; 
- patru rîndur i de veş minte preoţeşti noi 9 . , 

Cercetarea făcută de DMIA a ajuns la concluzia că: « ln ce 
pri veşte obiecte le menţionate în nota inform at i vă anexată în copie 
la prezenta, din i nformaţi il e obţ i nute de la descendenţii scriitorului 
ş i totodată ultimii proprietar i ai conac ului şi ca pelei , a rezultat 
că ele sînt eronate ş i tend e nţioase» ( i nformaţ iil e d in nota informa
tivă) 10 . Nu ştim care descendenţ i d in fa mili a lui Ion Gnica au 
făc ut aceste afi rmaţ ii (ultimul prop rietar al Ghergan ilo r, Dan 
Bos ie, era încă în ţară), dar ob iecte le au existat fără îndoială, 

9 Notă informativă datată 10 septembrie 1971, înreg. la Arhiepi scopia 
Bucureştilor cu nr. 21948/1972, tr i m i să în copie la DMIA de către Arh ie
piscopie pr in adresa î nreg. cu nr. 8313/24.Vll.1 972. Arh iva DMI , dosar Casa 
Ghica din Ghergani. În n otă se precizează: «Toate aceste bunuri era u păstrate 
în ulti mul timp la admin istratoru l său (a l moşie i Ghergani) de atun ci, dl 
Bucuţă Ion, care din informaţii s-ar afla cu domicil iu l preze nt în oraşul Bu cu
reşti. M e nţi o n ez că echipa de naţio na l izare era co ndu să de tov. Pîrvan, de 
meser ie ti ni chi giu, în prezent locu itor în satul Ghergani ... ».Se mai adaugă 
că « . .. această cape l ă este l ăsată în pa rag in ă distrugîndu -se zi de zi, ia r hu Ii. 
gani i-a ş i furat bur lanele ce era u confecţio nate din aramă curată , l ăsî nd ape le 
pluviale să curgă pe pereţi ş i in fi lt rîndu-se în cavou, di strugîndu -1 .. . ». 

10 Referat arh. Crist ian Moisescu, datat 12.IX.1972, Arhiva DMI, dosar 
Casa Ghica din Ghergani. 

11. Mormîntul aviatoru lui Ionel N. Ghica (foto Eugenia Grecea nu) . 
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fiind văzute de mama mea, Alina (fiica lui Dimitrie I. Ghica), în 
timpu l vacanţe lor petrecute în tinereţe la Ghergani , precum şi de 
mătuşi l e me le, Mar ia Ku li bin şi Natalia Ba l ş (fiicele lu i Alexandru, 
mezinu l lui Ion Ghica), care au cop il ărit în ace l aş i loc. Alb umul 
Ghergani amintit mai sus conţine, de altfe l, fotografia ep itaful ui 
cu i nscripţ i e în rusă (fig. 6) . Nu cunoaştem cond i ţii l e în care 
căde l n i ţa şi epitaful ar fi fost donate de împărăteasa lRusie i. 

Dispersarea mob ili eru lui şi a ob iecte lor de inventar ale cape
lei demonstrează , chiar în cadru l unui ansamb lu nu mai vechi de 
un veac, pie rd er ile imense pe care le-a sufer it patr imon iul cultural 
din România, în urma unei naţiona l i zăr i care nu a u rmărit trecerea 
va lori lor respective în proprietatea statulu i (scop care le-ar fi 
as igurat conservarea, cşa cum s-a întîmp lat în Cehos lovac ia, de 
exei::np lu), ci doar jefu irea şi distrugerea lor. 

ln s i tu aţ i a de astăz i, se păstrează în condiţii relativ bune -
pr in comparaţie cu major itatea cripte lor devastate în înt reaga 
ţară - sarcofage le lui Ion şi Alexand rina Ghi ca (fig. 7). Sarcofagu l 
lu i Ion Ghica, aşezat în drec:.pta , pare neat ins , cu excepţia unei 
încercări de perforare, ş i poa1·tă in sc ripţ i a:« Ion Gh ica.1 2 aug. 1816 
- 22 apr. 1897 ». Pe latura îng u stă a soclului, o lespede păstr ează 
nume le părinţi l or lui Ion Ghica, ind icînd locu l unde au fost ad use 
oseminte le lor, în 1896, de la Gămănesti: « Dim. Se. Ghica, 1793-
1845 » ş i «Mar ia D. Gh ica, năs cută Cîmpinean u, -1849 ». În 
1902, sa rcofagu l a fost împodobit cu o coroa nă de flor i purtînd 
culori le Român ie i ş i ale ins u lei Se: mos, trimisă de guvernatoru I 
insule i Sa mos, împreună cu un pumn de pămînt din in s u l ă, pentru 
a fi depuse de către fiu l să u Dim itr ie pe mormîntu l cel ui care 
l ăsase o amint ire de neuitat , prin fe lul în care domn ise între 1854-
1859, stîrp ind hoţi a şi pirateria , redresînd econom ia Samosului 
ş i cr.eînd u-i cadru l legal indispensab il înfloririi unei v ieţi civilizate 11

• 

ln partea stîngă a criptei se a fl ă sa rcofag ul identic al soţiei lui 
Ion Ghica , pu rtînd inscripţ i a : « Alexandrina Gh ica, 1830 -2Apr . 

.... "': 
r' 

„ 

l 

• , 

12. Biserica din Gămăneşti. Faţada de vest în 1896. 
13. Biserica din Gămăneş ti. Detaliu a l faţadei de vest, în 1894. 

1926 ». Născută Mavros, căsători tă cu Ion Ghica în 1847, a fost 
o soţ ie exemplară, urmîndu -1 ş i spr ijini nd u-I în exil la Consta nti 
nopo l şi apoi la Samos. l-a d ăr uit 10 co pii, n ăs c uţ i pe o ar ie geo
grafică del i mitată de Constantinopo l, Samos ş i Bu c ureşt i . După 
moartea lui Ion Ghi ca , a triat cu lt..minată gr ij ă cores pondenţa 
şi man uscrisele soţ u I u i său, încred inţînd u-le Academiei Române . 
Aceste merite ieşite din comun faţă de cultura românească nu 
i-au putut as ig ura o protecţ i e creştinească a ose minte lor: sa rco
fagul a fost profanat pr in spargerea latur ii dinspre intrare , comple
tată provizoriu cu mortar. Fragmente de sfărîm ăt uri se află îm
prăştiate în criptă . 

În ant icamera cr iptei, în nişa din partea stîngă , este înmormîn
tată Elisa Ghica, ce l de al patru lea cop il al soţ i l or Ghica, născută 
în 1852 la Consta ntinopo l şi moartă în 1928 la mănăsti rea Pasărea. 

Nu li psit e de interes sînt in sc ripţ ii l e să pate în pi atră , cu texte 
re li gioase, care se păstrează în interiorul criptei, întrucît se l ecţia 
lor a pa rţ i ne fără îndoi a l ă ctitori lor, Ion şi Alexandr ina Ghica . . 

La intrarea în cavo u: « Aceasta este odihna mea în veacul vea
cu lui. Aicea voiu locui că l-am ales pre El ». 

Pe perete le din stînga al cavou lui: « Înt oarce-te suflete al 
meu la odihna ta că Domnul bine a făcut tie, căc i a scos sufletul 
din moarte, ochii me i d in lacr imi şi pi c ioar~ l e me le din alunecare. 
Psalm III. 5, 7-8 ». 

Pe perete le din dreapta al cavou lui : « Doamne ! Fie och ii tă i 
deschişi spre casa aceasta , ziua ş i noaptea şi asc u l tă rugădunea 
robi lor tăi cei care se vo r ruga în locul acesta şi ascultîndu-i eartă-i 
pre ei . Cartea 11 a Cron ice lor V, 20. 27 ». 

În n i şade pe perete le răsăritean, pebazacrucii astăz i di s părute: 
«Celor di n mormîntu r i v iaţă dăruindu- le ». 

La exterior, în ju rul capelei, se află o serie de morminte apar
ţ i nînd membri lor fami liei Ghi ca. Acestea sînt : 

- Mormîntu l Ir inei Gh ica , fiica lui Grigore Cantac uzino -
Nababu l, cea de a doua soţ ie a lui Ni co lae I. Ghica, cu care s-a căsă
torit în 1901. Mormîntu l Irinei oc upă un loc dominant în faţa 
capele i şi reprez i ntă un grup de cinci copii ca re depun o ghirl a nd ă 
de flori pe sarcofagu l mamei lor (fig. 10). Cei cinci copii repre
z intă pe Ecater ina , fiica Ir inei din pr ima sa căsătorie cu Radu 
Creţu l escu - ş i pe cei patru cop ii (Gheorghe, Alexandrina, Ion ş i 
Mate i) născ u ţi di n căsătoria cu Ni co lae Ghi ca. Reprezentarea 
cop ii lor nu este făcută după nat ură, grupu I stat uar fiind copiat 
după un monument funerar exec utat la Milano de către sc ulpto
rul Serafino Bianchi. Figuri le co piiilor apar astăz i mutil ate. 
Mormîntul poartă următoa rea in scr ipţie: 

1~ Radu Se. Grecea nu , Ion Ghica, bei de Samos şi arheolog pasionat, în 
« Magazin istoric. Ser ie nou ă», mai 1990, p . . 55-59. 
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14. BiserfCo din Gă:11ăneşti in 1896. A. Pisa nia. B. Detal iu al picturii pr idvo1·ulu i 
- judecat a de apoi . 

Iri na N. Ghi ca 
n ăsc ută Cantac uzino 
20August1869 - 21Iulie1906 
S<?ţ, copii, părinţ i, fraţi, surori, veri, nepoţi. Durerea noastră 

est e n,esfîrşită căc i inima ta era înaltă şi iubirea noa stră nemărginită . 
« ln casa Tatălui meu sînt multe locaş uri. Eu merg s ă vă găsesc 

vo uă loc». Ioan XIV, 2. 
Doa r unul dintre copiii reprezentaţ.i convenţional îşi are mor

mîntul l î ngă cel al mamei sale. Este aviatorul Ion N. Ghica, pe a 
că rui lespede sînt înscrise zborurile de cursă lungă pe care le-a 
efectuat . Remarcabilă este interpretarea stemei Ghiculeştilor, în 
care lacrimile (care, co nform tradiţiei, ar exprima doliul pentru 

15. Biserico din Gămăneş t i 1n 7930. Ved ere sud-vest . 

asas inarea lui Grigore al Iii -lea Ghi ca , legată de pierde rea Bucovi ne i
sînt tratate în chipul unor el ice de avion cu două pale (fig . 11 ). 
Lespedea poa r·tă urm ătoarea in sc ripţi e : 

Io nel N. Ghi ca 
1904- 1932 

Aviator 
Londra - Tetevin - Bulgar ia 28 - 29 Iu li e 1930 
Buc ureşti - Varşov i a - Bu c ureşti 26 Iulie 1931 
Bu c ureşti - Khartoum - Bu c ureşti 1 Oct . - 26 Oct . 1931 
Bu c ureşti - Saigon - Bu c u reşti 31 Martie - 16 April ie 1932 
Pe terasă, în stînga capelei, se află mormîntul invadat de vege 

t aţie al lui Pantaz i Ghi ca (1829 - 1882) şi al soţ iei sa le, Camille de 
Guyet Fernex (1824 - 1904), acoperit cu o lespede de pi atră pe 
ca re se detaşează o cru ce. Pantaz i, fratele lui Ion Ghi ca , a fo st 
ziari st, avocat , polemist, ocupînd în 1861 postul de in spector al 
monumentelor istori ce. A dus o v i aţă de boem ş i a murit în Bu cu
reşti, str. Cometei nr . 22, fiind înmormîntat la Ghergani din di spo
z iţia lui Ion Ghi ca, « lîngă ca pel ă» . la 30 iulie 1882 12. 

Tot pe terasă, în dreapta capelei, se păstrează partea superioară 
a crucii aşezate pe mormîntul unei persoane care, deş i nu făcea 
parte din familie, a fost integrată în aceasta prin rolul pe care l-a 
jucat în educaţia copiilor lui Ion ş i ai Alexa ndrinei Ghica. Cu toată 
mutilarea crucii, inscripţia s-a păstrat integral: « ln loving rr.emory 
of Martha Haycock. Died Dec. 15th 1881 aged 61 ». Este guvernanta 
engleză a copiilor Ghica, angaj ată la Samos în 1855, în urma unui 
a nunţ dat de ea în ziarul Times , prin care spunea că ştie engleza ( !) 
şi doreşte un post de îngrijitoare de copii « În sudul Europei ». 
Cînd a sosit la Samos avea 21 de ani, a urmat familia în Rom ânia 
după 1859 şi a murit la Ghergani de cancer. Îndeplinea ş i funcţia 
de traducătoare în engleză pentru Ion Ghica . 

Lîngă mormîntul Marthei Haycock, se a flă, înconjurat cu grilaj, 
un mormînt străin familiei . Pe crucea de piatră citim : « Nae Stă
nescu, 1875- 1938 ».Este un fost admini strator al moş iei Ghergani . 

Cînd privim astăzi capela şi cripta, în comparaţie cu foto
grafiile din perioada locuirii Gherganilor de către familia Ghica, 

12 Nicolae Liu, op. cit. , p. 195, sc r isoare d in 30 iu l ie 1882, Vi chy; Vi orica 
Diaconesc u, Pontozl Gh ica , B ucu reşti, 1987, p. 64-65. 
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sîntem c up r i nşi de o nemărg ini tă tristeţe. Cape la, od i n ioar· ă bogat 
împodob it ă cu icoan e, candelabre, sfeşnice împărăteşti, strane, 
candele etc. este pustie şi devastată, cu zidurile crăpate , pardoseala 
degrâd ată , uşa de fier pe jumătate ruptă. Cripta este de asemenea 
devastată, nu numai de către profanatorii de morminte ca re au 
spart sarcofag ul Alexand r inei Ghica, dar şi de o echipă a cinemato
grafiei (încă nu ştim care şi pentru ce film an ume). lntr-o manieră 
bine cunoscută, frînată cu greu înainte de 1977 de către Directia 
Monumentelor Istor ice, echipa a făcut economie de deco r u~i. 
folosind acest monument istoric ca pe un bun al nimănui -ceea 
ce şi era în fapt. Crucea d in ni şă (obiect mist ic) a fost în l ăturată 
ş i probab il furată , placa de marmu ră şi soc lul cr ucii au fost azvîr lite 
pe jos, iar pereţii au fost zugrăv i ţi în alb, c. coper indu-se decoraţia 
pol i cromă v i z ibil ă în vec hile fotografii. Balustrada de marmură a 
fost descomp l etată . Aproa pe toate gr il ajele ş i tocuri le metalice sînt 
desprinse. 

O soart ă mai tristă a avut biserica din Gămănesti, care a fost 
dărîmată în jurul anului 1960, probabil datorită ~onstruiri i unei 
no i biserici de zid în satu l Mavrod in, în că neterminată în 1961 
ş i devenită bi ser i că paroh i a lă a Ghergan ilor 1 3 • Biseri ca din Gămă
neşti nu a fost cuprinsă în li sta monumentel or istor ice a probată 
prin HCM 1160 d in 1955 ş i, în consec i n ţ ă , nu a fost cercetată 14 , 

singurele date privind ar hitectura ş i preţioasa ei deco raţie pictată 
fiind reprezentate de fotografiile inginerului Ion D. Ghica (fig. 
12-15) 15 , precum şi de transcrierea pisa niei z ugrăv ite, inclusă în 
albumul Ghergani realizat de ace l a ş i autor 16 • 

Ansamblul d in Ghergani a trecu t prin nenumărate ca l amităţi: 
două războaie , cutremu rul d in 1940 care a afectat etajul conacului, 
cutremur ul din 1977 care a degradat stru ct ura cape lei şi, mai presus 
de or ice, peste 40 de an i de comunism, faţă de care ne minunăm -
în comparaţ i e cu soarta alt.or curţ i bo i ereşt i -că au mai rămas 
zidur i în pi cioare şi că nu s-a distrus minu natul parc, chiar să lbăticit. 

Creaţ i e pei sag i st i că şi ar hitectura l ă a mare lui pat r iot şi cetăţean 
al univers ului care a fost Ion Ghica, ansamblul de la Ghergani 
are nevo ie de ajutorul tuturor ce lor care mai ţin încă la vest igiile 
istor ice ş i cu ltura le a le neamului nostru. Acest ape l se adresează 
atît i nstituţ iilo r administrat ive, cît şi - cu p recădere · -Academiei 
Român e, al căre i membru Ion Ghica a fost cu începere d ln 13 august 
1874, îndeplinind apoi fun cţ i a de preşedinte între ani i 1876-1881 
şi 1890-1893. 

13 Vezi adresa parohi e i Gh erga ni nr. 15/1 iunie 1961, înreg . DMI cu 
nr. 4037/5 iuni e 1961 (arh iva DMI, dosar Casa Ghica din Ghergani), pri n care 
se apără de sarci na îngrijirii capele i Ghica, trecută în inventarul pa rohie i 
la 1 marti e 1955 de către spital ul uni ficat Ghergani, întrucît parohia nu a 
f~losi t nici odată capela, p reoţii din Ghergani s lujind numai la bi ser ica paro
hi ală, «actua lmente în satul Mavrodi n » . Preotu I paroh adaugă: « .. . Sluj esc 
în biserica parohială din Mavrodin, care e n o u ă ş i încă neterminată î n interior. 
Vă aducem la cunoşt inţă că parohia Ghergani nu are fonduri să-ş i t erm ine 
biserica parohială, dar ca să se mai gîndească la repararea capelei din parcu l 
Ghi ca, care pentru cetăţenie doar un monument istoric, nefii nd folosită de ei 
ni ciodată ş i deci neavînd nici un interes s-o repare ... » (su bi i nierea a parţi ne 
lu i Petre Năsturel, pe atunci referent de specialitate al DM I, care a adăugat 
pe marginea adrese i observaţia« Halal de popă ! ») . Este probabil că« prag
matismu l » loca lni cil o r , h otă rîţi să aibă o biserică no uă, a determ inat ş i dărî
marea bisericii di n Gămăneşt i , fostă b i serică parohia l ă a Gherga nil or. 

14 Datele bibl iografice ale biser icii d in Gămăneşti sînt înregistrate de 
Nicolae Stoicescu la loca litatea Ghergan i, cu precizarea ct itorului (Dimitrie 
Ghica), a anului 1830 ş i a hramulu i - Sf. T reime - care , în mod neob i ş nuit, 
nu apare în pisa ni a zugrăvită (fig. 14 A). Vez i N. Stoicescu. Bibliograf/a 
localităţilor ş i monumentelor feudal e din Rom6nia. 1- Ţara Rom6nească, vo i. 1, 
Crai ova , 1970, p. 330. Se am inteşte de aseme nea că biserica lui Dimit r ie 
Ghica a fost p recedată de o bise rică de lem n ce ex ista în 1810. 

10 Exami narea fotografiilor origi na le permite co nstatarea existenţei unei 
biserici de zid cu abs ide laterale, avî nd faţadele împărţ ite în d o u ă registre 
inegale, prin intermed iul unui brîu zu grăv it, cu profi l sem icilindric. Divizarea 
pe vertica l ă a ce lor dou ă reg istre se realiza pr in \ izene, cu cap ite le şi baza 

RESUME 

A quelque 38 km de Bucarest , sur la route qui me nea Tîrgovişte, se trouve 
1'ancien domaine de Ghergani, qui etait fameux a la fi n du X IX• siecle en 

tant q ue residence de Jea n Ghica (1816-1897), une des plus proeminentes 

personnalites rouma ines de cette epoque: eco nomiste, u n des chefs de la 

revolution de 1848, memor ial iste , prince de Samos , plusieurs fo is ministre 
dipl omate, membre de I 'Academ ie Rouma i ne et - chose mo i ns connue ~ 
ingenieur d iplome de l' Ecole Royale des Mines de Paris. 

Le domaine de Ghergani, comprena nt un parc d'environ 10 ha , eta it 
ent re dans la possess io n de la fam ilie Ghica a partir de 1748, par le mar iage 

de Demetre Ghica avec Marie Văcăresco , qui lui a pp orta e n dot la plus grande 
parti e du domaine qui fut ag1·and i u lterieurement. 

La chape l le, qui fait partie de l' ensemble resi de nt ie l, comprend une 
egl ise a trois abside;, de tradition byzantine, au -dessous de laquel le se trouve 

une crypte de plan rectangulaire. La chapelle a ete construite d'ap res Ies 

plans de Jean Ghica lui-meme, avec la co llaboration - pour la part ie decora 

tive et Ie mo :ii I ier - de 1 'arch itecte Demetre Berinde i (1832-1884) . 
L' inscri pt io n votive, emplacee au-dessus du porta i I de l 'eg li se , indiqu e 

co mm e date de co nstruction I 'annee 1869, mais, tenant compte de la corres_ 

pondance echa nge= entre Jern Gh ica et sa femm e , A lexandr ine, ai nsi qu e 
d'un album de familie, aux photos commentees et datees, ii faut conclurc 

que la co nstruct ion s 'est echelonnee entre 1869 et 1896, dO aux difficulte, 
fi nancieres. 

La crypte est pourvue d'un e 1·iche decoration en marbre, depassee e n opu_ 

lence p1r deux sp lendides sarcophages , co nte nant-l'u n Ies depoui lles 

de Jea n Ghica et de ses parents (ces derniers enterres d'abord dans l 'eglise 
de Gămăneşti-aujourd'hui disparue-qu' il s avaie nt er igee en 1830)
et l'aut re le corps de sa femme Alexa ndr ine (1830-1926). 

L'edifi ce est entoure de plu sieurs tombeaux appartenant a certai ns 
membres de la fami li e, a insi qu'a la gouvernante angla ise des enfants de 
Jea n G h ica, Martha Haycock . 

En 1949, Ies communistes se so nt em pares du doma in e et o nt - petit 

a .petit- saccage toutes Ies r ichesses de 1 'eg l ise et de la crypte. Le sarcophage 
d'Alexandrine G h ica a ete viole et u ne parti e des marbres o nt ete e nl eves. 

A p rese nt , cette be l le c:euvre d'architecture atte nd sa resta u rat ion 
ca pable de prouver le respect pour le souven ir d'u n des grands hommes d~ 
natre pays. 

de factură barocă. În panourile pătrate a le registrului superior se înscriu . 
meda li oane zugrăvite. Faţada de vest a p ron?osu lui era, acoperită integra l 
de reprezentarea Judecăţii de apoi (fig.13 şi 14 B), pi sa nia fii nd de altfel do
minată de Ii sus «dre ptu I jud ecăto r·» (fig. 14 A) . 

Un .e leme nt de un.de~sebit interes era pridvo rul cu st îl pi de lem n p ro
filaţi ş1 arcade din pai anta, tencuite. Zona arcadelor prezenta o preţioasă 
decoraţie pi ctată , îmb inîn d mot ive geometr ice (la arh ivo ltele arcadelor) 
cu buchete de flor i, independe nte sau aşezate în vase de tip orienta l. Panoul 
trave ii centrale cuprindea rep rezentarea Sfint ei T re i m i -Tată l , Fiul ş i Sf. 
Duh-, ceea ce co n firmă hramu l omis în pisanie (fig. 13). I nteresantă apare 
şi rezolvarea c l opot ni ţe i de lemn de plan octogo na l de peste pronaos, r id i
cată pe o bază pătrată mas i vă, din acelaşi material şi acoperită inde pen dent, 
precum şi discreta l ărgire a streaşinei pe latura de vest a pridvorului (fig.13). 
Nu putem decît să dep lîn gem di spar i ţia unui mo nument care , î n pli n ă fază 
de pătrundere a c las icism u lui, demonst ra ataşamentu I pentru formulele 
tradiţionale a le arhitecturi i cu \te ş i ţărăneşti d in Ţara Românească , cu se nsib i le 
reminiscenţe or ie ntale moşten i te din arh itectura veacului a l XV III - iea (ca
racterizare arhitectu rală - Euge ni a Grecea nu) . 

16 l ată transc r ierea pisaniei, ver i ficabilă parţial după fig. 14 A: «Această 
s fîntă şi d umneze i ască biser i că s-au făcut de temelie ş i împodobită pre cum 
ş i să vecii de du mneal ui biv vei chatman Dimitrie Kgika şi pre ost eneala 
preotului popa Dan şi Manta ş i a logofet Ioan ş i Dumitraki cu cheltuia la dum 
nealo r ş i aceşti p ros l ăv i ţ i hr ist ini şi s-a început în zil ele luminatului dom n 
Grigore Kika voevoda ş i s-a sfărş it în zi lele lu mi natu lui împărat Nikolai Pavlo
vici leat 1830 august 8 + Chir Aga Kostak i Zografos». 
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CAPELA GHICA DIN GHERGANI 
Arhitectura şi problemele de restaurare* 

Capela Ion Ghica face parte din ansa mblul cu1·ţii boiereşti 
din Ghergani, inclusă în moşia cu c:ce l aşi nume, a şa cum rezultă 
din planul ridicat în 1896-1897 de inginerul hotarn ic I. C. Goldic. 

I ntregul ansa mblu, format din conacu I propriu-zis, cc. pe la, 
parcul şi ânexe le gospodăreşti -situate într-o incintă de peste 
15 ha-, este cuprins în Lista monumentelor de cultură, c.probc.tă 
prin HCM 1160/23.06.1955, capitolul Monumente istor ice, respectiv 
memoriale, poz iţi a 107. 

Capela a fost construită între anii 1869-1896. Plan\1rile de 
construcţie au fost elaborate chiar de scrii tor (care era inginer 
de mine), aşa cum rezultă din scr isorile sa le către Alexandrina 
Ghica, iar decoraţia interioară, mobilierul au fost încredinţate 
arhitectului Dimitrie Berindei, tată l lui Ion Ber indei. E xecuţ ia s-a 
terminat în 1896, după moartea lui Dimitrie Beri ndei. Din păcate 
în ar hi ve le cercetate nu au putut fi descoperite nici plan urile de 
construcţie iniţi a le, nici ce le de decoraţie, majoritatea documente
lor familiei fiind pierdute sa u distruse în decursul timpului. 

. Situaţia monumentului Capela Ion Ghica după 1949 

Din corespondenţa păstrată în arhiva Direcţiei Monumentelor 
Istor ice, dosar Casa Ghica, sat Ghergani, corn. Răcari, jud . Dîmbo
v iţa, rezultă că, în anul 1940, conacul situat în pa rc ul moş iei Ghica 
din Ghergani a fost grav avariat de cutremur, dărîmîndu-se eta
jul. Din acest motiv etajul I a fost demolat , iar parterul a fost 
acoperit provizoriu. 

Pînă la 1 mai 1950 clădirea şi parcul cu toate anexele au fost 
folosite de G. AS. Bălteni. În 1950 în conac s-a amenajat un sp ital. 

Clădirea conacului a fost substanţial modificată, din arhitectura 
în iţi a lă rămînînd foarte puţin. Interioarele încăperilor importante 
au fost despuiate de orice decoraţ ie cu excepţia unui sa lon (aşa 
numita «bibliotecă» -cum este menţionat pe dosul unei foto
grafii ce se păstrează în albumul familiei -colecţia Radu Se. 
Greceanu 1) . 

În sa lonul acesta mai exi stă plafonul casetat cu decoraţii de 
fact~răn eoclasică: ove, rozete, frunze de acant şi profile din ipsos . 

ln 1954 s-au făcut lucrări de reparaţii la această clădire, 
urmărite la execuţie de arhitectul Constantin Mar inescu, pe atunci 
arhitect şef al SAS - regiunea Bucureşti. Acesta, într-un referat 
întocmit în mai 1954 2 , afirmă că a căutat ca prin luc răr ile de repa
raţii să refacă pe cît posibil vechile profilaturi şi forme ale arhitf'c
turii exterioare. 

Din corespondenţă rezultă că, în 1954, întregul ansamblu, cu
prinzînd şi parcul, era în administraţia spitalului, inclusiv capela 
cu cripta familiei Ion Ghica, folos ită de spital ca morgă. 

Încă de la acea d ată, arhitectul C. Marinescu s ubliniază starea 
gravă de neglijenţă privind întreţinerea capelei: burlane - lipsă, 
luminatoarele de ventilaţie ale criptei - sparte, prin acestea in 
trînd zăpada, întreţinerea şi curăţenia - în stare de totală delăsare. 

* Releveele şi fotografii le sînt executate de autor, cu excepţia fig. 2, 3 
şi 19. _?.parţi nînd arh. Eugenia Grecea nu . 

1 I n albumu I cu fotografii de fami I ie aparţinînd i ng. Ion . D. Ghica, nepotu I 
scriitorului, se păstrează imagini exterioare şi interioare ale conacului şi 
capelei, din perioada 1896-1907. Albumul se află în colecţia Radu Se. 
Greceanu. 

Documente din arhiva Direcţiei Monumentelor istorice (DMI ): 
2 Referatul arh. Constantin Marinescu, şeful Secţiei de arhitectură şi 

sistematizare (SAS), regiunea Bucureşt i , - întocmit la 17.05.1954 - anexă 
la scrisoarea nr. 809/18.05.1954, adresată Comitetu I u i de Stat pentr u Cons
trucţii, Arhitectură şi Sistematizare (CSCAS). 
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Arh. ADDA GHEORGHIEVICI 

Secţia de arhitectură a înştiinţat spitalul as upra obligaţiilor 
ce-i revin prin lege privind folosirea şi conservarea monumentelor 
istorice. 

În 1961 Sfatul popular al comnunei Răcari - Comitetul exe
cutiv - so li c ită Comitetului de Stat pent ru Constr ucţ ii, Ar hi tec
tură şi Sistematizare (CSCAS) 3 aprobarea de principiu pentru 
încheierea obligaţ iunii de folosinţă totală a fostului conac Ghica 
în favoarea Spitalului unificat Ghergani -conform HCM 661 /1955, 
instrucţiu n ilor 1053/1961 ale Sfatului popular al regiunii Bucureşti 
şi nr. 640/1953 ale Direcţiei de arhitectură şi urbanism, privind 
paza, protejarea şi conservarea monumentelor de cultură de pe 
teritoriul comunei Răcar i. 

Din alt document 4 al parohiei Ghergan i rezultă că, în ceea ce 
pri veşte capela, Spitalul unificat Ghergan i so li citase în scr is, încă 
din 1955, ca aceasta să fie cuprinsă în inventar ul parohiei Ghergan i 
- preot Mate i Popescu. 

Totodată, în 1961, în aceeaş i scrisoare , paroh u I arată că eno
riaşii nu au folosit capela niciodată, că nu dispune de fonduri 
penţru reparaţii şi întreţinere, solicitînd fonduri în acest scop. 

ln 1964 Arhiepiscopia Bu cureştilor so licită aprobare la Depa r~ 
tamentul Cultelor şi la Direcţ ia Monumentelor Istor ice 5, pentru 
a preda capela în folosinţă spitalului de copii din Ghergani -
«în prezent nefolos ită, deoarece aceasta se a flă în incinta 
spitalului ». 

Direcţi a Monumentelor Istorice îşi d ă acordul 0 pentru pre
darea capelei către Spital cu condiţi a încheierii de către noul bene
fi ciar a obligaţiei de folosinţă, cu Sfatul popular raional, pr in care 
beneficiar ul se obligă să nu sch imbe destinaţia monumentului 7• 

Faptul este ad us şi la cunoştinţa Sfatului popular al regiunii Bucu
reşti, Di recţ i a de sistemat izare, arhitectură şi proiectarea construc
ţiilor 8 , preci zîndu-se că atît capela cît şi conarn l Ion Ghica fig urează 
pe li sta monumentelor istor ice aprobată prin HCM 1160/1955, 
precum şi obligaţiile privind păstrarea obiectelor de artă 9 din 
capelă de către noul beneficiar - Spitalul de pediatrie din Gher
gani. 

În 1966 se fac sesizări adresate Academiei si Comisiei Monu
mentelor istor ice de către descendenţi ai famili~i Ghica, precum şi 
de către Arhiepiscopia Bucureştilo r 10 semnalînd starea de degra
dare a monumentului şi solicitîndu-se restaurarea şi conservarea 
acestuia în condiţii cores punzătoare. 

Faţă de aceste ses izări, Direcţia Monumentelor Istorice inter
vine la Comitetul pentru cultură şi artă din cadrul Sfatului popular 
al regiunii Bucureşti ~1 pentru a se lua măs uri de către acesta 
(spitalµ! neavînd mijloace) în vederea restaurării capelei, monu
ment istoric cu va loare memorială deosebită. 

3 Adresa nr . 967/5.06.1961 a Comitetulu i executiv - Sfatu I popu Iar :i I 
comunei Răcari. 

4 Adresa nr. 15/1.06.1961 a paroh iei Ghergani către CSCAS. 
5 Adresa Departamentulu i Culte lor nr. 9048/24.07.1967, către DMI. 
6 Adresa DMI nr. 6785/31.07.1964 către Departamentu I Cultelor 
7 Adresa DMI 434/13.01.1965 către DSAPC Bucureşti şi adresa DSAPC 

nr. 160/12.01.1965 . 
8 Adresa SAS - Sfatu I popu Iar a I raionu I u i Răcari nr. 9048/28.12.196-4 

- dosar 900 Ml către Sfatul popular a l reg iunii Bucureşti DSAPC. 
9 Adresa Sfatului popula r al raionului Răcari nr. 9048/20.05.1965. 
10 Scrisoarea Nataliei Th. Balş, nepoată a scriitorului , înreg i strată la DMI 

cu nr. 13344 şi scrisoarea Arhiepiscopiei Bucureştilor nr. 15361/19.12.1966 
adresată DMI. 

11 Adresa DMI nr. 13630/11.11.1966 către Sfatu l popula r a l regiunii 
Bucureşti, Comitetu I pentru cu I tură şi artă. 
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lnter ~enţiile au rămas fără răsp un s şi fără rezolvare 12 pînă 
în 1972. ln urma altei ses i zăr i se constată că s-au făcut în primăvara 
ace lui an une le lu crăr i de reparaţii la ca pelă, de către Comitetul 
judeţean pentru cu l tură ş i educaţie socia li stă Dîmboviţa , cu pri
lejul comemorări i scr iitorului 13 . 

O ultimă ini ţi ati vă de a se face ceva pentru acest monument, 
în 1976, a parţ ine a ce l ui a şi comitet sus-menţionat care so li c ită 14 

av iz pentru «macheta decorăr ii capelei» Ion Ghica propu să a se 
restaura în 1977 - an în care se împl inesc 80 de ani de la moart ea 
scr ii torului d iplomat. So licitare2, ce fapt , se referea la 1 epic
tarea capele i, restaurarea prop r iu-zi să fiind doar o idee pe care 
nu a as igurat-o cu fo ndu ri nimeni , aşa cum se obişr.ui a în <. cea 
perioa dă. 

12 Referatu I DMI din 28.12.1966 ş i adresa nr. 17.746/30 .1 2.1966. 
13 Adresa DMI nr. 12946/22.1 1.1972 către A r hiepiscopia Bucureşti lor. 
14 Adresa Consili ului cul turii şi educaţie i socialiste nr. 667/13.12.1976 

şi referat ele picto r ilor Ion Bănul esc u, Vladimir Şetran, Anton Perussi şi 
Vladimir Zamfirescu - membri ai Uniunii artişt ilor plastici. 

15 Adresa DMI nr . 14.238/11.01 .1977. 
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Avizul favorabil al Di rectiei Monumentelor Istorice, semnat 
de ar hitect ii Cristian Moises~u si Corneliu Dobrescu, se referea 
la repicta r~ şi numai tangent se' pomenea ca aceste l ucrări să se 
facă după luc răr ile de consolidare 16• 

De fapt era vorba de o mică «afacere» a grupului de pictori, 
s p r ijiniţi pe plan local în aprec ierea total s ubiecti vă a picturii de 
seco l XIX, în interesul « l a icizării prin repictare a capelei, avîn
du-:e în vedere că în această ca pe l ă se vor organiza manifestăr i 
cu profil cultu ra l-educativ, a ur1iţii muzicale, li terare, expoziţii, 
eventual un muzeu loca l permanent cu obiecte de cultură dîm
bov iţeană ». 

Ideea repictării capelei n-a fost materia lizată dator ită cutre
murului din 1977, care a afectat grav structura capelei. Pictura a 
scăpat de di strugerea prin repictare, dar pentru monument a 
început o perioadă şi mai neagră, mai ales că Direcţia Monumentelor 
Istorice (d evenită între timp Direcţia patrimoniului cultural na
ţional) a fost desfiinţată printr-un act abuziv. 

Cape la a fost devastată, jefuită, degradarea ş i paragina punînd 
stăpînire pe monument, soartă a atîtor alte monumente istorice. 

I 

1 . Planul de situaţie a curţii din Ghergani, după ridicarea topo executată 
în 1991 de DMASI: 1. Capela Ion Ghica, 2. Morminte le Irinei Ghica şi 
lui Ione l N. Ghica, 3. Conacul Ghica, 4. Pavilionul nou al spitalu lui de 
copii, 5. Bucătă rie, 6. Anexe gospodăreşti şi spitaliceşti, 7. Centrala 
termică, 8. Administraţia, 9. Bazinu I de apă ş i staţ i a de pompare , 10. 
Şcoala Io n Ghica, 11. Şcoala nouă, 12. Aleea de glădici . 
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Din referatul întocmit de pictorii amintiţ i mai sus, rezultă 
că pînă la cutrem urul din 1977, respectiv la data întocmirii refera
tului -14 decembrie 1976, structura de rezistenţă a capelei era 
intactă, cu excepţia unei fisuri la cheia arcului dublu, situat între 
prima şi a ~oua zonă a camerei sarcofagelor din criptă. 

Cele trei cutremure succesive din: 1977, 1986 şi 1990 au afectat 
grav structura de rezistenţă a capelei, necesitînd măsuri imediate 
de consolidare şi restaurare. 

Descrierea capelei 

Construcţia este realizată pe două niveluri, pe o ridicătură de 
pămînt care poate fi naturală sau art ifi cia l ă. 

Denivelarea de cca 2,50 m delimitează o es planadă care permite 
accesu l direct la criptă, unde se află sarcofage le scri itorului Ion 
Ghica şi soţiei sale Alexandrina. 

Accesul la capela amp l asată la nivelul superior, peste criptă, 
se dezvoltă pe două rampe curbe, simetrice, care urmăresc zidul 
de sprijin al terasei şi cond uc la intrările laterale ale pridvorului. 

Materialele de construcţie utilizate pentru acest monument 
sînt: cărămida de dimensiuni tradiţionale \28 x H x 4) , utilizată 
pen\rn \n\reaga structură'. '\a i1aăr\e, 'oo\ţ\, a'os\ae, tur\ă , precum 
şi pentru zidu l de sprijin. 

. Şarp~nta este din lem~, _iar învelitorile şi burlanele, la origine, 
din tabla de cupru. Tencu1ellle exterioare sînt realizate din mortar 
de va~ c.u ad~os d~ culoare pentru părţile superioare ale capelei şi 
t:ncu1el1 mai remtente la socluri şi la zidul de sprijin , imitînd 
piatra atît ca tratare (în asize) cît şi ca grosime. 
• Par9oseli/~ sînt ?in marm_ură în dale mari în naos şi pronaos, 
in doua cu/ori a!b ŞI negru ş1 de dimensiuni mai mici în pridvor, 
unde dalele au di s părut aproape integra/, rămînînd numai chenarul 
negru. Cele ale criptei sînt din dale de mozaic cu desen policrom 
în alb, negru şi verde, de ca litate deosebită, foarte bine păstrate. 

Rampe le_ de acces şi _trotuaru l ad iacent zidului de sprijin sînt 
executate din dale de clincher brun de 15x15 crr., în stare foarte 
bună. 

Pentru decorarea exteriorului capelei sînt utilizate plăci şi 
alte elemente decorative din ceram ica, parţial s mălţuită policrom. 

Marmura scumpă adusă pe Dunăre din străinătate 16 este uti
li zată la criptă pentru realizarea sarcofagelor, a unor elemente 
decorative şi a treptelor interioare. 

Fierul forjat este utilizat pentru grilaje la ferestre, aer isiri 
şi la parapetul zidului de sprijin. 

• 
16 Conf~rm scri:orii lui Ion Ghica, ~dresată soţiei sale, trimisă de la Vichy 

1n 1892, prin care intre altele comun ica sosirea pe Dunăre a transportului 
de marmură pentru capelă . 
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Din descrieri anterioare şi unele urme existente la ferestrele 
din turlă, rezultă că monumentul era împodobit şi cu vitra lii, în 
prezent dispărute. 

Interioru I cape lei şi pridvoru I sînt pictate, iar cripta este zugrăv ită 
în tempera, păstrîndu-se urmele policromiei originare. 

Compoziţia planimetrică a capelei este cea tradiţională, compusă 
din naos, pronaos şi pridvor deschis. 

Naosul are un plan trilobat, cu abside semicirculare la interior 
şi poligonale la exterior. 

Pe traveea centrală a naosului se ridică o turlă cu diametrul 
de 3,88 m, rezemată pe pandantivi şi pe patru arce dubleuri cu lă
ţime de 60 cm. Arcele dubleuri au fost prevăzute cu tiranţi din 
platbandă metalică, sit u aţi la planul de naştere al acestora. 

Pronaosul, dreptunghiular, este acoperit cu un planşeu de lemn 
tencuit şi pictat. Este posibil să fi fost boltit la origine, deşi pictu.-a 
plafonului este de aceeaşi factură cu a restului cape lei. 

Pridvorul este acoperit cu trei calote al căror sistem de descăr
care originar a suferit modificări însemnate. Astăzi calotele se des
carcă perimetral pe trei dintre laturile pridvorului, pe arcele în 
plin cintru ale faţadelor nord, vest ş i sud. Pe latura adiacentă pro
naosului descărcarea se realizează pe trei segmente de arce reze-
ma'te pe \re1 p\\e c.u sec\1,1ne c:i\ 'io·nnă T\JG\men\are, rea\\-z.a\e p1a
babil cu ocazia vreunei reparaţii. Aceste pile se reazemă la rîndul 
lor pe delicatele capitele de ceramică ale co loanelor angajate, 
aflate pe această latură a pridvorului. 

Aceeaşi intervenţie nereuşită s-a făcut şi arcelor dubleuri 
transversale, adiacente calotelor, care az i sînt în formă de segmente 
de cerc, de asemenea din alt material decît arcele perimetrale. 

Intervenţii le se văd prin zona unde pandantivii calotelor sînt 
căzuţi şi apar sprijinirile cu platbande de oţel ale căror ancoraje, 
vizibile pe faţada de vest a cape/ei, nu apar în fotografiile din 1896. 

Structura capelei, deşi realizată în secolu l al XIX-iea, face parte 
ca planimetrie din tipul trilobat folosit cu precădere de meşterii 
veacului al XVII-iea, descris de Grigore Ionescu 17 din care cităm: 

«Majoritatea bisericilor de plan trilobat aparţinînd acestei 
variante ne înfăţişează însă o structură simplă, în care turla naosului, 
arareori depăşind în diametru dimensiunea de patru m, se spri
jină direct pe zidurile încăperii prin intermediul a patru pandantivi 
şi patru arce semicilindrice, două din ele, cele alipite absidelor 
latera le, fiind adesea foarte înguste sau chiar înlocuite de arcele de 
cap ale absidelor înseşi» şi mai departe în nota 43: «Structura 
aceasta, în care funcţia arcelor longitudinale este preluată de 
semicalotele absidelor, s-a dovedit fragilă. Multe din bisericile 
astfel construite şi-au pierdut între timp turlele ca, de ex., la 

17 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii rn Romdnia, voi. li , Bucureşti , 1965, 
p. 79. 

2. Conacul. Faţada de sud 
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3. Capela. Faţada de vest 

4. Capela . Faţada de sud 
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Plătăreşti, în regi.unea Bucureşti, Plumbuita, lîngă Bucureşti . 
Verb ila în regiunea Ploieşti , Sf. Apostoli din Bucureşti, [ ... »] 

La Ghe1-gan i, tur la s-a menţinut, dar este fisurată orizontal 
atît la naşterea ca Iote i, cît ş i la baza ferestrelor, iar toate absidele 
sînt fis urate vertica l pe axul semicalotelor şi arcelor dublouri, 

Cr ipta, di ată la primul nive l al monumentului, îngropată în 
te i-en, nu se desfăşoa ră sub întreg planul trilobat al capelei, ci pe 
pl an d1·ept unghiular , avîn d lăţimea maximă interioară egală cu 
deschi derea cupolei turlei, respectiv 3,87 m. Cripta cuprinde trei 
co mpart imente: ca mera sarcofagelor, o încăpere cu rol similar 
prnnc.osului, afl ată chiar sub acesta , şi o travee de vest, sub pridvor, 
cu prinzînd vestibulul încadrat de două cavouri boltite din care 
ur. ul neoc upat. 

Camera sa rcofa gelor, situată exact sub turla capelei, este pă
trată, a cop er i tă cu o boltă «a vela», rezemată lateral pe arce de 
ca păt de 8-15 cm l ăţ ime. 

Transversa l, spre est, apare un arc de capăt cu lăţimea de 60 cm, 
pl asat exact sub arc ul dublou al absidei altarului capelei, Spre vest, 
un arc dublu lat de 80 cm, cu forma mînerului de coş, avînd săgeata 
de 61 cm şi deschiderea de 3,55 m, este situat sub arcul despărţitor 
între naosul ş i pronaos ul capelei. Acest arc, foarte turtit, descărcat 
pe pile mas ive de z idărie, este dublat de un al doilea arc., tangent la 
cheie cu primul, avînd lăţimea de 35 cm. Cele două arce alipite, 
fis urate la cheie, delimitează un compartiment al criptei situat sub 
pronaos , boltit «a vela» şi acesta, rezemat perimetral pe arce 
de ca păt. Solidul din care face parte bolta acestui spaţiu poate fi 
tor sau elipsoid cu pandantivi. 

Cele două încăperi ale criptei sînt denivelate cu o treaptă şi 
despărţite cu o frumoasă balustradă din marmură, baluştrii avînd 
forma unor colonete în stil corintic sculptate în marmură albă, 
ce contrastează cu mîna curentă, baza şi stîlpişorii marginali ai 
bal ustradei de culoare cenuşie, din aceeaşi marmură ca şi bazele 
sarcofagelor. 

Vest ibulul şi cele două cavouri de sub pridvor sînt acoperite 
cu bolţi «a vela» plate, de mici dimensiuni. 

Cavou I din stînga este înzidit, adăpostind rămăşiţele pămînteşti 
ale Elisei Ghica. 

Foarte ingenios este sistemul de ventilaţie al criptei, realizat 
prin canale oblice de ventilaţie amenajate în zidurile laterale de 
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sub pronaos. Aceste canale comunică cu eXteriorul prin goluri 
decupate în trotuarul capelei şi sînt protejate cu · piese din tablă 
în fo r mă de mici con strucţii prevăzute cu acoperiş în două pante 
pentru scurgerea apelor ş i grilă metalică pe faţada principală. 
Aceste piese sînt adosate soclului şi se armonizează perfect cu 
profilatura acestuia . 

O v entil aţie asemănătoare, tubul a ră, cu diametrul de 30 cm, 
în formă de per iscop este s ituată în axul longitudinal al criptei, 
chiar în nişa acoperită cu o semicalotă din axul camerei sarco
fagelor. 

În raport cu sobr ietatea decoraţiei interioare a criptei, redu s ă 
la zugrăvea l a poli cromă cu motive geometrice şi la pardoseala din 
dale de mozaic decorate cu motive flo rale policrome delicate, se 
remarcă bogăţi a celor d ouă sarcofage. Acestea sînt confecţionate 
din marmu ră si au dime ns iunile de 2.47 m x 1,20 m x 1.76 m 
în ă l ţ ime fleca r ~. Sarcofagele prop riu-zise, care adăpostes c ose
mi ntele scr ii torului, în dreapta, şi ale s oţiei, în stînga, au înălţimea 
de 1,01 m şi · sînt execut3te din marmură albă cu vine cenuşiu
gălbui, bogat sculptate. Capetele spre intrare ale acestora sînt 
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decorate cu piese ce sugerează sicriele din interior, bogat pro
filate şi rezemate pe picioare în formă de labe de leu. Pe aceste 
capete sînt incizate inscripţiile cu numele decedaţilor, data naş
terii şi a morţii. 

Capacul fiecărui sarcofag este subliniat de o decoraţie peri
metrală sculptată reprezentînd ghirlande de frunze de laur , panglici 
de catifea şi ciucuri de inspiraţie clasică. 

Soclurile sarcofagelor sînt realizate din marmură cenuşie cu 
vine mai închise şi au înălţimea de 76 cm. Decoraţia acestora este 
mai sobră, cu profile la partea superioară şi la bază în formă de 
plintă, precum şi trei rosturi orizontale care sugerează asizele 
unui soclu. 
• Soclurile constituie ele însele compartimente de înmormîntare. 
ln timp ce soclul sarcofagului Alexandrinei Ghica este gol, soclul 
co respunzător Sarcofagului lui Ion Ghica, aşa cum se citeşte pe o 
placă de capăt, adăposteşte osemintele părinţilor scriitorului, 
mutate aici în 1896 la s finţi rea capelei. 

Din păcate sarcofagul Alexandrinei Ghica a fost profanat, 
spart pe latura mică, fiind afectată decoraţia sugerînd forma 
unui sicriu. Urme de încercări de profanare se văd şi pe sarcofagul 
scriitorului, pe latura lungă. 

Balustrada de marmură, care separă camera sarcofagelor de 
pseudopronaosul acesteia, poartă, de asemenea, urme de vanda
lism: lipseşte o colonetă-balustru, iar alte două sînt desprinse 
din loc. 

Şi micul altar, situat în nişa centrală de pe latura estică a ca
merei sarcofagelor, este realizat, de asemenea, din marmură 
cenuşie cu vine mai închise ca şi soclurile sarcofagelor. Are formă 
de masă, dintr-o singură lespede, aşezată pe un soclu, avînd în 
centru un panou decorat cu ghirlande şi lateral două console cu 
frunze de acant adosate acestora. Ca şi sarcofagele, altarul a fost 
deranjat scoţîndu-se lespedea de pe soclu-probabil de vreun cău
tător de comori. Una din consolele soclului este căzută, iar crucea, 
situată la sfinţirea capelei pe masa altar, este azi dispărută. 

5. Capela . Planu I nivelu I u i capelei 

Imaginile foto păstrate ne prezintă interiorul criptei avînd 
pereţii d ecoraţi cu zug r ăv eli în tempera, polic rome, bogate, cu 
motive geom~trice . Zug răv elile policrome sînt în prezent aproape 
în întregime d istruse prin nefericita i n tervenţ ie a unei e0ipe de 
filmare a studioului Buftea care a ten cuit şi zugrăv it inter iorul, a 
modificat nişa centrală desfăcînd micul altar de marmură, scriind 
pe arhivolta nişei un nume de personaj de film şi cîrpind cu ipsos 
latu ra spartă a sarcofagului Alexand rinei Ghica. 

Se mai păstrează, la naşterea arcului dublau principal al criptei. 
două plăci din marmu ră albă purt înd citate din biblie. 

Pardoseala este realizată din pl ăci de mozaic 15 cm X 15 cm, 
colorate în alb, negru şi _yerde, decorate cu motive florale: de o 
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6. Capela. Planu I 
nivelulu i criptei 
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7. Capela. Secţ iune 
transversa l ă prin pridvor 
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8. Capela . Bolţ i le 
pridvorului 

calitate excepţiona lă. Treptele interioare sînt toate di n marmu ră 
albă . 

Pretioasa ferone r ie a golu r ilo r de vent il a ţ i e late ra le, care spre 
inte r io rul cr ipte i sînt 1·ezo lvate în fo r mă de fe rest1·e, este astăz i 
demontată , dar se păstrea ză în sta 1·e bu n ă. 

Tot în bu n ă sta1·e sînt şi po rţ il e din fie r fo rjat di ntre vest ibu l şi 
pse udopron2os, precum ş i u şa de cces în u i pt ă, meta li că , fr umos 
decora tă cu rozet e, bumbi ş i un cap de leu. 

Espl an da d in faţa monum ent ului este de li m i tată spre est de 
zidul de sp1· ijin 2. I u pe lei, execut c1 t d in c ă i ăm i dă , t e nc u i t ă în imi
taţ i a as izelor d in pi atră de t"l ie cu rost ur i de 50 mm l ăţ i me ş i 
cca 25 mm ?dînc ime, re; li zate în d ouă 1·etrager i. Z ic' ul este înco1 o
nat cu o cope rt i r ă, s u b li n i ată de profil e d in tercui , l ă, ş i de o b2lus
tradă d in fle i· forj at , în st ilul specifi c sfî rş i t ulu i de seco l XIX. 

Două colonete d in fontă, decorate cu cite patr u grifon i la bază 
şi cite o a mforă la extrem itatea s upe r ioară, sugerînd suportur i 
pentru fl acără, marchează începutul rampe lo r. 

Porta lul de acces în criptă , plasat în axul mon umentu lui pe 
faţada zidului de sprijin, este de fact u ră c l as i că, decorat cu frunze 
de acant la cornişa ancadramentului şi cu mot ive flo ra le pe peri-

metru l acestuia. Executat din elemente de tencuh l ă preturnate , 
ancadra mentu l este parţ i a l deteriorat. 

Rampe le de acces la ca pe l ă au pante le de 10%, l ăţ imea de 
1,23 m, şi sînt pavate cu plăci de clinc her brun, avînd d imen siu nea 
de 15 x 15 cm. Rampe le nu sînt amp lasate d irect l ingă zid, ci este 
l ăs ată o l ăţ i me de cca 45 cm cu pămînt vegeta l, pl antat cu un frumos 
gard viu d in mer i şor. 

Şi t rotuar ul de p rotecţie de la baza zidu lui de spr iji n spre 
esp l an ad ă este realizat d in ace l eaş i p l ăc i de cli nc he r, avînd 43 cm 
lăţime, inclu siv bordura. 
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9. Capela. Secţiu ne transversală prin pronaos 

I 

''"" ...sz.._ 

't1......_- .._1 ...._·.._1 ....._......___,_.........._.r 

O 5M - 070 

10. Capela. Secţiune transversală prin naos 
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11. Capela. Interioru l tur le i 

12. Capelo. Faţada de est 
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Trotuarul de protecţie al capelei este din beton moza icat, avînd 
în dreptul fiecărui burlan piese speciale de receptare a apelor 
pluviale, cu o adîncitură circulară şi o rigolă perpendiculară pe 
trotuar. Respectivele piese depăşesc lăţ imea trotuarului pentru a 
conduce apele pluvia le cît mai departe de faţadele capelei, spre 
terenul înconjurător, înierbat, ale cărui pante asigură şi acum scur
gerea liberă a apelor spre periferia acestuia. 

Deteriorarea şi di s pariţia burlanelor, precum şi tdsarea tere
nului în zonele absidelor laterale (probabil, cu fundaţii mai puţin 
adînci) au permis totuşi unele infiltrări ale apelor pluviale între 
trotuar şi sol. 

Decoraţia exterioară a capelei este de in s piraţie clasică. O 
amplă cornişă pe console din cărămidă tencuită formînd un motiv 
ritmic, dub l ată de o friză decorată cu motive florale - în culoarea 

13. Capela. Secţiune longitudinală 

14. Capela. Detaliu a bsida a lta r 
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15. Cape/a. Detaliu faţada de vest 
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16. Capela. Detaliu travee faţada de vest- releveu 1991 

cer·am ic ii din care este confectionată, formează term inatia de sub 
învelitoare pe întreg perimet~ul faţad elor . · 

Registrele faţadelor sud , est şi nord sînt des părţite de un brîu 
cu profil semicircular, subliniat de altele două drepte în retrageri 
succesive, egale, brîu care urmăreşte arh ivo ltele ferestrelor capelei. 

Registre le sînt formate din panou ri dreptunghiulare adîncite, 
ciecorate po l ic ro m cu zugrăveli în tempera, cu motive geometrice 
- pentru registrul superio r. La registrul inferior -tencuieli de 

var cu adaos de culoare, în cîmp continuu, întrerupt numai de 
muchiile poligonale a le abs idelor şi de cele ale pilaştrilor ce mar
chează arce le princ ipale a le naosului şi pronaosul ui. 

Soclul care înconjoară faţad ele sud, est şi nord este realizat 
în două registre, din care pr imul are profilele la aceeaşi cotă cu 
parapetul port icu lui faţade i vest ice, iar al doilea constituie e l evaţ i a 
zidăriei soc lului prop r iu -z is, rezultat din diferenţa de patru trepte 
între nivelul trotuarului şi ni ve lul de călcare al pardose lii pridvo
rulu i şi al interioru lui capelei. Acest soclu este realizat dintr-o 
tencuială rezistentă care imită piatra artificială, posibil ca reţeta 
mortarului să fi conţinut şi ciment într-o proporţie anume. 

Aceasta explică, poate , ş i foarte buna conservarea tuturor pro
ftlelor soc lului. Lipsa totală a umezelii (cu excepţ ia infiltraţiilor 
datorate dispariţiei burlanelor) denotă că sistemul de aerisire al 
cr ipte i, formulele utilizate la îndepărtarea apelor de suprafaţă, 
cît ş i reţetele mortare lor folosite au contribuit din plin la buna 
conservare a z i dăr iilo r şi implicit a monumentului. 

Faţada vest i că a capelei este t ratată traci i ţio na l cu un portic 
desch is cu trei travei, latera l avînd încă o travee pe faţada s udică 
şi alta pe cea nordică . Porticul constituie astfel de fa pt pridvorul. 
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17. Capela. Detaliu portal capelă 

Cele trei arcade din faţada vestică sînt amp lasate imediat sub 
friza ceramică flora lă şi se reazemă pe patru coloane cu capite le 
de tradiţie bizantină ca formă, fus canelat ş i bază decorată cu pro
ftle clasice. 

Colonada este rezemată pe un parapet de asemenea de factură 
clasică, avînd la baza coloanelor decroşuri şi între acestea -
panouri decorate cu plăci d in ceramică de culoare roşie cu deco
raţii în relief, vegeta le, smălţuite policrom. Fiecare panou are în 
centrul său o cruce bizantină, probabil a urită la origine. 

Cu acelaşi gen de elemente din ceramică sînt decorate arhi
vo ltele arcadelor şi triunghiurile ce se fo r mează între acestea, 
decoraţ ia fiind flora l ă, s imil ară cu a frizei. 

Perete le estic al pr idvorului este decorat cu co loane anga jate 
avînd exact ace l eaşi caracteristici cu cele ale porticului . Arhivoltele 
acestor coloane au sufer it probabil t ransformăr i datorate unor 
reparaţii inabi le, aşa cum am arătat mai înainte. 

Portalul de acces în ca pelă merită o at enţie s pec i a lă . De o 
înălţime de aproape patru m, din care golul uşii pro pr iu-zise de 
2,63 m, acesta se compune dintr-un ancadrament în două registre, 
realizat din elemente decorative din ceramică smă lţu it ă poli cro m 
cu motive geometrice, formînd o împletitură de romburi cu cîte o 
rozetă în centrul fiecăr uia şi proftle decorate cu perle ş i madon e 
de in s pi raţie c l as i că. Registrul supe r ior conţ in e pisania capelei, 
cuprinzînd blazonul familiei Ghica -desc ri să în capitolul dedicat 
isto r icului capelei. Bl azonul este realizat în re lief, pe o pl acă de 
marmură a lbă cu înscrisurile in cizate şi aurite . De subliniat faptu l 
că pe aceasta este gravat anul începerii construcţiei capelei: 1869. 
Te r minaţ ia superioară a ancadra mentului este marcată pe ambele 
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lat ur i cu două pl ăc i cera mice pătrate avînd în re li ef cîte un cap 
de leu . 

Regist rul infe r ior co n ţ i ne u şa de acces d in lemn de st ejar masiv 
- pa r" ţ i a l d i strn să . Tăb li a super i oa r"ă păst rează o decora ţ i e flora l ă 
p i rng rava tă. Este po: ibi l ca ş i acea stă parte a uş ii s ă nu fie cea 
o r i g i n a r ă, co nt r·astînd cu deco r"a ţ i a bog< t ă a cape lei ş i mai ales cu 
pie<e le bogat scul ptat e d in inte r io r : t împ la, st ra ne le ş i întreaga 
î n făţ i şare o r i g i na ră a capele i, a şa cum se vede în fotogr-afii le d in 
1896. 

Tu r la de fact u ră bi zant in ă car·e încununează naosul este con
cepută pe plan po ligona l, la exte r ior , avînd douăs prezece latur i, pe 
fi eca re d in acestea fiind cîte un go l te rminat cu arc în plin cintr u. 

Aspect ul exter io r al t ur le i, a şa cum se prez i ntă astăz i, d i feră 
faţă de înfăţ işarea or ig i n ară din fotogra fiile-document. 

Acum paramentu l este realizat d in ş i ru r i alternate de cărăm i dă 
a pare ntă roşie ş i panour i de tencui a l ă a l bă specific bi za nt ine, cu 
arhi vo ltele fer-estre lor din cărăm i dă de s ecţ iu ne tra pezo i da l ă , 
tratată aparent. Peste acestea se găsesc tre i alte ar hi vo lte sup ra puse , 
în retrager i succes ive în formă de seg mente de cerc , tratate alter
nant în te n c ui a l ă a l bă ş i cărăm i dă roşie, aşezată pe lat . Aceste 
retrager i ale ar hi vo lte lor au fost rea li zate prin a şezarea pe conso le 
de c.ărăm i d ă a parentă, la naşterea arcade lor, în retrageri succes ive . 

ln fotog rafiil e document, t ur la est e tencuită, naşterea 
ar hi vo lte lor se face pe conso le sculptate , iar proporţ i a c:cestor
arhivo lte est e mai a lu ng i tă . În săş i înve li toarea tur lei pare d i fer i tă 
az i de cea or ig i nară . Este mul t mai mare ca d iametr u la n aştere, 
iar la partea s upe r ioa ră a ca lote i înve li toarea are silueta mult mai 
t u rt i tă . 

Sînt d i ferenţe ş i la baza tu r lei. Aceasta are for ma une i prisme 
dodecagona le, rea lizată d in cărăm i dă a parentă . La nive lul parape
tul ui fer-estre lor t ur le i este reali zat un profil cu pa ntă spre exte
rio r , din cărămidă pe mu ch ie, iar mai jos, între două reg istre de 
cărămi dă a parentă , încă un profil tencuit. La intersecţ i a cu înve li
toarea cape lei, apare az i o bază tronconpi ra mid a l ă cu douăsprezece 
feţe - avînd tenc uiala de aceeaş i factură ca la pilel e ce reazemă 
az i pe co loane le angajate ale pr idvor ului, 

19. Capela . Rampa şi lampadar espla nadă 

18. Capelo. Detal iu portal cr i ptă 

20. Capela. Deta Ii u lam padar 
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Toate acestea denotă că s-a intervenit la un moment dat la 
turlă, îngroşîndu-se calota acesteia şi poate chiar realizîndu-se o 
centură la baza ei. Aşa s-ar explica şi modificarea paramentului 
şi apariţia bazei tronconpiramidale a turlei. Totuşi din documentele 
de după 1949, nu rezultă că s-au făcut după această dată intervenţii 
la turlă. De asemenea nu rezultă exact în ce au constat lucrări le de 
reparaţii din 1971-1972. 

Aceste lucruri se vor putea l ăm uri în momentul desfacerii 
învelitorilor, pentru executarea luc răr ilor de consolidare-res
taurare. 

Decoraţia exterioară este completată de feroneria ferestrelor 
de la nivelul cape lei , de elementele metalice decorate care prote
jează golurile de ventil aţie ale criptei şi mai ales de cele trei fru
moase cruci din fier forj at amplasate una pe turlă, una la inter
secţia coamelor pridvorului şi încă una la terminaţia învelitorii 
de peste absida altaru lui. 

Aşa cum am arătat mai sus, la origine ferestrele aveau vitral ii. 
Cele din turlă mai păstrează, la partea super ioară , între arce le din 
lemn ale cercevelelor, st iclă de culoare roşie ş i albastră flancînd o 
cruce a lbă amplasată în axu l ferestrei. 

Învelitoarea din cupru a capelei, păstrată ca prin minune, 
este în stare destul de bună cu excepţia unora din jgheaburile dete
riorate ş i a burlanelor lips ă. Se spune că şi acestea la origine erau 
de cupru, dar s-au furat. 

Învelitoarea urmăreşte str uctura planimetrică treflată a capele i, 
iar cea de pe turlă (probabil modificată) este aproape lipită de 
extrad osul cupo lei , existînd eventual numai o asterea l ă pe şipci. 
Deas upra naosului se citesc pe învelitoare două segmente de cilin
dru îmbrăcate în ta blă, aşezate perpend icu Iar pe axu I longitudinal, 
pe lat urile de est şi vest ale turlei, exact deasupra arce lor prin
cipale de sprijin ale acesteia. Este posibil ca acestea să reprezinte 
intervenţii ulterioare de conso lidare a arcelor principale, după 
cum pot fi chiar arce le originare care s usţin tur la. Şi acest lucru 
va fi clar ificat o d ată cu lu crări l e de r epa raţii. 

Interiorul cape lei este pictat în ulei, a parţinînd după unele 
a firmaţ ii pictorului Pompi li an. Pict ura în ansamb lu este unita ră şi 
de aceeaşi man ieră, cu excepţia cupo lei Pantocratorului, probabil 
repictată şi parţi a l distrusă de infiltraţii eh iar în centru I acesteia. 

Tamburul tu rlei este pictat în albastru, fond pe care apar motive 
geometrice subli niind prof11ele din tencuială ale celor două brîuri 
şi naşterea cupolei. Restul cîmpului este pictat cu steluţe aurii. 
O fri ză cu 12 meda/ ioane reprezentînd Sfinţi i Aposto li, rep i cta ţi 
parţi a l, se desfăşoară la partea inferioa ră a turlei între cele dou ă 
brîuri, iar o in scripţ i e din Biblie pe ine lj.JI inferior al turlei rezemat 

-1;'( -1-

pe arcele principale; pe cheile acestora, la răsărit şi apus, este pictat 
blazonul Ghiculeştilor, iar pe celelalte două, însemne biblice. 
Pe cei patru pandantivi, sînt patru medalioane cu reprezentarea 
celor patru eva nghelişti. 

Arhivoltele arcelor princi pale, intradosu l acestora, absidele, 
altaru l sînt decorate cu motive florale şi geometr ice care apar 
şi la panourile d intre ferestrele naosului ş i pronaosului. Semica
/otele abside lor au fondul pictat în albastr u cu ste luţe aur ii, iar 
elevaţ iile acestora în tonuri calde cu motive geometrice, poli
crome, în cu lori armonizate. 

Plafonul pronaosului are în centru imaginea pictată a lui Dum
nezeu Tatăl în cromatică de auriu, roşu, albastr u, iar în colţuri 
sînt repre-centaţ i simbolic ce i patru evanghe li şti. Pe peretele vestic 
al pronaosului, deasupra portalului de acces, este pictat Sf. Ioan 
pe un fund al conţinînd un frumos peisaj. 

Pe ceila l ţ i pereţi şi alte elemente de ar hitect ură se regăsesc 
aceleaş i motive florale şi geometr ice pictate în aceeaşi gamă cro
matică de brun, verde-măs lini u, rosu, visiniu, auriu, a lbastru. 

În interiorul naosului se mai păst~ea ză ~atapeteasma sculptată 
d in lemn de nuc, de va loare art i stică ş i bogăţie remarcabile; în 
prezent, icoan ele, med a/ ioan ele, părţi d în decoraţ ii le coronamen
tu lui şi uşile împărăteşti sînt smulse. Imag inile foto din 1896 ne 
arată cît de bogat şi de unitar conceput era acest inte r io r la 
origine. 

Prin grija parohului din Ghergani au mai fost sa lvate, în 1990, 
o parte din icoane le tîmp lei, strane le sculptate şi un jilţ arh ieresc, 
care se păst rea ză astăzi la bise ri ca cimitirului Ghergani. 

În exterioru l capelei, pe esplanada din faţa monumentului se 
găsesc două morminte: al Irinei N. Ghica 18, de o deos ebită valoare 
pl ast ică (o cop ie după un monument funerar mil anez executat de 
sculptorul Serafino Bianchi) ş i al lui Ion N. Ghica, fiul Irinei, 
aviator, pe a cărui piatră de mormînt sînt în scr ise zbor urile sale 
de c ursă lungă. At rage ate nţi a interpretarea bl azonului Ghiculeş
tilor, sculptat pe acea.st ă piatră, unde lac rimile sînt în locuite cu 
elice de av ion . 

Apreciind aşeza rea mormintelor, grilaje le de fier forjat şi 
gardul viu care înconjoa ră primul mormînt şi ce le pe latura de 
nord a cape lei, ca şi ce lelalte urme de amenajare peisagistică 
păstrate în parc: bănci, alei, un lampadar, urmele de pe locu l 

18 Ase u rmă ri în articolul precedent, dedicat isto ri culu i cape lei Ion Ghica 
preciză ri le privind decedaţi i ş i descr ierea mormintelor, precu m şi alte 
aspecte privind parcul , conacul ş i întreg u l ansam bl u al Curţii Ghicule ştilor 
de la Ghergani. 
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21. Plan de amplasare a mormintelor 
fa mili ei Ghica , d u p ă r id icarea t apo 
executată în 199 1 ce D MASI 
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22. Curtea din Ghergani. Propu nere de delim ita re şi valor i ficare a ansamblu 
lui: 1. Capela Ion Ghica , 2. Morm intele Irinei Ghica ş i Ionel N . 
Ghica, 3. Conacul Gh ica , 4. Pavi l io nul nou a l Spit alu lu i de copii ,5. Bu că 
tărie, 6. Anexe gospodăreşt i şi spălător i e, 7. Ce ntra la termică , 8. Admi
nist raţ ia , 9. Baz inu l de apă ş i staţia de pompare, 10. Şcoala Ion Ghica, 
11 . Şcoala n ouă, 12. Aleea cu glădici, 13. Terenu r i t eni s, 14. Dotări pent ru 
c ură profi lacti că activă («fi tness center ») , 15. Spaţiu polivale nt pent r u 
fun cţ iuni culturale ş i tu r isti ce. Notă : linia punctată este delimitarea 
propusă pentru monument, iar su prafaţa haşurată p ropusă a rămîne 
în admini strarea spita lul u i . 

bătrînului stejar, se poate imagina cît de atent a fost conceput 
şi executat acest ansa mblu arhitect ura l ş i peisagistic. 

Parcul, ch iar să lbătic it, păstrează înc ă aleea de t i să de la accesu l 
dinspre Şoseaua Bu c ureşt i - Tîrgov işte, prec um ş i ce lebra alee 
de glădici care permitea acces ul la conac d inspre gară. Pe această 
alee a fost construită de căt r e Ion Gh ica şcoa l a primară în funcţie 

ş i azi - încă una din opere le scr ii to;·ului care a sist emat iz<t sat ul 
Ghergani, construind şi alte dotă'- i de sec.mă , înt1-e care primăria 
si t ribu na lul. 
' Din iniţi ati va profesor ul ui Grigore Ion esc u şi p;· in gr ij a Direcţ iei 
Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istor ice c. ufost prevăzute 
fonduri pentru consolidarea ş i restaurarea cc.pe lei Ion Ghi ca. 
Pîn ă în prezent a fost întocmit proiect ul pentru a ce~te lu crăr i, 
avînd ca şef de proiect pe autoarea rîndurilor de mai sus. 

Studiu l cuprinde o parte din cercetarea i stori că efectuată de 
isto r icul Radu Se. Greceanu, strănepot al marelui scr iito r, 
articolul despre isto r icul ca pelei const itui nd rez ul tat ul acesto r 
cercetări. Pentru cercetarea de a rhitectu ră elaborată am bene
fici at de cons ultanţa Eugeniei Grecean u care, împreună cu soţ ul 
domniei sa le, a oferit pe parcu rsul elaborării proiect ului tot ~ pri
jinul datorat experienţei profesiona le, erudiţ iei şi, mai c; les, dă r ui r ii 
ce- i caracterizează în sco pul sa l vă rii monumentelo r noastre . 
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În studiu se au în vedere lu crări de consolidare şi restaurare 
a morilrmentului pentru aducerea la starea iniţi a l ă, pe cît posibil, 
urmărindu-se următoarele principii : 

- nu · se vor modifica d imensiun ile, formele şi proporţ iile 
elementelor str uctural-ar hi tect urale existente; 

- se vor as igu ra str ucturii actuale rezi stenţă ş i rig iditate late
ra lă spor i tă, capacitate de ada ptare şi stabilitâte la degradările 
seismice; 

-se vor lua măs u r i pentru a împiedica infiltrarea laptelui de 
ciment spre interior, pentru a nu se degrada pictura (ex. 
la pl a nşeul pronaosului capelei se va realiza un nou pl a nşeu de 
beton cu cofraj pierdut şi etanş peste plafonul de lemn existent, 
păstrînd pi ct ura); _ 

-fisu r il e existente în axe le absidelor, la pronaos pe timpanul 
portalului şi la arce le principale, se vor ţese pr in exterior - la 
inter io r făcînd u-s e ch ituiri şi i njectări, mai ales în zonele pictate 
figurati v ; 

-toate elementele decorative de ceram i că, lipsite de aderenţă 
în prezent, se vor demonta cu grijă, depozita şi repune în operă 
după consolidare; ce le lipsă se vor executa după modelul celor 
existente; 

- panourile adînc ite pictate de pe faţade se vor fotografia şi 
eventua l rep icta d acă vor fi afectate de consolidări; 

- se vor rezugrăv i s paţiile cr ipte i după fotografiile care redau 
as pectul ini ţia l al zugrăve lii policrome; 

- se va pune în va loare zona a di acentă monumentului în prima 
etapă, introducînd iluminat exterior în ce le două colonete de fontă. 

În studiu se prevăd unele măsuri urgente , necesare pînă la 
începerea I ucrăr i lo r propriu-zise: 

1. restituirea capelei către parohia din Ghergani pentru pro
tecţie, pază , conservare - întrucît actualul beneficiar nu a do
vedit nici o grijă pentru aceasta ; 

2. asig ura rea protejării ş i conservării pînă la începerea lucră
rilor de conso li dare, pr in închiderea acces ului la încăperile capelei 
şi cr iptei, spr ijini rea arce lor ş i bolţilor fisurate, reparaţi i la înve li 
toare şi bur lane; 

3. rest udierea pos ibi li tăţ ilo r de împrejmui re şi protejare a 
terenu lui minimal necesar protei ăr ii capelei în cadr ul parcului 
pînă la pune rea de acord a tuturor celor în drept privitor la des
t inaţi a întregului ansa mblu; 

4. împrejmui rea acestu i teren pentru asigurarea pazei proprie
tăţii şi a şant ie rului în cadrul lu crări lo r de organizare a şantierului; 

5. asigurarea şantieru lui cu energie electrică de la reţelele 
d în zonă; 

6. asigurarea apei pentru nevoile şantierului . 
· Studiul cupr inde numai lucrăr ile de consolidare şi restaurare 

abso lut necesare fără de care monumentul, afl at în fa za de precolaps, 
se dist ruge. 

Restaurarea pi cturii, mobilierul, corpuri le de iluminat speciale, 
vitraliil e se vor prevedea într-o a ltă eta pă - dacă se vor găs i spon
sori - pentru va lorificarea cu l tura l ă dar şi economi că , eventual 
turist i că a arrsamblului. 

Pentru a se sa lva de la pieire ş i a pune în va loare întreg ansam
blul, pe lîn gă lu crăr il e prevăzute pentru cape lă, care se vor executa 
din fo ndurile statului pri n grija Direcţiei Monumentelor, Ansam
blur il or ş i Situ r ilor Istori ce, este necesa ră o reconsiderare a fun c
ţ iu n il or c l ădir ilo r act ualului spital, avînd în ved ere că, în prezent, 
pav ilionul amenajat în rămăşi ţele conaCLilui funcţionează cu totul 
impropr iu şi nu are mai mult de 4-5 pac i enţ i, mai ales copii 
aba ndonaţi. 

Cum există promisiuni ale unor sponsori externi de a construi 
un nou spital de copi i pe locu l pav ilionului ce funcţionează în clă
direa constru i tă după 1950 în zona s udică a parcului, trebuie 
coordonate toate i nst ituţii le im pi icate pentru a se găs i so Iuţii 
administrat ive care să permită materializarea propunerilor de 
ma i jos. 

Propuneri de valorificare a sitului monumentului 

În baza r id icării topografice a ansa mblului parcului de peste 
15 he, care s-a as igurat pr in g1· ij a Di recţiei Monumentelo r , Ansam
blu r ilo r ş i Situr il or Istorice, pro iectantul a pro pus cîteva posibi
li tăţ i de va lorificare, prin crearea în incinta parc ului, pe cca 8 ha, 
a unui centru cu lt ural turi stic cupr in zînd: 

60 

1. refacerea conacului aşa cum 'i fost înainte de 1940- cu des
tinaţia: centru de întilniri, simpozioane, sejur turistic, de docu
mentare, sej ur cultural şi de odihnă, pentru oameni de cultură, 
artă, şti inţă , eventual în ad m în istrarea Academiei Române; 

2. amenajarea casei memoriale a scr iito rului Ion Ghi ca 
pri n recuperarea şi pu nerea în va loare a obiectelor şi documentelor 
care mei ex i stă, şi care s-ar putea recupera prin achiziţionarea 
de către Muzeul judeţean Tîrgovişte; 

3. asanarea parcului - redarea as pectului peisagistic (în baza 
unor planuri existente din sec XIX) şi prevederea unor funcţiuni 
de agrement t uri stic, odihnă act i vă, eventual un mic centru de 
s ănătate, cură de teren, terenuri de tenis, etc; 

4. delimi tarea terenului şi anexe lor vi itorului spital preco
nizat a se construi de către sponsor i străini, în zona pavilionului 
nou al spitalului - şi col aborarea cu aceşt i sponso ri pentru a 
pune în acord cele două eventuale in vestiţii; 

5. atragerea unor firme particulare româneşti şi stră ine pentru 
finanţa rea acestui centru prin promovarea în presă, radio, TV a 
acestor idei, cu spr ijinul ofici a lit ăţ ilor culturale locale şi centrale, 
precu m şi a adm inistraţiilor respective, implicit al unor factori de 
răspundere din turismul local ş i central. 

Di stanţa de numai 40 km faţă de Bucureşti, apropierea de două 
însemnate centre de cultură: Tîrgov işte şi Piteşti, frumu s eţea par
cu iu i, precum şi întreaga zonă care a dat o seamă de oameni de cultură 
istoriei noastre, creează premisele de a face din acest ansamblu 
un focar de cultură şi frumuseţe care ar continua tradiţiile familiei 
Ghica şi ar face cinste contemporanilor. 

Şi nu în ultimul rînd trebuie subliniat"că localnicii din satul 
Ghergani doresc d in tot sufletul acest lucru şi sînt gata să depună 
toate eforturile in::lusiv cele materia le pentru realizarea acestui 
desiderat. Am constatat cu bucurie acest lucru cu ocazia nume
roaselor deplasări făcute la faţa locului în timpul elaborării proiec
tului, cînd 2m cunoscut cîţiva oameni de toată nădejdea pentru a 
contribui la realizarea acestor idei: parohul Vlada Ştefan şi preotul 
pensionar Constant în Cristescu, profesoru I Ion Li vede, directorul 
şco lii din Ghergani, Nicolae Drăgoi, primarul comunei Răcar i, 
profesorul Gheorghe Bulei, directorul Muzeului de istorie al 
judeţului Dîmboviţa şi a lţii. 

Este necesar numai ca cineva cu multă energie şi perseverenţă 
să preia coordonarea tuturor forţelor ca pabile şi dispuse să acţio
neze pentru realizarea acestui nobil scop. 

RESUM~ 

Apres avoir fourni quelques renseignements d'ordre general (appartenance, 
emplacement, date de construction), l'auteur du projet de restauration et de 
consolidation entreprend une analyse de l'etat du monument durant la periode 
1949-1977, fondee sur l'etude des documents, pour aboutir a la situation 
actu e l le. 

La description de la chapelle de point de vue architectural, en tenant compte 
de la typologie planimetrique, Ies materiaux de construction, la structure de 
resistance, s'accompagne d'une description des valeurs artistiques: la decoration, 
la peinture, s'attardant sur differants objets de l'interieur et de l'exterieur 
du monument. 

On ins iste sur la description des sarcophages de l'ecrivain Ion Ghica et de 
sa femme, emplaces dans la crypte de la chapel le, sur le double interet com
memoratif et artistique; Ies tombeaux des autres descendants se trouvent 
dans la zone adjacente du monument constituant un ensemble harmonieusement 
integre dans le parc du domaine Ghiculeşti. 

La premiere etape du pro jet de restauration et . de consol idation de la cha
pelle doit etre precedee par des mesures urgentes de protection et de securite . 

Dans une premiere etape sont prevus des travaux de sauvetage, car Ies trem
blements de terre, la negligence et l'oubli (de 20 ans durant) ont determine 
l'etat c!e col lapsus qui caracterise aujourd'hui le monument. 

L'interet de l'auteur s'etend a l'ensemble entier de la cour de Ghiculeşti, 
cherchant des solutions pour la mise en valeur de l'ancien manoir, le parc et 
la chapel le . 

Par la restauration du manoir (devenu « La maison Ion Ghica») et l'amena
gement du parc (possible lieu de repos pour des gens de lettres) , on pourrait 
realiser un centre culturel et touristique qui attirerait ses visiteurs tant par 
la personnalite de l'ecrivain Ion Ghica que par l'harmonie de l'ensemble tout 
entier. 

Pour reussir, ce projet aurait besoin de reunir toutes Ies ressources, humai
nes et flnancieres, locales et externes, et particulierement vises seraie nt !'Aca
demie Roumaine et la Comission Nationale pour Ies Monuments, Ensembles 
et Sites Historiques. 
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ARHITECTURA TRADIŢIONALA PE VALEA ARIESULUI , 

Munţii Apuseni reprezintă o unitate 
geografică importantă în cadr ul natural 
românesc, iar rîul Arieş se impu ne ca 
ce l mai important afluent al Mureşului 
în reţea ua hid rografică abundentă a zone i. 
Recunoscînd va loarea element ului geo
grafic, trebuie subliniat că însuşirile fiz ice 
ale pămîntului sînt numai potenţe care-ş i 
ca pătă va loare deos ebită, în pr imul rîr;_d 
pr in mun ca şi inteligenţa oamenilor. ln 
acest sens George Vîlsan amintea: «Va
loarea primo rdi a l ă (în această re l aţie 
om - mediu) o are elementul uman ş i 
ce a fost el în stare să realizeze d upă o 
revo luţie uneori sec ul ară , împotriva sau 
cu ajutorul factorilor istorici, politici, 
economici, geografici sau de a ltă natură . 
Iar cînd elementul uman este alcătu it 
dintr-o masă etnică omogenă ş i covîrşi
toare, atunci importanţa primordia l ă o 
are acest fapt etnic, faţă de care toţi 
ceilalti factori sînt secundari 1• 

Val~a Arieşului, pe tot parcursul său, a 
concentrat aşezări umane de o l argă va
rietate . 

Din punct de vedere etnografic se pot 
distinge două zone: Ţara Moţilor şi 
Mocănimea. 

Tara Motilor . . 
Reprezintă toată zona muntoasă din 

bazinul superior al Ar ieşului, ocupîn d o 
poziţie central ă în masivul Munţilor Apu
seni. Denumirea de «ţară» este potr i
~ită multor altor părţi ale Rom ân iei. 
lnsoţind paralel Carpaţii, aceste regiuni 
naturale, închise de înălţimi, prezintă par
ticularităţi etnice, psihice, de ocupaţii, 
de port . « Ţările adăpostesc fragmente 
mai mult sau mai puţin diferenţ i ate în 
sînul aceluiaşi popor ».2 

Bazinul superior al Arieşului este măr
ginit de înălţimi: Biharia - Curcubăta 
Mare (1849 m), Găi na (1488 m), Căli
neasa (1432 m), Balomireasa - Sboru 
(1633 m ). O caracteristică geomorfologică 
ce a favorizat practicarea păstoritului de 
către locuitor ii aşezăr ilor din această parte 
a ţării este aceea a ex istenţei unei largi 
s up rafeţe de culme, cu pajişti la înălţimea 
de 1100-1200 m. 

1 George Vî lsa n, Transilvania în cadrul unitar 
al pămintului şi statului romdn, în voi. jubiliar, 
«Transilvania, Banatu I, Crişana, Maramureşu I», 
I, Bucureşti , 1928, p. 145- 146. 

~ Ion Conea, Sugestii ş i indicaţii geo-istorice 
pentru numirea şi determinarea marilor unităţi 
administrative ale Romdniei în «Socio log ie româ
nească» , 1968, p. 240 

La nord de va lea Ar iesu lui se . desfă
şoară culmil e netede ale Mun te lui Mare, 
cu vă i înguste ce coboară spre Arieş, 
iar la sud -Munţii Trască u, care mărg i nesc 
zona cu satele afl ate în Mocănime. Aceste 
sate in clu d regiunea muntoasă a Posegelor, 
Ocoliş, Lunca, Vidolm ş i zona depresiu
ni lor de contact si de eroziun e. 

Ce le două Ar i~ş uri, Mare ş i Mic, care 
con flu ează în amonte de Cîmpeni, l ărgind 
va lea Ar i eş ului în bazinul mijlociu, au 
concentrat, îm preună cu vă il e aflu ente, 
majoritat ea aşezărilor. Ar ie ş ul Mare, în 
nord, îşi ad ună ape le din mas ive le Vîrtop, 
Scărişoara şi Curcubăta, iar Ar ieşu l Mic, 
la sud, din mas ivele Curcubăta si Gă i na . 

O succes iu ne de sectoare îng u
0

ste, des
părţ ite de baz inele depresionare, a favo
rizat ocuparea umană intensivă a acestui 
terito r iu. Aşezări importante s-a u consti
tuit în depresiuni: Cîmpeni, Albac, Gîrda, 
Arieşeni 3 . 

Din pun ct de vedere etnic, satele au 
fost ş i sînt locu ite de români. Această 
interesantă zonă etnografică este semna l ată 
la începutul secolului al XX-iea de către 
geograful R. Ficheu x, care a întreprin s 
ca mpanii de cercetare în nordul şi vestul 
României, « [ ... ] cu toate lac unele unei 
explorări preistorice la începuturi, săpă
turile ne-au dat un material destul de 
bogat ca să putem admite vechimea ocu
paţ iei de către om, a insu lei pe care o 
formau Munţii Apuseni, între lacurile 
panonice şi t rans il vănene; an umite colţuri 
retrase ale mas ivului, cum e va lea îna ltă a 
Arieşului, au în înfăţişarea exterioară a 
caselor, a lucru r ilor de gos podărie, atîta 
rusticitate ş i arhaism, încît te poţi în
treba dacă n-a r fi cu putinţă să se regă
sească aici vech iul element autohton dac, 
asupn căruia colonizarea romană şi-a pus, 
mult mai tîrz iu, partea e i cu atîta putere. 
Pămînt românesc, el a rămas pîn ă în zilel e 
noastre prin tipul locuito r ilo r, limbă, 
moravur i, aminti ri comune ale unui trecut 
eroic» 4 • 

Aspecte ale istoriei celor două zone 

Ex istenţa comunităţilor umane pe actua
lul te r itoriu al zonei et nog rafice Ţara 
Moţilor s-a dovedit prin urme mater iale 

3 Tiberiu Moraru, O . Bogda n, A. Maier, 
judeţu l Alba, Bucu reşt i, Editura Academiei. 

4 Robert Ficheu x, Munţii Apuseni, în « Transi l
vania, Banatul, Cri şa na ş i Maramureşul", vo i. I, 
Bu cureşti, Editura Culturală N aţ ional ă, 1929 , 
p. 172. 

ANA BÂRCĂ 

date la i v ea l ă de ce rcetăr il e arheo logice. 
Cucer irea roman ă şi-a l ăsa t amprentele, 
cunosc ut ă fiind amploarea pe care a luat-o 
indust r ia miner it ului aur ife1· . Cent re le 
miniere de la Alburnus Major (Roş i a 
Montana) ş i Ampelum (Z lc.tna) tute lau 
întreagă această act ivitate . Urme de exp loa
tări (s pă l are a auru lui d in aluviu nile rî u
rilor) minie re din perioada romană s-au 
găs i t la Avram Ianc u ş i Vidra, în aprop iere 
de Poiana Vadu lui, la Scăr i şoa ra , Cîmpeni, 
Bistra, Lupşa ş i Sălc i ua . Cele 25 de tăb li ţe 
cerate , din lemn de tei, găs i te la Roş i a 
Montană, conţ i n elemente de va loare 
i stor i că ş i juridi că , privitoare nu numa i 
la v i aţa ace lui oraş, dar ş i la cea a sate lor 
d in împrej ur imi . 
După în l ăt urarea stăpîni r ii romane, 

populaţ i a băşt in aşă îşi cont i n u ă v i aţa so
c i a l ă bazată pe obşt iile săteşt i . Alba Iulia, 
unul d intre ce le mai importante centre 
urbane din Dac ia romană, dev ine rese
dinţă de vo ievodat în seco lul a l I X- l ~a. 
Ocupaţi a regatu lui mag hiar n-a însemnat 

în l ăt u rarea formelor de organizare eco
nom i că, soc i a l ă ş i politi că a popul aţiei 
loca le. Vech imea elementu lui românesc 
în Transi lva nia este confi r mată , la mijlocul 
secolului al XII I- iea, de rege le Bela al 
IV- iea, care dădea dreptu l arhiesp isco pului 
de Strigoniu de a încasa de la toţ i român ii 
a zecea parte din venitu r ile regale, pe 
care aceşti a le pl ătea u reg ilor ung uri. 6 

Bazinul super ior al Arieşului, ca ş i seg
mentu l mijlociu au cu0oscut d ifer ite îm
părţi r i ad mi nistrat ive. ln seco lul a l XIII -iea 
(1289) se înfi in ţează Scaunu l Arieş ului, 
care ţinea de comitat ul Tu rda ş i avea două 
opide : Arieşu l de Sus ş i Arieşu l de Jos, 
fiecare cu cîte 11 sate. Di n documentele 
istori ce, din consemnarea even im ente lor 
petrecute, d in element ele materia le ale 
v i eţ ii tradiţiona l e, se poate aprecia vechi
mea unor bogate rea lit ăţ i demografice , 
econom ice şi n aţio na l e . 

Cnezii români d in Trans ilva nia erau 
proprietar i vechi ai unor teren ur i moşte
nite sa u donate de reg ii ungur i. Popul aţia 
satelor conduse de cnezi era scut i tă de 
alte d ijme ş i era obl~gată numai la pl ata 
dăr ii quinquagesima. ln docum ente Bi stra 
este n umită cnezat (1473- « Kenes iu s 
de Byzere »)ş i este posesiunea capitlului 
din Alba Iulia. Vidra apare şi ea în 
documente în anul 1595, dar, ca şi Bistra , 
această asezare treb uie să fle mai veche, 
deoarece' cupr inderea în documente se 
rea li zează la momentul i nstituţiona li zăr ii 

6 Traian Popa, Romdnii în veacurile XII-XV 
în «Apulum », Alba Iulia , 1943-1945, p. 11 2, 
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relaţiilor feudale cînd satele respective 
intră în relaţii juridice. 

Cîmpenii apar pentru prima dată în 
documente în anul 1595. În acest an, 
principele Sigismund Bathory înnoieşte 
act ul de danie as upra case lor şi moşiilor 
sa le din Cîmpeni aflate în com itat ul Alba 0• 

Între anii 1649-1651 se organizează 
domeniul fiscal al Zlatnei şi toate aşezările 
din bazinul Arieşului Mare şi Mi c sîn t 
incluse, fără spec ificarea lor, în «Dome
niul de Sus». Prin această împărţire mai 
strictă se accentuează şi obligaţiile de 
muncă, contro lul prestării lor. Se impun 
restricţii şi în exploatarea lemnului, dato
rită cărora sînt consemnate emigrări în 
alte dom en ii feudale. 

Informaţi i privitoare la unele sate ne 
parvin indirect din notaţiile de pe cărţi 
vechi. Unul dintre exemplarele Cazaniei, 
existent în Transilvania, la Cîmpeni, este 
c umpărat de către Filip Scrob din Gura 
Negrii (actuala Poiana Vadului), la 1655. 
Cazania de la Tisa a fost folosită, începînd 
din 1701, în Gura Negrii. 

Un exemplar al Cazaniei de la Brusturi 
(Arad), atestat în Zarand, la 1708, s-a 
păstrat în «biser ica bătrînă » din Vidra 
de Sus (biserica dat~ază de la 1712). 
Pravila românilor - lnd reptarea Legii 
apăr ută la Tîrgovişte , în 1652, se folosea 
la 1741 în Vidra. Ea cuprinde norme juri
dice unitare 7 • 

La 1773, apar, în Conscripţia Klein , 
Scărişoara şi Albacul sub forma de Reul 
Mare (Arieşul Mare). 

1. Grupuri de gospodării răsfirate pe fnălţimi 
caracterizează tipul de sat numit « crlng » 
(sat. Mătiseşti, corn. Horea , clişeele: 4, 6, 
8, 9, 10, 13, 14, 28 - Lucia Apolozan; 
clişeele; 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 16 , 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 -
Ana Bdrcă) 

Aşezările situate pe cursul mijlociu al 
Arieşului sînt găsite în documente mai 
timpuriu, începînd cu secolul al XIV-iea. 
Astfe l, satele Sălc iu a de Jos şi de Sus sînt 
conse mnate în documente din an ul 1365 
şi, respecti v, 1370. Localitatea Lupşa apare 
în documente în 1367 ca un cnezat 
românesc cond us de Cîndeşti (nobili din 
Zlatna). 

Zona Ţara Moţilor cuprinde 11 com une 
cu 242 sate şi oraşul Cîmpeni cu 21 de sate 
componente. Densitatea cea mai mare de 
locui re se remarcă între Arieşul Mic şi 
Poiana Vadului, în sudul zonei şi în plat
forma Ţării Moţilor, la nord de Arieşu l 
Mare. Comunele Vidra de Jos, Avram 
Ianc u, Horea, Scărişoara, Arieşeni con
centrază fiecare un număr mare de crîn
guri. « Crîngurile » risipite pe înălţimi 
(650-1100 m) sînt aşezări caracteristice 
pentru această regiune. 

În partea muntelui s-a u remarcat aşezări 
vechi ş i statornice, dar numai aspectul geo
grafic nu este un argument suficient în 
explicarea apariţiei acestor habitate. Des
făşurîndu -ş i ce rcetări l e în domeniul geo
grafiei istorice, Ion Con ea afirma: «Dis
tribuţia aşezări lor omeneşti în spaţi u n-o 
dictează şi n-o exp l ică elementele mediului 
geografic sing ure , ci ele cu istoria laolal
tă» 8 • Istoria aceasta înseamnă 'Şi organi
zare socia lă, şi organizare economică, şi 
organizare juridică, şi vicisitudini, şi mo
mente prielnice vieţii. 

Zona izvoarelor Arieşului prezintă trei 
nivel uri de altitudine importante în consti
tuirea aşezărilor omeneşti; 650-700 m 
(Bistra Cîmpeni): 800-900 m (Arieşeni), 
~50-1100 m (Scărişoara, Albac, Horea). 
ln primele două grupe se înscriu aşeză
ri le mai vechi, dar şi în a treia grupă 
de înălţime se încadrează aşezări impor
tante. 

În căutare de terenuri, pentru satis
facerea nevoilor economice, populaţia a 
înaintat pe înălţimi şi aşezări le, temporare 
într-o fază iniţială, pot fi considerate tot 
atît de vechi ca şi elementul uman din 
zona toată 9 • 

Stabiliţi pe ariile de înai ntare spre 
munte, locu itor ii au practicat creşterea 
animalelor ş i agricultura restrînsă, ajun
gînd la constitu irea proprietăţilor în tot 
hotarul. Unul dintre cercetător ii consec
venţi ai acestei părţi de ţară, ana li zînd 
tipu l de sat risipit, spune: « Ni căieri nu 
găsim o zonă atît de întinsă, o «ţară», 
aşa cum este Ţara Moţilo r , în care este 
dominant acest tip de aşezare» 10 . 

Crîngu l este întîlnit şi în zona etno
grafică a Mocănimii. «Forma ar h aică de 
ocupare a teritoriului, perfect adaptată 
condiţiilor istorice vitrege şi tehnicilor 
de exploatare extensivă a pămîntului, a 
fost satul de tip răsfirat. De altfe l, cimi
tirele familiale din curtea gospodăriilor 
le consemnăm, exclusiv în sate le ce şi-au 
păstrat pînă astăzi structura risipită» 11 

(foto 1). Dar terasele largi ale vă ii Arie
şului au favorizat şi dezvoltarea în timp a 
unor sate adunate, cu tendinţe de răsfirare 

0 Zoltan Toth, Mişcările ţărăneşti din Munţii 
Apuseni pînă la 1848, Bucureşti, Editura Academiei 
R.P.R„ 1955, p. 142. 

7 Florian Dudaş, Vechi cărţi rom6neşti călătoare, 
Bucureşti,E:dituraSport-Turism, 1987, p. 152-153 

8 Ion Conea, Geografia satului rom6nesc, în 
«Socio logia românescă» an li, 1936, nr. 2-3, 
p. 68. 

9 Lucia Apolozan, Carpaţii, tezaur de istorie, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
198~. p. 187. 

10 Ibidem, p. 256. 
11 Ion Ghinoiu, Permanenţe istorice in peisajul 

rural contemporan (cimitirul în vatra aşezării), 
în « Revista de et nografie şi folclor», Tom 22, 
nr. 2, 1977, p. 189. 
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pe văile îng uste. Un exemplu concludent 
îl oferă sate le Lupşa, Sălciua de Jos şi 
de Sus . 

În Ţara Moţ ilor s-a consemnat densita
tea cea mai mare de locuire faţă de alte 
zone muntoase din ţara noastră. În anul 
1942, Lucia Apol zan identificase, pentru 
cele 13 comune mar i afl ate la izvoarele 
Arieşului, 128 grupuri de crînguri cu 
450 de crînguri cu toponimie di stinctă 12 • 

Această trăsătură caracteristică s-a men
ţinut pînă nu demult. În anul 1978 cea 
mai mare ar ie avea peste 30sate/ 100 km 
(spre Arieşeni); 15-30 sate/ 100 kmp 
(Bistra, Cîmpeni, Horea, Gîrda, Poiana 
Vadu lui); 10-15 sate/ 100 kmp (Scări
şoara) . 

Crîng ul era format din gr upu ri de 
2-6 case (foto 2, 3). Gospodăria primei 
famil ii, ce ocupa terenul şi îl desţe l enea, 
a const itui t vatra crîngu lui. De aceea 
numele acestor grupări de gos podări i, 
risipite pe o s uprafaţă mare , am intesc de 
numele sau poreclele întemeietorilor de 
cătune (Măt i şeşt i - Mateş, B u rzeşti -
Bu rz , Lupă i eşt i - Lup, Ruseşti - Rus, 
Cîrăşti - Chira, Hănăşeşti - Haneş , Pur
ce leşti - Purcel etc.) . Alte căt u ne şi-a u 
lu at denumirea după poziţia geografică pe 
care o ocupă (Valea Lungă, Subpiatră -
crîng aşezat sub stînca Bede\eu, Valea 
Poienii), iar alte le sînt localizate după 
elemente de profil ocupaţiona l (Va lea 
Morilor). 

Crîngurile se eşa l onează în tim p şi se 
formează neţinînd sea ma de împărţ i r ile 
administrative ale comu ne lor. Un ele aşezăr i 
moţeşti sînt mai recente, realizîndu-se prin 

12 Lu cia Apo loza n, op. cit., p. 222. 
13 Ibidem, p. 219. 
14 Romulus Vuia, Studii de etnografie şi fo lclor, 

Bucureşti, Ed it ura Minerva, 1975, p. 91-92. 

urcarea locuitorilor, de exem plu, dinspre 
Vidra înspre Scărişoara. « Mutătu r ile » 
unde se adăposteau oamenii pînă tăiau 
lemnul, unde îş i adăposteau an imalele, 
au devenit pu ncte ale viitoarelor aşezăr i 
definitive. 
Gos podăriile din vatră nu reprez i ntă 

singur ul nucleu de v i aţă , în sat ul risipit 
sa u cu grupuri izol ate de case. Aşezările 
au fost puterni c part icul ari zate prin as pec
tele ocupaţionale predominante, astfe l 
încît se manifestă o perpet u ă mişcare 
înt re zona cu locuire permanentă şi cea 
cu funcţie economică inten să. Practic , 
între crînguri nu existau şi nu există 
semne despărţitoare: locuitorii din Albac, 
de exempl u, foloseau pămîntul în hotarul 
şi îm p reu nă cu locui tori i Arăzii, pentru 
că în Arada (actuala comuna Horea) se 
găsea cea mai mare parte a prop r ietăţ ii 
devălmaşe a vechii comu ne Albac 1 3 • 

Continuitatea elementului autohton a 
fost as i g urată de stab ilirea popul aţ iei în 
aceste aşezări devenite permanente, deşi 
mobilitatea crîngurilor şi mărimea lo r 
au fost caracter isti ci flu ctuante. 

În prezent, se remarcă tendinţa de 
coborîre din gospodăriile de pe înă l ţ imi . 
Centrele ind ustr iale din baz inul superior 
al Arieşului sau din judeţul Alba at rag 
locuitor ii acestor sate, care îşi stabi lesc 
gos podăriile în vă i, m ăr ind astfel centrele 
com unale, sa u pleacă în alte loca lităţi. 

Ocupaţiile locuitorilor 

Regiunea montană de la izvoarele Arie
sului a fost una dintre cele trei zone agr i
~ole din Munţii Apuseni, dar zona cu cea 
mai mică pondere. Terenurile pietroase 
de «bab iţă » (calcar), spă l ate de apele 
ploilor şi zăpez ilor, n-au constituit un so l 

prea prielnic culturi lo r agricole. Pămîntu\ 
curăţc.t de pietre era îmbun ătăţit cu gunoi 
an imal. Pădurea ş i teren ul neproductiv 
ocupau s uprafeţe mari în cadr ul proprie
tăţi i. 

Agricultura montană a condiţ i onat înte
meierea unor aşezăr i, căci, în căutare de 
terenuri ş i prin defrişări, parte din popu
l aţ i a unor sate din văi a «ro it » în susul 
lor , pe versa nţi . «Pretuti ndeni în Tran
sil va nia, dar mai ales în regiunile mun
toase . . . se găsesc arăt uri în terase, pe 
coastele dealurilor la înă l ţim i, unde ne-a m 
aştepta mai curînd să aflăm o popu l aţ ie 
p asto rală decît agr i colă ... Luînd în consi
derare grosimea răzoarelo r, trebuie să 
ad mitem o considerabilă vechime a lor» H . 

Creştereaanima le\or (în special a vitelor) 
ca ocupaţie pri nc ipală se înscrie în cadrul 
unui păstor it local, cu vărat ul la păşunea 
montan ă. Sistemul fo losit a particularizat 
toate secvenţe le vieţii; v i aţa famili ală , 
comportamentul demografic, ce l alimentar, 
co mport amentul de locui re . 
Ţara Moţilor, dotată natural cu impor

tante resurse de material lemnos, a favo
rizat, prin depăşirea stad iului de meşte
şug , o activ itate generalizată, la fel ca ş i 
celelalte două prezentate anter ior, ocu
paţia de exploatare şi prelucrare a lemnului 
concret i zată în văsărit. Alte as pecte ale 
lucrului cu lemn ul au fost cu prinse de 
meşteşuguri. Puţinătatea produselor agri
co le în zonă se încerca să fie comp l etată 
de schimbul în n atură care se făcea pentru 
vasele din lemn, dar şi pentru material 
lemnos semipre\ucrat. 

2. Gospodării cu terenuri fnvecinote pentru culturi 
(Gîrdo de jos ) 
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3. Detaliu de gospodărie cu cons tru cţii anexe 
(s. Ocoale, corn . Scăr işoara). 

Prezentarea propriu-z i să a arh itecturii 
zone i nu poate f1 făcută fără a avea cîteva 
date care pri vesc reg imul de fo l os inţă a 
pădur ilo r. 

Întreg mas ivul de păduri (Zlatna, Gil ă u, 
Că l i1ţele , Trascău) a a parţinut ju ridic, 
pînă în vremea principatulu i arde lean, 
ep iscopatu lui romano-cato lic de Alba Iulia. 
Cu excepţ i a teritori ilor mi niere, folos inţa 
era a ţăra nilor. Principii arde len i au luat 
în stăpînire aceste păd u r i în a doua jumă
tate a secolul ui al XVII -iea. În d iete pădu
r il e sînt integrate «bunurilo r fisca le ». 
Centrul de adm inistrat ie a acestu i fond 
forest ier era la Zl atna. În schimbul 
lemn elor tă i ate, ţăra n ii făceau că răuş i e 
de lemne la Zl at na şi Hun edoara, pentru 
cuptoarele de top it minereu l de fier. 
În anu I 1872 s-a produs « segregarea » 
-des părţirea păd u rilor erar iului de ce le 
ale urbari a li şt ilor. Pădurile ce lor din urmă 
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au fost admini strate de comune pînă în 
anul 1898 ş i au fost date în aprop ierea 
satelor pentrn material de constr u cţ ie şi 
lemn de foc . Păd u rea se împărţea în 
«rostu r i » sin u era adm is să se ta ie decît 
din rost . U~ om din comună avea înd ato
r irea să se îngrijească de tăierile astfe l 
organi zate. Cu toate acestea , de li cte le 
apar ş i se înm u lţesc , producînd u-se, prin 
tă i er il e necontrolate ş i abuzive, degra
darea pădurilor, mai ales de răş in oas e. 
După primul războ i mondial, rezo lvarea 

problemelor s il vice era imperios cerută , 
cînd moţii sărăc i ţ i erau în total de~avantaj 
în negoţ ul cu produse d in lemn. ln plus, 
multe păduri ale statulu i sînt date comu
nelor moţeşt i , pentru a f1 tăi ate în termen 
de 5 ani , cîşt i gîndu-s e teren de păşunat . 
Din li p s ă de bani, pădurile au fost vîndute 
unor bancheri 15 . 

15 N. Avram , Norme generale pentru rezolvarea 
problemei silvice din Ţara Moţilor, în «Socio logia 
Românească » , an III, 1938 , nr. 7-9, o. 3+3. 

16 I. L. Ciomac, Probleme economice din Munţii 
Apuseni şi ai Maramureşu lu i, Cluj, 1932, p . 13. 

4. Transport de scînduri, spre vînzare 

Ocoalele sil vice A/bac şi Vidra int ra u 
în reg iun ea s il v i că Cîmpen i, dar în A/bac 
era un centru al exploatato r ilor de pădu r i, 
iar vidren ii , ca re-ş i termina s eră pădur i le 
încă înainte de pr imul războ i mondial, îş i 
aduceau lemnul de brad ş i de mol id de 
la Ar i eşen i, Scărişoara ş i Neagra, iar 
lemnul de fag, din Avram Iancu. 

O stat i stică reali zată în anu I 1978 redă 
în procente pon derea păd u r il or în Ţara 
Moţilor; 20-30% -· zona Vid ra; 30-40% 
-zona Ar i eşen i; 40-50% - zona Al bac , 
Vad u Moţilor; 50-60% -zona Avra m 
Iancu ; peste 60% - zona Scăr işoara , Gîrda, 
Ciuru leasa. 

Am considerat văsăr i t ul ca una d intre 
ocupaţiile principale, dar a existat ş i o 
speciali zare a locui tor ilor din diferitele 
sate în prelucrarea lemnului. O stat i st i că 
d in anul 1923 cupr inde o st r u ct u ră de ase
menea îndeletn icir i, în 12 comu ne locu ite 
de moţi d in ju deţul Turda: 270 ci u bărar i, 
1010 sindr il ar i, 1366 scînd urar i, 2060 cer
cura1· i', 21Odulgher i, 2750 tă i etor i de pădure 
s p ~c i a li zaţ i 16 • 

ln primul rînd s-au form at meşteri care 
practi cau fasonarea uno r elemente de 
con strucţ i e . Aceşt i a erau « bărd aş ii » (dul
gheri i). Dul gher i cunos cuţ i erau ce i din 
Al bac, Bist1·a , Cîm pen i, So hodo l; e i lu crau 
în p ăd u re , ciop li nd gr inzi, l eţ u r i, corni 
(«caferi »), iar uni i dintre ei făceau în 
întregime casele ş i şurile d in lemn, le 
transportau la Abrud, • în Zarand şi în 
alte părţi (foto 4, 5). ln Sohodo l, mulţ i 
dintre locuito1· i erau «ţa pi n aş i » ca şi 
bistrenii, care au deven it la sf. sec. XVIII 
buni expl oat ator i de păd u re. Ei doborau 
copacii cu securil e şi apoi t răgea u trun
ch iu rile la marg inea apelor . Prin sistem 
de ji lip uri (jgheaburi) plutăreau lemn ul, 
con du cînd de pe malu r i. 

O a l tă catego rie de meşteşugar i lucra u 
şindr il ă ( « doşte ») pentru acope r i şur i . 
La început ul prim ăv e1· ii ş i toamna, confec-

5. Tîrg la Cîmpeni de Sf. Maria Mare 
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ţionau şindrile din lemn de molid. Locali
tăţile Certege, Secătura, Neagra şi Bistra 
erau cunoscute pentru desfacerea acestui 
produs (foto 6). 

Existenţa unor instalaţii ca firezele de 
apă (şi acestea construite de dulgheri) 
însemna obţinerea de scînduri care se 
vindeau în centrele princi pale de desfacere: 
Abru?, AJba Iulia, Cîmpeni, Turda, Cluj, 
Huedin. ln Certege erau scîndurari în 
proporţia cea mai mare; din 256 capi de 
fami lie 170 se ocupau cu acest meşteşug 11. 

Industria mineritului presupunea con
strucţia de şteampuri pentru zdrobit mine
reul aurifer. Astfe l, bărdacii din Sohodol 
ridicau aceste obiective la Roşia Montană. 

Meşteşugari, buni cunoscători ai lem
nului, au fost şi cei care au construit morile 
de apă, o loin-itele, dubele şi vîltorile, 
nelipsite din peisajul sătesc. 

Gospodărie, locui n ţă 

Tipul de sat specific acestor zone a 
condiţionat puternic textura gospodăriei 
p;.opriu-zise, iar gos podăria, prin catego
rule de construcţii conţinute, prin dis
punere şi proporţii, este o expresie sen
sibilă a modului de viaţă tradiţional. 

Înmulţirea populaţiei, păstoritul local 
şi individual practicat în a c~astă parte de 
ţară, păstorit născut şi din nevoia de a 
ferti liza, pe cît e posibi l, pămîntul pietros 

17 Petre Suciu, Ţara Moţi/cr, Cluj, 1929, p. 101 . 
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6. Uscarea lemnului tăiat pentru confecţionarea 
şindrilei. 

7. Casă veche de «trei rfnduri de oameni» 
(construită aproximativ la mijlocu/ secolului 
al XIX-iea, după Pleşa, A/bac) 

8. Găurirea blrnelor din construcţie, pentru a 
introduce cuiele de lemn ce « cos» pereţii. 

ş~ as~ru, au condiţionat apariţia cîtorva 
tipuri . de adăposturi temporare pentru 
oameni, nutreţ şi vite. Se manifestă o 
perpetuă mişcare între zona cu locuire 
permanentă şi cea cu funcţie economică 
intensă, unde s7 află construcţii l e tempo
rare. Gospodăria, ca nucleu economic al 
fami l iei~ c~nţine e lementul principal -
casa, alaturi de anexele gospodăreşti for
mate din cămară, şura cu poiată, coteţul 
pentru porci şi păsări (ga l iţe) , cuptoriştea 
(cehe), colniţa (lemnăria). 

În hot~r se amenajau diferite tipuri de 
construcţie, cunoscute sub nume le de 
« măieto~i » : şura, coliba pentru vărat, 
gospodăria cu ocol întărit (curtea de 
ier nat). 
· Compunerea spaţiilor domestice s-a 
realiz~t după o~servaţii îndelungate şi 
exper ienţe devenite reguli: plasarea con
strucţiilor cu funcţii economice, faţ':l de 
casă'. la .distanţe impuse de aspectul tere
nului ş1 de mod ul de folosintă· securi
tatea resurselor economice, r~l~ţionarea 
faci l ă a s paţii l dr destinate diverselor acti
vită'ţi. Cele cîteva gospodării ale crîngului, 

amplasate într-un spaţiu larg , îşi aveau 
construcţii l e la distanţe var iabile una faţă 
de ceala l tă. Curtea în sensul unui loc 
îngrădit nu exista şi nu apare cu regularitate 
nici în prezent. În satele amplasate de-a 
lungul văilor structura gospodăriei este 
mai concentrată pe o suprafaţă dată, iar 
curţile demarcate de garduri îşi fac apariţia . 

Casa 

Locul pe care se află construită casa 
se numeşte vatră de casă, iar locul în care 
se găseşte se numeşte curte. Avînd în 
vedere situarea şi situaţia terenurilor în 
aceste două zone e greu de a închega o 
sinteză cu reguli de amplasare a casei. 
Tot ce se poate urmări este tendinţa de 
raportare a casei la drum, la punctele 
cardinale, la mărimea curţii într-un mod 
foarte practic. Lărgimea văii creează nişte 
textu·ri ale gospodăriei, iar terenurile d'e 
pe înălţimi alte le, aşa încît varietatea e 
asigurată. Oricum, o oarecare rigurozi
tate este manifestată în organizarea gos
podăriilor pe cursul mijlociu al Arieşului, 
la «drumul ţării». 

Materiale şi tehnici de construcţie 

Casele s-au durat exclusiv din lemn, 
iar cele cu două niveluri aveau temelia şi 
pereţii pivniţei sau ai grajdului din piatră. 
Piatra se exploata nu din cariere, ci direct 
de pe versanţii munţilor sau din groho-
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tişuri ş i de pe rîuri. Pentru înve li tori se 
foloseau paiele de grîu ş i s ecară sau 
şindrila din lemn de brad. 

Lemnul de molid sau brad se tăia iarna, 
pe lună nouă. Mai întîi lemnul se încerca 
dacă este bun de construit sau pentru 
confecţionarea şindrilei, în felul următor: 
se crestează trunchiul cu securea şi se 
trage o aşc hie; d acă aşchia se rupe spre 
stînga (e după soare), fibra e dreaptă -
dacă se rupe spre dreapta, lemnul are 
fibra răsucită, nu se cra pă drept sau iese 
din îmbinarea bîrnelor la colţ. 

Trunchiurile, o d ată tă i ate , se curăţă de 
coajă şi se prelucrează în acelaşi anotimp 
sau se l asă la uscat cîteva I uni. 

Lemnu I gros se crapă cu « pana » -
o piesă de lemn sau metal care se intro
duce într-o despicătură şi se bate progresiv 
cu un ciocan (mai) de lemn. Pe suprafaţa 
lemnului tăiat astfel - « lemn tăiat la 
ţîntă » - ş i montat în construcţie se ob
servă nişte denivelări (adîncituri). 

Buşteanul de diametr u mai mic se taie 
şi la joagăre de a pă ş i este de notat că 
acestea au ocupat o parte importantă în 
reţea u a de in sta l aţi i ţărăneşti (după 
anul 1835). 

Pent ru a ciopli drept lemnul se foloseşte 
«aţa de aţ it », care se înmoaie în « mîn
jală » (amestec de cărbu ne ş i a pă) , iar 

9. Casă acoperită cu şindrilă pe pereţi 

10. Casă din Ţara Moţilor cu beci sub construcţie 
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apoi doi oameni o întind ca o coardă de-a 
lungul trunchiului, trăgînd o dată, de 
două ori de ea şi, în felul acesta, însem
nînd suprafaţa lemnului. 

Cînd se începe cioplirea lemnului, se 
fac cîte două crestături cu securea din loc 
în loc şi apoi se decroşează. Dacă trunchiu I 
din care se face un element de construcţie 
este în formă nelucrată, prea aproape de 
dimensiunile cerute, o margine a trun
chi ului rămîne nefasonată şi aceasta se 
numeşte « paholţ ». 

Îmbinările bîrnelor la colţuri s-au rea
lizat în două unghiu ri de tăiere, chiotorile 
şi pereţii sînt «melci uiţi » (fixate bîrnele) 
cu cuie din frasin. Cuiul este de 14 cm, 
iar pe sfredelul cu care se fac găurile 
pentru melduri sînt însemnaţi 7 cm, 
reprezentînd adîncimea la care merge 
sfredelul într-o bîrnă şi alta (foto 8). 
Cuiele acestea sînt băt ute cu « maie » 
de lemn . 

Pentru a da orizontalitatea necesa ră 
bîrnelor d în construcţie, se folosea, cu 
rol de poloboc - strachina cu a pă care 
trebuia să stea drept pe s uprafaţa lem
nului. Din suprapunerea s u cces ivă a « grin
zelelor » se realizează astfel pereţii. Uşile 
erau confecţionate din scînduri foarte 
late , iar balama lele ce proveneau din 
fierării l e săteşt i se articulau pe jumătate 

din lăţimea u şii. Deschiderile m1 c1 şi 
puţi'ne pentru ferestre erau prevăzute cu 
cruci de fier ( « roşteie »), care se fixau 
o dată cu ridicarea peretelui şi montarea 
tocurilor şi pragurilor (foto 7). 

Sprijinirea pereţilor exteriori şi des păr
ţitori («miezuinile ») se real i zează pe 
zid uri «seci» de piatră, în cazul case lor 
cu temelie scundă . 

Pentru finisaje, cu rol de izol are a spa
ţiului de locuit se foloseau paie ş i gunoi 
anima l care se introduceau în s paţiile 
rămase între bîrne, cî lţi de cînepă ( « fun 
furei »), cu care se înfundau (cu ajutorul 
unei pene de lemn) pe dedesubt podelele 
cu « paholţuri », lipituri ( « văcă l aş ») în 
interiorul casei, din amestec de pămînt 
cu pleavă şi gunoi animal (pentru această 
operaţiune se încrest a cu securea ad înc 
în bîrne ş i se introduceau aşc hii de lemn 
- « tintuiele », care const it uiau o armă
t ură pentru lut), ş indril ă cu care se placa u 
pereţii de bîrne, mai ales cei orientaţi 
spre nord. 

Deasupra ultimului rînd de grinzele se 
montează «cununa» formată din coso
roabe ( « cusuraie ») şi pe care se spr ijină 
şarpanta. În funcţie de materia lul înveli
torii, elemente!~ şarpantei, cît ş i dimen
siuni le diferă. ln comparaţie cu tehni ca 
formării şarpantei la învelitoarea din ş in -

11 . Detaliu sca ră cu rampă dublă ş i podest intermediar 

12. Casă tipică pentru arhitectura sfirşitu/ui de secol X IX în sate le de la 
izvoarele Arieşului. La nivelul inferior, a avut o circiumă. (Poiana Vadului ) 
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I. Cosă din Lăzeşt/ , Scărişoaro (după S. Govro, 
fig. 17) 

13. Cosă sprijinită pe «picioare» de piatră 
(Horea) 

drilă , cea a şar pantei care s uportă o în ve
li toare din pa ie presupu ne îndesirea căpr i 
orilor (interax cca. 60 cm), a l eaţ u rilor 
şi adăug irea, la ca pete le inferioare ale 
corni lor, a unor cu ie de lemn, la distanta 
de 25-30 cm. Pe acestea se prind 1 _'.,2 
leaţuri cu rolul de a împiedica paiele să 
cadă . 

Paiele de grîu pentr u înve li toare sînt 
obţ inute prin tre ierare manua l ă, umezite 
şi călcate « la picior », gros imea stratului 
ajungînd uneori la 80-100 cm. Fixarea 
paielor în cîmpul aco perişului («ca să 
nu s perlească vîntul paiele ») se face cu 
crf!ngi, iar în partea de sus, cu.4-5 săgeţ i 
de lemn, ce străpung coama. ln v.elitoarea 
este apoi pieptănată cu grebla. In c linaţia 
accent u ată a pantei as igură scurgerea 
rapidă a apelor. Acest fel de învelitoare 
este tipic pentru arh itectura Mocănimii, 
paiele de grîu fiind obţinute mai u şor 
într-o zonă cu agricultură relat iv impor
tantă. 

În Ţara Moţilor, unde culturile cerea
liere au fost mai săra(e, pentru înve lirea 
locuinţelor s-a ales şindril a . O modalitate 
de a conserva şindril a , înainte de a fi 
întrebuinţată, era cea care, pri ntr-un 
sistem simplu de afumare, răşina ieşea la 
s uprafaţă şi se întărea apoi într-un strat 
protector. 

Ceea ce se poate remarca este că tehnica 
de constructie relativă la ambele zone se 
încadrează în' sistem ul structural block-bau, 
dom inant în arhitect ura de lemn din 
România, şi că ex i stă unitate din punct 
de vedere al so lutii lor tehnice între casă 
ş i celelalte con st~ucţii. 

Elevaţie şi elemente de plastică 

Între cele două zone etnografice ex i stă 
d i ferenţe în părţile componente ale ele
vaţ i e i referitoare la exemplarele ~el e mai 
vechi de locuinţă (foto 1 O). I n Ţara 
Moţilor, cu puţine excepţii, casa a av ut 
un soci u de înălţ ime inegală, care adăpos
teşte un mic grajd. Peste acesta se ridica 
nivelul de locuire propr iu-z is, la care se 
pract ica accesul printr-o scară cu o rampă 
sau cu două rampe şi podest intermediar 
(foto 11, 12). Aceastăscarăeste un element 
de recunoastere a casei din aria de arhi
tectură po~enită (pi. I, li). Cutia case i 
(«argeaua») era s prijinită, în alte formule, 
pe «picioare» de pietre sau « buciumi » 
(trunchi sc urţi) aşezaţ i unii peste a l ţii 
(în « căşiţe ») (foto 13, 14). Prispa (tîr
naţu I) acce.ntuează , de asemenea, faţada 
p r incipa l ă . lnve li toa rea ( « şindieş ul »)for
mează 4 ape cu î n ălţime mare, iar pe apa 
din faţă sînt tă i ate răs u flătorile semici r-

J 

: 

11 
-
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cu lare ( « pui ») pentru evacuarea fumului 
ş i aer isirea podului. Astfel, ce le tre i vo
lume esenţ i a l e insti t uie raportur i de înăl
ţimi ce variază între limite destu l de 
apro piate. 

În elevaţia casei din aceeaşi per ioadă a 
sate lor din Mocănime se remarcă ex i stenţa 
c l ară a un ei temel ii joase (1-2 rînduri de 
pietre), aşa încît int rarea este rezolvată 
foarte simplu. Pînă la inclu derea tîrna
ţ ulu i în planul casei, prispa se consti t uie 
dintr-un « pomnol » (un brîu de pămînt 
lipit, în faţă sau pe două laturi) ş i o lav iţă 
fi xată pe o porţiun e a faţade i principale 
(foto 15, 16). Urmează apo i un tîrnaţ 
liber (fără parapet) ş i forma ultimă -
tîrnaţu I înfundat. 

Înve li toarea în patru ape este extrem 
de îna l tă, aşa încît raportul de înălţime 
între pereţi şi acoperiş ajunge pînă la 1/3. 
(pi. III). Pe măs ură ce în a intăm în timp , 
casa din ambele zone, păstrînd deta liil ţ! 
ce-i conferă identitatea, îşi modifică di
mensiun i le (avînd în vedere şi evoluţ ia 
planului, cu o consecinţă în vo lumetrie). 
Totuşi, pe seg mentul mijlociu al Arieşului, 
remarcăm o tendinţă mai con servat ivă în 
perpetuarea morfologii lo r construct ive. 

În arhitect ura ante ş i interbeli că a 
locuinţei, piatra şi lemnul se regăsesc în 
structurile principale, dar învelitoarea se 
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realizează din şindr il ă şi din ţigl ă, forma 
acoperişului schimbîndu-se; două ape pe 
faţadele lungi şi « fundoaie » din scînd u ră 
cu , pin ion scurt de ţig l ă (fot o 17, 18). 

ln rare cazuri apar decoraţii în tencuială 
în jumătatea superioară a faţade l or (foto 
19, 20). 

Prin modul de adaptare a con strucţiei 
la terenul în pantă, prin raportul de mărimi 
între părţile principale ale c l ădirii şi prin 
amp lasarea acelu i spaţi u semiacoper it care 
este tîrnaţul, cît şi prin existenţa frec
ventă a scării duble înalte, casa este o 
prezenţă sobră a peisajului construit 
(foto 21). 

În cea l a ltă zonă etnografică aflată în 
discuţie, în arhitectura casei, maxima 
plasticitate este imprimată de tîrnaţ. 
Acest s paţiu inter med iar ritmează faţada 
cu alternanţa de stî lpi -arcade mult mai 
atent faso nate şi accentuează tectonici
tatea şi monumentalitatea volumelor prin
cipale (foto 22). 
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LOCUINTA SATEASCA 
Corn .Vadu Moţilor 
Jud. Albo, 1850 

1 PLAN PARTER 

2. PLAN ETAJ 

3 PERSPECTIVA 

Fundo tic ' p i a t ră 

Ziduri 
porter ' piatră tencuită 
etaj : birne brad , fasonate dreptunghulor 

lnve litoore · sind r i l ă 

o Cameră 
b. Bucătărie 
c . Căma ră 

d. Circ1umă 
e Pivniţă 

li . Casa Hortensia Munteanu 
din Vadu Moţilor, care a 
avut la parter cîrciumă . 

14. Casă sprijinită pe « căşiţe 
de buciumi » (Scărişoara) 

1- ----

Planimetrie 

Urmăr ind exemple le caracter ist ice, şi în 
această parte a ţării înreg i străm o tipo
logie pl animetrică a casei. 

Casa foarte veche era monocelul ară , 
cu un mic tîrn aţ ; avînd în vedere situarea 
constr u cţ i ei, în majoritatea cazurilor, pe 
teren denivelat, sub casă era amenajată 
pi vniţa sau un mic grajd. 

Casa de plan bice lular - casa cu cămară 
- este, de asemen ea, un t ip vech i, care 
a convieţ uit o vreme cu cea monocelula ră 
(pi. IV, V). Ce le două încăper i aveau i ntrăr i 
separate din tîrnaţ (p i. VI). Treptat , 
cămara dev in e cameră de locuit. O va
r i antă evo luată a t ipului de plan - casa 
cu cămară conţ i ne o a doua cameră de 
locu it , a l ăt u r i de cămară , iar prin com
partimentarea cămării se obţine o mică 
tindă, de unde se face acces ul pentru cele 
trei încăperi. Tîrnaţu I se desfăşoară pe 
toată faţada prin cipa l ă . 

Către sfîrş itul secolului al XIX- iea se 
const it uie un plan al case i, care devine 
frecvent, cont in uînd u-se multă vre me; 
două încăper i la nive lul infer ior - bucă
tăr ie şi pi v niţă, două încăper i cu tî rnaţ, 
la nivelul super io r. Uneori, la plan ul 
acestui din u rmă nivel se mai ad a ugă o 
cameră, spaţiu realizat din închid erea 
un ei părţ i de tîrnaţ . 

Anumite s paţ i i cu funcţ ii economice, 
cu reg im public de fo los inţă, cum au fost 
ce le destin at e mor ilor sau cîrciumilo r cu 
p1·ăvă l i e, erau, în mul t e cazur i, îng lobate 
planului case i (foto 23, pi. VII ). În acest 
progra m de arh itect u ră , casa are două ni
ve lu r i; ni ve lu I infer ior contine o b u cătărie, 
d in care se desc hide acces.ul la angrenajul 
mor ii (roata d i nţată , axu l pietre lor), şi o 
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15 

16 

15. Casă din birne rotunde de brad, cu tindă ş i «casă», aşezată pe un 
rînd de pietre (Ocoliş) 

16. Casă cu două încăperi şi tîrnaţ, lnfundat (Sălciua de jos ) 

17. Casă construită ln perioada interbe l ică. Materialele de construcţie a 
pereţilor sint cele obişnuite fn zonă - piatră şi lemn, dar lnvelitoarea 
este modificată. În realizarea spaţiilor s-a folosi t panta terenului (Tlrsa, 
Avram Iancu ) 
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18. Locuinţă din perioada inte rbelică, fn care sint recunoscute forme le 
tradiţionale, dar şi unele elemente de inovaţie (Mătiseşti, Horea ) 

19-20. Detalii decorative ln tencuia lă pe faţadel e secundare ale unei case 
de la 1886 (Ar ieşeni ) 

21 . Construcţie de la sfirşitu l secolului al X IX-iea (Avram Iancu) 

21 

http://patrimoniu.gov.ro



pivniţă. La bucătărie şi piv niţă int răr ile 
se practicau din tîrnaţul parţial. Etajul se 
compune dintr-un tîrnaţ din care se rea
lizează acces ul la două încăperi şi spaţiul 
propriu-zis al morii. Tipul casei cu cîr
ciumă are alături de pivniţă încăperea 
destinată serv irii şi vînzării băuturii. 

În aria etnografică a Mocănimii, dez
voltarea partiului este asemănătoare; de 
la o în căpere plurifuncţională la cea cu 
tindă şi cameră, în momentul în care 
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III. Casă din Sălciua de jos (după S. Gavra, fig. 44) 

22 . Tipică pentru arhitectura tradiţională a satelor 
de pe cursul mijlociu al Arieşu lui răm îne casa 
cu arcade între stîlpii prispei. (Să l ciua de jos ) 

23. Funcţia de locuire cuplată cu cea de exercitare a unei ocupaţii cum a fost 
morăritu/ a fost frecvent regăsită în tipul de locuinţă să tească (Avram 
Ian cu ). 

24. Interior cu sistemul arhaic de încălzire şi preparare a hranei (Avram 
Iancu ). 

cămara devine construcţie separată, şi la 
două încăperi cu tindă med i an ă (pi. VIII). 
Tîrnaţul se adaugă de reg ul ă la faţada 

principală. 

Interiorul locuinţei 

Structura unui interior poate fi carac
terizată de funcţiunile şi inventaru l său şi 

descifrată în con strucţi a , di s poz iţi a şi 

proporţia elementelor fixe şi mobile. 

În primul rînd, destin aţia interioarelor 
şi plasarea obiectelor sînt condiţionate de 
locul sursei de că ldură. 

Vatra cu « camn iţă », sistem arhaic 
pentru gătit şi încălzire, era aşezată în 
colţul format de peretele median şi de cel 
din spate le casei (foto 24). Vatra, carpul 
camniţei , guriţa, hornul, băbura şi budureţul 
sînt părţile componente ale camn iţei. 
Vatra este locul prop riu-zis al focului şi 
al pregăti ri i mîncăr ii fie rte. Această plat
formă din lespezi lipite cu lut este înăl-
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2. 

o 

LOCUINTA SATEASCA 
Corn. Girdo de Sus, Sat Ocoole 
Jud. Albo , 1880. · 

1 PLAN PARTER 

2 PERSPECTIVA 

b __ ~_Q_ _ _ _ i:i 
1. 

Tem'11ie : joasă, piat ră 

Ziduri locuintâ " bÎrne drepte de brad în ch iolori 
lnvel itoore : 4 ~pe, ~indrilă 

o. Cameră 
b . Cămoră 
c . Timol 

IV. Casă cu două încăperi, care lncăpere de 
locuit folosea şi ca atelier temporar de 
văsărit . (Ocoa!e , Scărişoara ) 

V. ln acest tip de casă sînt pre figurate elementele 
tipice ale casei din Ţara Moţilor (Lupşa ) 

VI. Plan casă cu două lncăpe ri şi scară dublă -
Vidra de Sus (după S. Gavra) ~ 

ID 

--- li 

1 \ 
El 

j :::=:- ......-:'. I i/ 
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3. 
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2. 
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ţată de la pardosea lă aprox. 40 cm şi 
este susţ i n ută de un zid de piatră sau 
but uci din lemn. 

Corpu l camn i ţe i era form at din pat ru 
lespez i de piatră de baza lt de 1/0, 90 m, 
s u sţ i nute de un jug, iar de t avan -
pr intr-o « gu j bă » de mesteacăn . G u r i ţa 
este den umirea rame i de lemn de deas up ra 
vetre i; în consolă; ea era locu l pentru sără
r iţă, amnar iu ş i vase de pămînt. Hornu l d in 
piatră evacua fumu l în pod, unde era 
co n str uită o « băbu ră » tot din p i atră, 
ce orienta foc ul în di rectie ob l i că ş i 
stingea scîntei le. Între cam~ iţă şi perete 

LOCUINTA SATEASCA 
Corn. Lupso, Jud. Alba ,1840 

1 PLAN PARTER 
2. PL AN ETA.I 
3 PERSPECTIVA 

o1 Camera 
b. Cămara 
c . Tirnot 
d. Pivni ţa 
c Şopron poo1ru 1'1mne 

se afla un s paţ iu unde se aşeza u copiii 
l î ngă vatră, numit « bud uro iu », « bu
d u reţ » sau « angheţ i u ». Ungă camniţă 
era aşezată (cu poz iţie fixă) o l av i ţă l ată 
de fag - « ho ica », pe care stătea u de 
re&_u l ă bătrînii , avînd şi g r ijă de foc. 

I n fa za în care , în plan, cămara devine 
a t reia încăpere, în t inda med ia n ă se in
sta l ează cuptorul cu « po mno l » (p lat
formă mare de pă mînt), cam n i ţa rămînînd 
în camera de locui t (p i. IX). 

S paţ i u l propr iu-zis al casei e amplificat 
de anum ite amenajăr i: pomno lul băbu rei, 
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a b 

2. 

1. 

VII. Locuin ţd cu funeţii complexe. (Ar ieşeni) 

LOCUINTA SATEASCA 
Com.Arieseni,Sat Arieseni 
Jud.Alba:1885 · 

1. PLAN PARTER 

2 . PLAN ETAJ 

3. PER~'ECTIVA 

Fundatia . p iatră 

Ziduri ' 
- e!oj .birne cercuite ltnQ.J~e 
- parlll!' piatr6 

lnvelitoare ~indrilă 

a . Came<ă 
b. Bucălârie 
c . Afumăloare 
d. Cămară 
c . Circiumă ~· prcivăie 
t. Pivni?ci 

VIII. Planul cu tindd, cdmard şi « casd », cuptorul 
fiind scos Tn afara casei - Lupşa (dupd 
S. Gavra, fig. 32). 

IX. Evoluţia planimetricd a casei, Tn tipul 
cu tindd mediand şi doud lncdperi - Ocoliş 
(dupd S. Gavra, fig. 55) 

·1 I I 
o 2 3 .4 

72 

poliţe deasupra uşilor, grinda din «dricu 
căşii » (mester grinda) pe care se aşezau 
obiecte mici: t utun, cuţite, cărţi, acte, 
chibrituri, lumînări. În «casă», pe două 
laturi, lipit de perete, se află un pomnol 
îngust , unde-ş i puneau bătrînii opincile 
la uscat . Poliţe crestate în lemn şi înzidite 
la marg inea inferioară a ferestrei serveau 
aceloraşi scopuri de depozitare a unor 
obiecte mărunte. Camnita crea, de 
asemenea, spaţii auxiliare. Mobilierul casei 
vechi, tradiţionale, era extrem de simplu 
şi redus I~ piesele esenţiale pentru viaţa 
familiei. ln casa de locuit se puteau 
întîlni un pat, o laviţă, un podişor aşezat 
direct pe pămînt sau suspendat pe perete, 
o masă înaltă. Uneori, chiar scaunul de 
văsărit se afla în casă. 

Registrul de icoane şi ceramică, im
preună cu «ruda» (culmea) cu ţesături 
se înscriau la înălţimea maximă a încăperii 
şi constituiau un ansamblu unitar deco
rativ şi cromatic. 
Cămara amplasată de regulă pe un te

ren cu o anumită pantă avea o pivniţă 
plasată frontal sau latera l. Cu rol de depo
zitare, precum arată şi numele, «cămara de 

. haine şi bucate» reprezenta, în tipologia 
anexelor gospodăreşti din Munţii Apuseni, 
un element de veche si însemnată tra
diţie . Uneori, această' construcţie (în 
Ţara Moţilor) îngloba un atelier de văsărit. 
Această dezvoltare a planului se întîmpla 
însă la începutul secolului al XX-iea. 
Frecvent înt reaga clădire nu depăşea 
5-3,50 m. Structura constructivă şi plas
tica faţadei mai ales sînt aproape identice 
cu ale casei (cu referire particulară la 
zona Mocănimii). 

Pe un soclu de lespezi de piatră care 
variază ca înălţime se aşază tălpile cio
plite din stejar sau brad şi apoi bîrnele 
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d.in brad, pentru pereţi. Acestea sînt 
fasonate în patru feţe ş i îmbinate în unghi 
ascuţit sau drept . Primele două bîrne 
aşezate pe tălpi şi ultimele două din pereţ ii 
laterali sînt prelungite cît l ăţimea tîrna
ţului (prispei). Tîrnaţul are stîlpi şi arcade 
din lemn. Pe faţada principală e fixată 
uneori o rudă pentru haine. Cămările 
sînt acoperite cu paie de grîu călcate 
(în zona Mocănimii) sau cu şindri l ă (zona 
Ţării Moţilor). La unica încăpere, cămările 
au răsuflători libere practicate în pereţi 
sau acoperite de un oblon rabatabil (cu 
deschidere de 10/10 cm.). 

Şura cu „puiată" (gr~jd) 

Şura este una di nt re prime le anexe, 
ca importanţă în cadru l constr ui t, dar în • 
gospodăria din sat ea înfăţişează două 
secvenţe din evo l uţ i a ei, pl animetr i că şi 
de structură (foto 25); ş ura poligona l ă 
cu un grajd şi două grajduri de plan drept
unghiu la1·. Această co n strucţie îş i păs
trează funcţi a de adăpost pentru animale 
şi de depozitare a nutreţului şi a unor 
unelte sau obiecte gospodăreşti. 

Tipul cel mai frecvent este cel cu două 
unităţi s paţi a le - şura şi pui ata, t ip de 
plan menţinut pînă după a doua jumătate 
a secolu lui al XX-iea. Forma poligonală a 

25. Şură poligonală cu 
un grajd, folosită 
încă în satele Mun

, ţi/or Apuseni (Avram 
Iancu). 

26, Detaliu de şarpantă 
la o veche şură cu 
« şăultură » (Lupă
ieşti, Poiana Vadu
lui)· 

spaţiului şur11 incepe s~ fie înlocuiră de 
cea dreptunghiulară. ln etapa în care 
apare şura, «pe dric » (pe mijloc) şi 
această fază se dezvo ltă în gospodăria din 
vatra satl:Jlui, ea este încadrată de ce le 
două poieţi şi, evident, forma poligonală a 
ş urii dispare. Reminiscenţe · ale formelor 
de şuri poligonale (tip frecvent în aşezările 
temporare), cu capete de bîrne foarte 
proem inente la « chiotori », sub strea
ş ină, par să fie cele patru grinzi din pereţii 
transversali, care apar dispuse în trepte 
la co lţu ri. Dar această str uctură a pere
telui nu are numai corespondenţe formale, 
ci şi funcţionale de rezistenţă - se preia 
şi se descarcă greutatea înve litorii de 
«goz » (paie 2mestecate cu alte mate
riale). 

Ridi cate pe bolovani şi grinzi, din trun
chi uri de molid cioplite uşor pe două sa u 
pe patru feţe şi îmbinate în « chiotori », 
putern ice, şuri l e aveau fie înve litoare de 
paie de secară amestecată cu cetină, fie 
din cetină ( « sî lh ă de jnea păn ») ameste
cată cu aşch ii rezultate de la văsăr it, fie 
de şindr ilă cu scoc. Toate învelitorile 
sînt în patru ape. Spre deosebire de 
aceste materiale, caracter ist ice pentru 
Ţara Moţilo r , pe cursul mijlociu al Arieşu
lui, şura era invelită de regulă cu paie 
de grîu sau seca r ă, călcate în straturi 

groase, în aceeaş i tehnică cu cea folosită 
la, învelirea casei ş i a cămării. La şurile 
constru ite din bîrne semirotunde, tălpile 
sînt trunchiuri ciop li te în patru feţe 
pentru a as igura stab ili tatea peretelui. 
Îmbinările sînt consolidate prin cuie mari 
de lemn de frasin, numite « melci ». 
Capătul chertat al chiotoârei se numeşte 
« barbă ». La terminarea pereţi lo r care se 
înalţă pînă la .aproximativ 2,70 m, se 
aşază cosoroabele peste ultimele grinzi 
ţra nsversa le, care depăşesc planul pere
telui. Pe cosoroabe sînt fixaţi căpriorii 

( « corn ii ») (foto 26). Corn ii perechi sînt 
rigidizaţi de mici piese de lemn («găi

nari») fixaţi în treimea s uperioară. Pe 
căpr iori sînt aşezate laturile care se fac 
din despicături lungi de lemn. Dimensi
unile şurii cu o poi~tă variază între 6/4-

8/5, ale celor cu două poieţi pot ajunge 
la 11/6 m. 

Desc hiderile, cîte una pentru fiecare 
încăpere, erau relativ egal dimensionate, 
numai că usa suri i era mult înăltată de la 
sol. Tocuri' şi' praguri duble, î~binate în 
cep cu restul peretelui, încadrau uşa, 
cioplită din lemn masiv de brad. În pere
tele despărţitor dintre şură şi grajd era 
« oblocu l », pe unde se făcea alimentarea 
cu furaj în drept ul ieslei. Gunoiul animal 
era evacuat pe uşa poieţii. Aceste deschi
deri au fost în general păstrate şi la con
strucţiile mai noi. La şura cu două poieţi 
se prc:.cticau accese separate pentru toate 
cele trei nuclee, dar şi o deschidere (în 
afară de obloace) între s paţiul şurii şi 
unul dintre grajdurile mai mari. De 
asemenea , ş u ra mai are . o gură de încăr
care a podului cu fîn, plasată în partea 
opusă i ntrării principale şi la o înălţime 
ce corespu nd e jumătăţi i superioare a 
perete lui . Tot la şura « pe dric », de mari 
dimensi uni, accesul e constituit din două 
uşi înalte cît constructia, care înlesnesc 
intra rea căruţei încărc~te. Într-unul din 
batanţi este tăiată o mică uşă (la 0,80 m), 
pentru accesul zi lni c al gospodarului. 

Podeaua grajdului se face din blăni 
groase de brad sau fag, fixate în poziţie 
înclinată; încăperea şurii avea altădată 
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pardoseala de P.ămînt, ulterior s-a făc ut 
tot din lemn. În poi ată erau adăpostite 
vitele mar i î mpreună cu cele cîteva oi. 
Pentru a menţ ine căldura în timpul iernii, 
spaţiile dintre bîrne se lipeau cu pămînt 
amestecat cu ba legă. 

În microzone le în care se practica o 
cultură a cerealelor, învelitorile şurilor 
se realizau din paie ce alternau cu straturi 
de « sîlhă » (cetină de molid, jneapăn). 
În cusurău se înfigeau «clenci» sau 
« fugaşi » (ţepe de lemn) în care se prin
deau prin răsucire, «ca jirebile de cînepă», 
firele lungi de paie de secară. Paiele se 
legau de leţ uri cu «cloambe de sîlhă » 
(crengi de jneapăn, flexibile). Cetina con
tribuie la fixarea paielor călcate pe aco
periş, real izînd o armătură a învelitorii; 
în acelaşi timp, acest amestec de mate
riale constituie o economie în cantitatea 
de paie necesară . Se şt ie că pentru un 
astfel de acoperiş se adunau paie timp de 
2-6 ani. Efortul mare care se cerea 
pentru înălţarea acestuia era explicat 
prin două avantaje: o astfel de învelitoare, 
îngrijită periodic, putea dura şi 50 de ani, 
apoi, în vreme de secetă, acoperişul se 
putea desface şi da ca hrană la animale. 
Se mai pot vedea asemenea construcţii 

dezafectate , cu acoperişuri din care n-a 
mai rămas decît sîlha roşcată şi uscată . 

În satele situate spre limita de maximă 
altitudine, unde nu se pot cultiva pă ioasele 
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27. Şură acoperită cu 
cetină ş i aşchii de 
lemn de molid (0-
coale, Scărişoara ). 

(Negeşti, Sfoartea, Dealu Ordîncusii, 
Ocoale, Gîrda Seaca), se folosesc încă 
impresionantele şuri acoperite cu cetină, 
în care sînt amestecate aşchii de secure 
si cutitoaie, rezultate din confectionarea 
doag~lor de vase (foto 27). în' clencii 
din cunună se aşază crengi de jnea păn, 
care formează un suport pentru stratul 
de cetină. Peste cetină se aşază· aşc hiile. 
Prim ul strat de cetină peste laţi se leagă 
de aceştia cu cloambe. Sîlh ă şi aşc hii se 
aşază apoi alternativ, pîn ă la o grosime 
de cca. 2 m. La vîrful acoperişului se pun 
ţăruşi lungi de 1,50 m, care fixează coamele. 
Acoperi ş ul acesta, ca şi cel de paie se 
numeşte acoperiş din «goz». Aceste 
învelitori se ridică monumentale, pe ele 
crescînd o adevărată pădure de arbuşti 

şi ierburi. Tipul acesta de înve litoare este 
regăsit ş i la alte anexe gospodăreşti (mici 
adăposturi pentru animale, cămăr i). 

Se mai pot vedea în sate le Ţăr ii Moţilor 

şuri acoperite cu şindrilă prelucrată «cu 
scoc», material generalizat şi la înve li 
torile altor categorii de con strucţii. 

Lipit de şură se amenaja un şopron 

acoperit în pol ată, pentru adăpostul că

ruţei, cu care se efectua în principa l 
negoţul de vase. 

Cocina pentru porci , de obicei asociată 
cu coteţul pentru păsări, este o anexă, 

de asemenea, importantă în gospodăria 

ţărănească. Este construită în aceeaş i 
tehnică ca şi ş ura cu poiată, dar la alte 
dimensiuni. Pe un pat rar de pietre, pe 
bolovani la colţuri sau pe «buciumi » 
coteţ ul e ridicat din bîrne cioplite, 
încheiate în unghi drept sau asc uţit şi 
e acoperit cu goz sau şindrilă. De re
gu l ă , cocina este dublă şi este prevăzută 
cu un vălău comun, în care se toarnă 
mîncarea. 

În gospodări a tradiţională, coteţu I pentru 
porci putea fi realizat şi în altă formulă 
constructivă: un posta ment, cu înălţimea 
de 1-1,50 m din z id ă rie de piatră sau 
bîrne, pe care era amplasat cuptorul, con
ţinea un spaţ iu între zid şi podul cupto
rului; acesta era destinat adăpost i r ii por
cilor. 

Coteţul pent ru găi n i, co nfecţ ion at din 
scînduri şi ataşat coc inii uneori sub ace l aş i 
acoperiş, era fi xat în conso lă ş i î mpărţit 
în cîteva compartimente, iar accesul era 
înlesnit de o scară . 

Cuptoriştea, numită ş i « cohe », este 
o a l tă a nexă de seamă a gos podăr i e i 
ţărăneşti. Aceasta apa re în con strucţie 
independentă la începutul seco lului al 
XX-iea, cînd sistemul de î n că l z ire ş i 
prepara re a hranei din interiorul l oc uinţe i 
este mod ifkat; camn i ţe l e încep să fie 
desfiinţate , cuptorul din t i ndă este scos 
afară. Cuptoriştea este amenaj ată ca o 
anexă diri scîndu ră sa u bîrne aşezate în 
cununi _şi acoperită în pat ru ape, cu ş in 
drilă. ln ea se afl ă gura cuptorului ş i, 
uneori, o vatră pentru fiert mîn carea 
porci lor. Totodată, ea reprezintă un s paţ iu 
al bucătăriei de timp de vară. Corpul 
cuptorului era pl asat, î~ exter io r, pe un 
postament de pi atră . ln s paţiu l acest ui 
soclu se amenajează un coteţ pentru pui. 
Cuptoru I se construia d în pămînt amestecat 
cu pleavă, pe un schelet de nuiele. În 
timp, corpul cupto rului este realizat din 
cărămidă cu « maltăr » (mortar de nisip 
şi var) ş i văr uit. 

Coln iţa sa u « lemnăria» este con
strucţia în care sînt adăpost ite lem nele 
de foc. Avînd în vedere că iernile încep 
devre me ş i se sfîrşesc tîrziu , e necesară 

o cantitate mare de lemn de foc şi acesta 
nu poate fi protejat sub streş inile case i 
sau şurii. Această an exă gospodărească 

este izolată de sol pr intr-un pat de pietre 
plate şi este rid icată din scîndură, la 
dimensiuni de plan de 5/3. Acoperişul 

poate fi făc ut din scîndură, şindrilă, într-o 
s i ng u ră apă mult înc linată şi cu o îngustă 
st reaşi n ă , care p rotejează faţada princi
pală de scurgerea apei de ploaie sau din 
zăpadă. 

Const r ucţ i i l e anexe din hotarul 
satului 

Mutătu ra aflată pe proprietăţile mai 
înd epărtate , pe versanţ i, însemna mutarea 
păstorilor şi a an imalelor, o gospodărie 
avînd · mai multe asemenea adăpostur i. 

Situată mai aproape de gospodăr ie (o 
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28. Curte de iernat în hotarul satului Ocoliş. 
(clişeele: 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 28 - Lucio Apo/ozon) 

~---------·---- --- _._ _________ _ 
(clişeele: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Ana 
Bârcă) 

X. Planuri de şu r i (după 5. Govro , fig. 82, 
84, 86) 

oră şi jumătate de mers), mutătura constă 
numai dintr-un grajd simpl u, la care un 
membru al familiei se ducea zi lnic. La 
mutăturile mai îndepărtate nu stă întreaga 
familie, ci tot numai un membru al său , 
de care gospodăria se putea lip~i. Mutătura 
este o constru cţie folosită între păş u nat u l 
de la munte şi iernat ul în gospoqăr ie 
(în satele din Ţara Moţilor). Mutăţura 
constă în «sălaş» - construcţie pentr u 
locuit, cu o singură încăpere şi două p uieţi 
cu şură. Această construcţie d în urmă este 
mai puţin frecventă în satele de pe cele 
două Arieşe şi mai obişnuită în Mocănime. 

Col iba pent ru vărat . Spre deosebire de 
mutătură, aceasta adaposteşte păstor i i mai 
multor gospodării. ln co libele instalate 
pe înălţimi stăteau uneori şi bărbaţii care 
prelucrau lemnul pentru vase. Puieţile se 
ridicau alăt u ri de colibe. 

În zona Mocănimii, colibele au fost 
fi xe şi sînt răspîndite la mică distanţă de 
sat, în vecinătatea terenurilor cultivate. 
De mici dimensiuni (3/3 m) şi cu o singură 
încăpere, coliba se constr uia din lemn de 
molid rotund sau cioplit şi se acoperea 
cu şindrilă sau cu paie (pe curs ul mij
lociu al Arieşului). În inter ior se afla o 
vatră simplă din trei pietre, laviţe şi 

poliţe de-a lungul pereţilor. 

Curtea de Iernat. Pe fîneţele înalte 
din hotarele sat ului de pe cursul mijlociu 
al Arieşului, se amenajau gospodării cu 
ocol întărit, care asigurau hrănirea anima-

· i 

lelor pe timpul iernii, deoarece nutreţul 
nu mai· era coborît în sat. Construite din 
lemn şi acoperite cu paie, încăperea de 
locuit şi puieţile, colnele pentru anima le 
erau incluse într-o incintă tot din lemn 
(foto 28). 
Cunoscută sub diferite denumiri , şura 

« de îm b lăt it» , şura cu «gurgui», şura 
cu « şău itură », şura cu « prel u ngitură », 
şura poligonală este un alt tip 9e construc
ţie agro-pastorală (pi. a-X-a). ln ansamblul 
ad ăposturilor temporare, şura hexago
nală cu două « său ituri » a fost cunoscută 
ca avînd o ari~ mare de răspînd ire în 
vestul ţării: Abrud, bazinu l Zlatnei, Mocă
nimea Munţilor Apuseni, B.uciu mănime, 
Ţara Zarandul ui, zon~ fîneţelor de sub 
Munţii Ţ i bleş. Conservînd elemente de 
veche tradiţie constructivă, şura poli
gonală avea fu ncţia de depozitare a cerea
lelor şi de spaţiu pentrµ treieratul manual 
(îmblătit) cu îmblăciul. Forma absidată a 
capetelor construcţ i ei rezolva eficient ope
raţi il.e de scuturat şi vînturat ale boabelor. 
În pl us, explicaţia locuitorilor privind 
această formă adaugă o mot ivare, de 
asemenea cu sens practic, «ca să spargă 
vîntu I ». 

Şura poligonală evoluează într-o con
strucţie ce înglobează un grajd de plan 
dreptunghi ular, spaţiul propriu-zis de 
îmblătit păstrîndu-şi forma poligonală. În 
anii în ca re proprietatea era loc de păşune, 
această construcţie adăpostea păstorii şi 

animalele, iar cînd se cultiva, şura îşi 
recăpăta funcţia agricolă . 
Aşezată pe bolovani, la colţuri şi peri

metral, întreaga construcţie d în bîrne 
cioplite se sprijinea pe tălpi masive. 

Şura aceasta putea fi mutată de pe un 
l9c pe altul, avînd în vedere dispunerea 
proprietăţilor. Datări incizate în lemn, 
pe pereţii interiori ai aceleiaşi construcţii 
(cum ar fi de exemplu: 1835, 1839, 1911), 
sînt semne ale moştenirilor sau «după 
cum au dispărut oamenii ». Se întîmpla 
ca în pragul de sus al uşii să fie incizate 
date în caractere slavone («scris în pot
coave»), iar pe tocul uşii să fie scrijelită 
o cruce simplă. Aceste detalii, pe lingă 
soluţii l e constructive aplicate, întregesc 
semnificaţia unei arhitecturi încă prezente 
în teren. 

Arhitectura anexelor gos podăreşti din 
aşezarea temporară a conservat şi a per
petuat multe elemente tehnice de o 
vechime considerabilă. Prin acestea s-au 
putut reconstitui caracteristicile şi condi
ţionările unor habitate întregi. Sînt ex
primate astfel motivaţiile naturale (cli
matic, vegetal), economice (activităţi im
portante pentru asigurarea existenţei), 
comportamentale. 

Totodată, analiza globală a acestei arhi
tecturi conturează o parte însem nată a 
complexului de relaţii om-mediu. 
Dincolo de datele schematice însă, într-un 
studiu etnografic mai amplu al arhitec
turii, compararea diverselor funcţii teh
nice, economice, sociale, simbolice dă 
posibilitatea fixării s pecificităţii unei zone. 

La un cadru geomorfologic cu discon
tinuităţi vizuale s-a născut o arhitectură cu 
forme monumentale, fără elemente proli
ferante, cu un echilibru s paţ ial fixat de o 
simetrie lineară, uneori axială, a deschi
derilor şi planului, cu puţine accesorii şi 

cu un ritm regulat. Prin acest fel de 
construire, natura s-a transformat aci 
într-un spaţiu «produs» de intensă so
ciabilitate. 

În unele segmente ale sistemului de 
comunicabilitate supravieţuiesc atenuat 
reflexe ale perceperii spaţiului «dat» şi 
construit. În această perspectivă, arhitec
tura devine un obiect secundar de referinţă, 
valoarea ei ampliflcîndu-se în contextul 
mai larg al fenomenului de locuire. 
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RESUME 

L'etude suit l'analyse en detail de l'architecture civile-la maison, Ies annexes 
de la ferme, Ies habitats humains de la va lee de l'Arieş dans Ies monta2nes 
Apuseni. 

La region montagneuse, ayant une grande densite d'habitants, Ies deux 
zones ethnographiques - Tara Moţilor (le Pays des Moţi ) et Mocanimea - pre
sentent des particularites qui regardent aussi le domaine de l'architecture 
rurale. 

Differentes dans une certai ne mesure du point de vue des processus histori
ques, ces zones ont developpe spec ialement un type ou un autre d'habitat . 
Les fonctions economiques des villages ont des vastes implications sur la 
maniere de construire. Sont presentes ainsi Ies elements de technique 
architecturale, conditionnes par l'environnement et adaptes aux fonctions 
des constructions. 

En outre, sont caracterisees t outes Ies parties des constructions depuis 
Ies materiaux et Ies techniques de travail jusqu'a l'elevation et la plastique . 

C?e l'orga~isation du materiei recherche sur le terrain on peut remarquer 
auss1 des tra1ts communs des deux zones avec la personnalite d'une culture 
traditionnel le. 

La relation homme - architecture est soulig nee par la descripţi o n succi nte 
des occupations des habitants des villages de la valee de l'Arieş. On remarque 
un conditionnement tout a fait complexe, ayant .des effets encore actifs. 

Etant regardee dans un contexte plus large, l'a rcli itecture de cette region 
du pays conserve encore Ies elementes d'un modele d'habitat ayant des valeurs 
transmissibles a plusieures generations, un mode le traditi'onnel. 
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G.IEBEL UND TORE: ZUR FASSADENGESTALTUNG DES 
SĂCHSISCHEN BAUERNHAUSES IN SIEBENB0RGEN (I)* 

Colegiul de redacţie al Bu leti nulu i Co mi siei 
monume nte lor istor ice consideră oportună re 
publicarea unui amplu studiu a l arhitectului 
Gerhard Schuster, apărut în fascicole în ziaru I 
« Neuer Weg », între 3 iulie 1982 ş i 29 iunie 
1983. Adopt area cu titlu de e xceptie a acestei 
proceduri !e înteme ază pe calitatea ieşită dih 
comun a studiu lui de ahitectură popula ră , con
ce nt rat asupra e lement elor care individualizează 
faţada spre stradă a caselor săse.şti : p inionu I ş i 
poarta. Metoda de lu cru , avî nd la bază re leveul 
arh itectu ra l , permite perceperea ş i definirea 
nuanţelor care dau naştere acelei încî nt ătoare 
diversităţi î n unitate, s pec i fică arhite cturi i pre
ind ustriale, rura le ş-I urbane, din întreaga Europă . 
Studiul arhitectului Schuster va deterrr1ina 
sper - pe alţi arhitecţi să folosească meşte~ ugu I 
r·eleveul u i în transpunerea ana.I itică ş i compa 
rativă a structur il or ş i a de talii lor de ahite ctură, 
doar redarea abstractă, î n proiecţie ortogonal ă 
şi « la scară», permiţînd concluzii care depăşes c 
sfera descr iptivului sau a entuz iasmului lite rar . 

Pe l î ngă factoru l metodic, studiul de faţă 
prezintă interes pentru întreaga arhitectură 
civi l ă - cu p recădere de zid - di n T rans il van ia, 
ţi n î nd seama de înrudirile tipologice fireş ti care 
apar între aşezări poli e t ni ce sau cu etnii dife
rite. Personal, cons ider că defi ni rea specifi cului 
etni c nu se poate dispen>a de comparaţ i a cu 
creaţ i a et nii I or co n locuitoare, întrucît cu noa ş· 
terea- ş i nu ign orarea-trăsătur il or comune 
face posibilă desluşirea procesului de se l ecţie 
şi interpreta re p ropr i i une i anumite etnii . 

Al treilea factor care a . recoma ndat publici rea 
în « RM I » a aces t ui studiu este s itua ţ ia alar
mantă a satelor săseşti, cu populaţia pe cale 
de emigrare integra lă. Pe pa rcursu l a 14 ani de 
activitate în Transilvania am putut vedea starea 
de p lîns a numeroase sate - rnmâneşti ş i 
săs eşti- pă răs i t e de localnici din cauza parali 
ză rii activităţ i lor tr-ad i ţio na l e de producţie: e le 
a u devenit în scurt timp car ie re pe ntru extra 
gerea materialelor de construcţie, iar noii 
veniţi , care s-au instalat - fi e ş i · cu caracter 
stabil - î n vech il e go s podării, nu au avut ni ci 
o î nţelegere pentr u t ra diţia con s tru ctivă l o,~a l ă . 
St udiul arhitectului Schu st e r este ca aLare u n 
docu ment ce consemnează forme ş i compo~iţi i 
pe ca le de di s pariţie . · · ~ 

În încheiere, cîteva cuvinte · despr~ !J a·u t o r · 
Născut la Sibiu în 1951, ·Gerhard Schuster a 
absolvit în 1976 cursurile Inst itutul ui de a rh ite c
tură « Io n Min~u », obţi nî'nd nota max i mă . la 
lucrarea de dipl omă . Act ivitatea prnfes i onal ă , 
desfăşurată în cadrul Inst itutu lu i de· p·roiectare 
al judeţulu i Sibiu, a cuprins în jljl rinciRal pro iecte 
de arh itectură contempo ra nă şi stµd ii' de sist'e-
matizare, cercetarea arhitectur ii popu lare săseşti 

de'sfăşl!rîndu-s e cu precădere î n t impu I s ă u I iber. 
A l'ua t pa rte act i vă la se ; iuni le anuale de comu 
n ică ri ale Mu eului de istorie al - T ransi lvani'ei 
d in Cluj, singu larizate, între 1978-1983, prin 
e x isten.ţa unei secţi i independente de arhitec
tură , organ i zată de arhitect a Mihaela Bodea 
(s ingu ra reprezenta nt ă a unui ofic iu judeţean 
a l pitr :moniului cu lt ura.I naţio n al care a u rmărit 

efecti v, după 197'7, apărarea monumentelor 
isto r ice) . Ca şi Mihaela Bodea î n 1989, Gerhard 
Schuste r s-a stabilit în Germania în 1990. Stud iu l 
său reprezintă u n frumos « rămas bun» pentru 
ţara denumită de străbuni i săi, ti mp de sute de 
a ni, Siebenbiirgen, susse Heimat . 

Dr. arh. EUGENIA GRECEANU 

Das Baue'rnhaus war hierzulande wie
derholt Stud ienobjekt. lndem sie Bau
materialien und kon strukti ve Systerr.e 
un ters uchten, vor al le m aber dessen 
charakter ist ische Raumentwick lung auf
zeic hnet en, bedienten sic h ein heimische 
Forscher (erst mals ab Ende des vor igen 
Jahrhun~~rt s) e iner Methode, die du rc h
aus geeignet ist, das 'Nesen jeder, dem
nach auch diese r Architektur zu erfassen. 
Dass dabei de r· Beitrag cier nuancenrei
chen Wohnhausfassaderi bei cier Def/nie
rung des al I gemei nen. săc h sisc h e n Dorf
bi ldes •ka um E rwăhnung fand, mag z. T. 
an einer opt.isc hen Dominante li egen, we l
che die Silhouette zahlrei cher Ortschaften 
unube rse hbar bestimmt : Oft gleitet ci e r 
Bl ick des Betrac hters - und weshalb 
nicht auch de r Fa c h~e lt ? - d ie rhyth
m isch geg l iE:derten Hăuserfronte n ent-
1 ang und cier jewei ligen Kirchenburg zu. 

Unse re Darstel I ung d orfl icher Fassade n
gestaltung beschrănkt sich auf den 
sud I ichen Tei I Sieben burgens (Bu r
zen land. Altl and, Weinland und Un
terwald) und umfasst ei ne Zeitspanne 
von etwa vier Jahrhunderten, angefan
gen mit dem spăten 16. Jahrhundert. Bei
de Abgrenzungen s i nd n icht z ufăl I ig ge
wăhlt . Der ort li chen Einschrănkung, we nn 
diese auc h ;1icht dem gesamten SiEdlungs
gebiet cier Siebenburger Sachsen ent
sp richt, I iegt immerhin das Kriterium 
der typologischen Unte·rsc hi ed I ichkeit zwi
sc hen nord - und suds iebenbu rgisc hen 
H ăusern zugrunde (sie he Roswith Cape
s i us : Woh nkultur, 1977). 

Wir betrachten gleichzeitig da s 16. 
Jahrhu ndert als jenes bedeutende Mo
ment im Hausbau, welc hes den a llm ăhli
che n Obergang von Holz- zu Stein- und 
Ziegelbauten markiert. Da die Untersu
ch ung vor aliem auf eigener Feldfo r
sc hung aufba ut , beziehen wir un s ebe n 
auf di ese grosse Anzah I gemauerter 
Hăuser, die ·sic h bis heute erhalten · hat, 
wobe i die Bausubstanz des 18. und des 
19. Jahrhunde rts sicher uberwiegt. 

Detai 11 ierte Aufriss-Schi lderungen sind 
bisher kaum geliefert worde n. Wenn 
Fassaden gelegentlich trotzdem im Zen
trum wissensc haft l icher A.ufmerksamkeit 
stand en , so geschah d1 es meist dani< jener 
Beigaben, die dern· Auge am ehesten bild-
1 ichen Halt bieten: einzelne Verzierun-

; .i.; 

„ 
"' Fotografiile, releveele şi desenele aparţin autorului, 

în afara unor relevee şi dese ne real izate de Hermann 
Balthes care vor fi indicate cu menţiune specială la apariţia 
lor în text . 

Lucrări le redacţionale cerute de republicare sint asigu
rate de arhitecţii Eugenia Greccanu , Liviu Gligor ~i Hanna 
Derer-Zamfirescu . Mulţumim' redaeţiei ziarului 

11
Neuer 

Weg" pentru acceptarea republic: l rii , comunicată de 
domnul Manfred Wittstock,. 

Architekt GERHARD SCHUSTER 

gen, Ornamente . Im Ko ntext der spăr l i
chen und einseiţigen Oberli eferungen 
ste ht Viktor Roths sachli che Ein sc hăt
zung, u. zw. dass „Schmucklosigkeit gera
dezu Sti I" der ă lteste n Steinbauten .sei, 
beinahe sing ul ăr da. . 

Auf ein Wohnhaus des 16. Jahrhun
derts bezieht sich auch Johann Wolf, be
reits în den ac htziger Jahren des vor igen 
Jahrhunderts, doch er kann seine Ent
tăuschung angesichts dessen ornamentaler 
Zuruckhaltung kaum verbe rgen : „ . .. ~s 
ist zu se inem und zu un sere m Bedauern 
z1erlos gebl ieben " . Die Ansi cht, dass Ver
zierungen besonders sc h ătzensvyert se ie~. 
hat auch irrefUhrende Meinungen în .Um
lauf gebracht. „ Nie ist ein săc h s i sches 
Bauernhaus allen Schmuckes bar' '', ist den 
Karpathen vo n 1908 zu rentflehmen, „es 
muss wen igsten s einzelne o 'rna mente be
sitzen". Das muss es du rc haus nicht, kon
nen wir heute mit Best immtheit hinzufU
gen, zumindest ni cht im herkommli chen· 
Sinn. Und das gilt fUr die Zeit bis zum 
18. Jahrhundert, welche Roth fUr das 
Auf~ommen des Dekors angibt, aber in 
zahlreichen Făllen auch daruber hinaus. 
Ausschliesslich vo n Orname ntik ist im 
Rahmen der heimi schen Hausfo rschung 
erst în der Zwischenkriegszeit die Rede. 
ln se inem Aufsatz Giebe /schmuck in Sie
benbi..irgen (1939) fUhrt Mi sc h Orend zanl
reiche Bei sp iele an, d ie den Varianten
reichtum vo r aliem „altUber~ommener 
Sinnbilder" im Giebel belegen. 

Die ausfUhrl ichste Arbeit auf diesem 
Gebi et ist Walter Horwath s Gebăude
schmuck, 1929 în der Monographie Dos 
Burzenland erschienen. Er geht dabei 
ni cht nur auf den Ursp rung einzelner Mo
tive ein, so ndern wei tet seine Analyse 
auf die V. e r tei Iun g der Orna mente 
aus, die be ispielswe ise an Giebe l, Torbo
gen und Rauchfang erfolgt, AusfUh
rungstechni ken, einschliesslich cier fUr 
das BurzenJand charakteri stischen Sgraf
flto-Techni k werden erlăutert. Es wird 
auf die „gegenseitige Beruhrung mit Ru
mănen und Magya·ren" hingewiesen, d1e 
„auch în der Ornamentik zu m Ausdruck" 
kommen. \Nenn sich demnach săc h sisc he 
Wohnbauten Anregungen gegenuber als 
rezepti v erwiesen, so gingen von diesen 
gewiss auch lmpul se aus. Sie f/nden ih
ren Niedersc hl ag z.B. in den rumănischen 
Giebel verz ie ro ngen Siebenburgens, vor 
aliem în jenen des Altlandes und der 
„Mărginime". Auch. so li der bunte An
strich rum ăni sc her Hăus er den Sachsen 
zu ve rd anken se in . (Verg i. P. Petresc u/ 
F. B. Florescu, u. a.: Arta populară româ
nească , 1969). 
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Fur das săchsische Bauernhaus mag 
im Obrigen gelten, was Grigore Ionescu 
anhand des rumănischen nachgewiesen 
hat, und was în der Hochkunst schon 
immer galt: dass der erste Schmuck ei
nes Gebăudes sein harmonischer Aufbau 
ist. Aus zahlreichen Aufriss-Analysen 
konnten wir schi iessen, dass die anony
men Meister der Dorfarchitektur die 
Kunst der FOgung einfacher, komen
surabler Grăssen zu einem harmonischen 
Ganzen sehr wohl beherrschten. Fi.ir ein
zefne Zeitabschnitte konnten wir typische 
Proportionierungsgewohnheiten ausma
chen, die unwesentf ich auch landschafts
bedingt voneinander abweichen. Die 
Hauptfronten ăltester gemauerter Hăuser 

.z. B. fassen sich einem hochgestellten 
Rechteck, jene spăterer Bauten oft einem 
Quadrat einschreiben (Abb. 1). 

Die Schmalseite des Hauses, einer jahr
hunderteaften Bautradition folgend, als 
Schauseite der Gasse zugekehrt, hat în 
eben dieser Zeit kaum Verănderungen 
durchgemacht. Nur die Zahl der Fenster
ăffnungen Gber dem meist hohen Sockef 
hat sich durch das Hinzukommen eines 
Raumes allmăhlkh von zwei auf drei er
hăht: der. spitze Giebel wurde geknickt. 
Bere1ts se1t dem 16. Jahrhundert schliesst 
an das Haus oft ein gemauertes Tor an, 
das in der folgenden Zeit immer mehr 
zur kompositorischen Bewăltigung der 
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Ab&ilcrng l . - Propottlolvtl ai. etÎWM...tpltZl/kbellg QetMU.rUn HalU vom. E!Ule des 16. Ja.hThundtTb . (link&) und an 
...._ -.i-11o11ucn Roua aua clem. e„1 ... Drlltel du t9. JahThunclert• 

gesamten, je nach GrundstOckbreite ver
schieden langen Gassenfront herangezo
gen wird. (Hăuser mit parallel zur 
Strasse verlaufendem First ordnen sich 
obiger allgemeiner Beschreibung nicht 
ein. Sie sind meist jGngeren Datums und 
haben nur im Burzenfand einige Verbrf'i
tung gefunden.) 

Dem „BedGrfnis nach sch muckvoller 
Umgeb ung" des săchsischen Bauern, das 
im Bereich der Trachten, Textilien und 
der Keramik eine so reiche Ornamentik 
hervorgebracht hat, steht im Hausbau 
eine ăsthetische Haltung gegenGber, die 
der schi ichten Oberflăchenverzierung 
eher eine untergeordnete Stellung ein-

1. Proportionen an elnem spitzgiebe/ig gemouerten 
Haus vom Ende des 16. )ahrhunderts (links) 
und an einem stumpfgiebe/igen Haus aus dem 
ersten Drittel des 19. jahrhunderts. 

răumt. Die Verschiedenartigkeit der 
Lăsungen, die wir verstreut Gber ganz 
SGdsiebenbOrgen vorfinden, ist hingegen 
ein Beweis dafGr, dass eine ganze Skala 
plastischer Gestaltu ngsmoglichkeiten aus
geschăpft wird: 

1. Mauerăffnungen, deren Anzahl, 
Grăsse und Verteilung ins Gewicht fallen. 
Wăhrend LGftungslăcher im Sockel und 
die verglasten Fensterăffnungen des Par
terres einen rechteckigen Umriss haben, 
weisen Offnungen im Giebel und Ausspa
rungen Gber dem TortGrchen oft kunst
voll geschwungene Konturen auf. 

2. Nischen, deren dekorativer Wert 
sich vor aliem aus cier Schattenwirkung 
ergibt. Diese kommen hauptsăchlich im 
Giebel, manchmal auch Gber dem TortGr
chen vor. Die KonturenfGhrung ist oft 
jener der Giebellăcher und Aussparun
gen ăhnlich. Die funktionellen Sitzni
schen, în die Dicke der Tormauer einge
lassen, beleben în einigen Gegenden die 
Gassenfront. 

3. Proflle. Hăufig kommt ein von Dach
ziegeln bedecktes auskragendes Prof11 
vor, das den Giebel optisch von der rest-
1 ichen Fassade trennt und als Wetter
schutz gedacht ist, sowie eines, das der 
Giebellinie entlanglăuft. 

4. Putzformen, 2-3 Zentimeter her
vortretend, deren Ursprung teils în der 
Hochkunst (Fr.iese, Pi I aster, Kapitefle, 
Fensterumrahmungen), teils in der Volks
kunst (Weinstock-, Schlangendarstellun
gen u.a.) zu suchen ist. Viei eher noch 
sind unzăhlige eigenwillige Friesschăp
fungen, Kapitelle, Pi I aster und Rosetten 
das Ergebnis der Verschmelzung dieser 
EinflOsse. ln Relief gearbeitete . Lăwen 
kănnen als stolze Verwandte auf edle 
Wappentiere verweisen, wăhrend Hand
werkszeichen auf den hohen Stand ein
zelner Gewerbe hindeuten. 

5. Eingekratzte Ornamente sind vor 
aliem im Burzenland în der Sgraffito
Technik entstanden. lnschriften und 
SprGche, wie sie auch sonst gelegentlich 

2. Haus in Marktschelken - Şeica Mare. A. Ge
samtanblick. B. De tai l des To res 
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3. Haus in Mediasch, Rotgasse 

vorkommen , sind se lten von gesta lteri
scher Bedeutung. 

Di e Baustil e, die einander se it dem 16. 
Jahrhundert in Siebenbi.irgen ablosten , 
ginge n am Ba uernhaus ni cht spurlos vo r
bei. Einerseits liefe rten Ergăn z ungs- und 
Erwe iterungsarbeiten an Kirc hen und 
Burgen ein greifbares Ansc hauungsma
terial, and ere rse its war der Austausch 
zwischen Stadt und Land se hr intensiv. 
Maurer, die aus ve rsc hi edenen Dorfern 
kamen , praktizierten ihr Handwe rk auch 
in siebenbi.irg isc hen Stădten so e rfol greich, 
dass sich die Zi.infte gegen deren Kon
kurrenz vorsehen m ussten (1595). Anderer
se its stand es einem stăd ti sc hen Hand
we rke r aber fre i ... „zu arbeiten, all wo er 
immer eine Arbeit hat . . . auch ausser
halb der Stadt" („Zunft-Attestat" der 
He rmannstădter Maure rzunft vo n 1773). 
Dar i.iber hinaus macht der Wanderzwang, 
der fUr Maurer ebenso wie fi.ir andere 
Gese ll en bestand, di ese mit der Baukun st 
entferntere r Gebiete ve rtraut. Ali diese 
Um stănd e trugen daz u bei, dass vor al lem 
Ba rock und Klassizism us, K un stst rom un
gen welche die Zeit der ert ragre ichsten 
Bautătigkeit begleiten , deutl iche Spuren 
am Baue rnhaus hinterl asse n, ohne auf 
dessen Grossform e inzuwirken. 

Abbildung 4 zeigt nur zwe i Beispi ele 
von Gasse nfronten, wie sie sich oft zu 
charakteristischen Bauensembles konsti 
tuieren . Das dorfliche Wohnhaus ist aber 
auch Verănderungen ausgesetzt, und das 
vor aliem in letzte r Zeit. Unabhăngig von 
der ethnischen Zugehorigke it zei chnen 
sich heute „Modernisierungstendenzen" 
ab, di e oft radikalen Eingriffen gle ich
kommen. (Eugenia Greceanu - Arhitec
tura , 1981, Nr. 2-3), Diese haben oft den 
vol ligen Umbau des Dachst uhl s und die 
damit verbundene Bese itigung des Gie
be ls zur Folge, die Fensteroffnungen wer~ 
den ve rgrosse rt, der pl ast isc he Sc hmu ck 
bese it igt und die Farbgebung geănd ert. 
Al i das gesc hi eht nicht nur im Zuge der 
Nachahmung neuer stădti sc h e r Kollektiv
bauten, so nd ern auch infolge der Schwie
rigkeiten, die bei der Beschaffung tradi
tione ll e r Baumater ialie n auftret en . Euge
nia Greceanus zutreffe nd e Festste llungen 
la,sen sich kaum ergănzen. Eventue ll 

durch folgende Bemerkung: im Falie des 
s i eben bi.i rgisch-săchs i sc hen Ba uernha uses 
scheinen es die gemauerten Tare gewesen 
zu se in, die die grossere Uberlebenschan
ce hatten, vielleicht deshalb, we il man
chem moderni sierungsfreudigen Besitzer 
(oder Mauerermeister) einfac h die dies
bezi.ig lichen neueren stădtisc hen Vorlage n 
fehlen. Dass diesen aber ein besonderer 
Stel lenwert ni cht nur in der Haus-Tor
Beziehung zukommt, sondern auch als 
Bauelement an sic h (sie he Abb. 7) muss 
betont werden. 

Nischen im Giebel 

Spitzgiebel ige Hău ser si nd i n sămt-
1 ichen Gegenden Si.idsieben bi.irgens 
verbreitet gewesen, und in einigen 
nachweisl ich noch i n der zweiten 
Hă lfte des 19. Jahrhunderts errichtet 
worden. Trotzdem sind ă/tere Hău s er 
dieses Typs - der in Abb. 1 abgebildete 
Wohnbau aus dem 16. Jahrhundert mag 
diesbezi.iglich e inem Fassaden-Grundmus
ter gleichkommen - heute nur noch rela
tiv se lten zu finden. Dati erte Wohnbauten 
tauchen, nach eine m Ausbleiben von mehr 
als einem Jahrhund ert, erst wieder in der 
ersten Hă l fte des 18. Jahrhunderts auf. 

Abb. 9 gibt zwe i Wohnhăuse r aus dem 
Altland (G i rl sau und Marktsche l ken) 
wieder, die zwar nicht datiert si nd, wohl 
aber aus dieser Zeit stammen oder noch 
ă lter sind. Ein drittes Beispiel stammt 
aus dem Burzenland. Das Nussbacher 
Haus wurde 1799 gebaut (nach der Jahres
za hl am vorderste n Stubenbalken zu 
sc hli essen) . Obwohl gemauerte Tore 
gleic hfall s fri.ih aufkomme n, ~ind sie-wie 
in diesen drei Făllen - noch nicht zur 
Regel geworden. Die Fassade bleibt im 
allgemeinen vveiterhin von Zierteilen frei. 
Da Nischen aber, unter anderem , zur 
Gestaltung spitze r Giebel schon im 18. 
J2hrhur.dcrt herc:ngczogcn wurden, wollcn 
wir zun ăc h st di ese n nachgehen. 

tVăhrend am Girl sa uer Haus, eine zag
hafte Vertiefung vo n nur etwa 5 Zenti 
metern zwisc hen den beiden Giebeloff
nungen angesiede lt ist, zeigt sich in Nuss
bac h e ine bereits betontere Ausb ildung 
der Ni sche, rnw ie eine bew usste Anord -

5. Haus in Keisd - Saschiz, nr. 30 

nung der drei Offnungen. Vere inzelt wurde 
auch die Gelegenheit wahrgenommen, in 
Marktsc hel ken z. B., in der Ni sche ein 
Meisterze ichen anzubringen . Das di ckbau
ch ige, gemauerte Fass wei st hier se inen 
e i nstigen Besitze r als Fassbi nder aus. 

Nischen und Giebeloffnungen 

Der kennzei chnend ste Fassadenteil 
sp itzgiebe l iger Hău ser, der dreieckige 
Giebe/, kommt als Folge des senkrechten 
Absch I usses jedes Satteldaches zustande. 
Eine Ziegelwand, wesentlich di.inner 
als die darunterliegenden Mauern, 
bildet, nur auf der Sichtse ite in Putz 
verk leidet, das Giebelfeld. Dieses bietet 
s i eh den BI icken des Betrachters von 
al len Seiten besonders gut dar, da es von 
den Dachflăchen nicht i.iberragt wird. 
Als seit l iche Begrenzung sind der Giebel-
1 inie entl angl aufende, sogenannte Giebel
gesimse, zu finden. Nach unten wird das 
Giebelfeld vo n einem Schutzdăchlein ab
geschlosse n, welches auf einem aus
kragenden Profil (Gesims) aufliegt. 

Neben Offnungen, die der Beli.iftung 
des Dachbodens dienen, gehoren in das 
Mauerfeld eingelassene Nischen zu den 
bestăndigste n, wei I von der Witterung 
am wenigsten in Mitleidensc haft gezo
genen Ziertei len des Giebel s. Eine Nischen
art ist es vor ali em, die vielerorts der 
gelăufigste Giebel schmuck ist: ein hoch
gestelltes Rechteck mit einer etwa halb
kreisform igen Ausbuchtung an dessen 
oberem Ende. Al s Bel egdafi.irvier Beispiele 
aus verschiedenen Gegenden (siehe Abb. 
10), wo diese Nische annăhernd gleich
bleibt und allein die Gi ebeloffnungen -
auf diese werden wir an anderer Stell e 
noch zuri.i ckkommen - jeweils verschie
den sind . Aus der Stellung der Ni sche im 
Giebel und der Beziehung der Giebel
offnungen zu ih r ergeben sich ortss pezi
fische, abe r c. uch orts- und rngar gebiets
i.ibergreifer.de Vari 2ntrn. 

Eine derart ige Ni sc he, vo n zwe i 
rechteckigen Offnungen umrahmt, kann 
als Standardbei sp iel in weiten geographi
schen Răum.en ge l ten: Unter anderen 
~ chmuckt di ese Art G! ebel (Abb. 10, oben 
lin ks) in Arbegen gle ich ein e ganze H ă u-
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serzeile . Im Burzenland wird sie von in 
einem Dreieck angeordneten kreisrunden 
Offnungen umgeben. Un sere Abbildung 
(oben rechts) zeigt zwar den einzigerhalte
nen Giebel dieser Art in Zeiden (Markt
gasse Nr. 59), zah lrei cher sind sie in 
Nussbach, u. a. in der Walcrgasse Nr. 253 
(ehemals 1776 am Balken datiert) anzu
treffen. Auch eine in „Bilder aus Schir
kanyen" („Die Karpathen" VII. Jahrgang 
1913/14) abgebildete Dorftstrasse l ăsst sich 
heute grosstenteils in situ noch wiederer
kennen. 

Je zwei ellipsenfărmige Offnungen unter 
der Nische sind an den Hăusern Nr. 142 
und 143 in der Marktschelkener Unter
gasse zu finden, so dass diese zusammen 
mit ihr ein dem Giebelumri ss entspre
chendes Dreieck bilcien (Abb. 10, u. I. 
Haus Nr. 142). Die Tatsache, dass Offnun -

G.S.1981 
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gen unci Ni sche, ihrer Fo rm nac h sc hon 
grunci versc hi ecien, nun auch in ci e r Grosse 
ni cht aufein and er abgestimmt sinci, ist 
ein Ze ichen ci afUr, dass hi er ziemli ch 
ungesc hi ckt fremcie El emente ve rsc hmo l
ze n wurden. Tatsăc hlich ka men sowo hl 
Ni sc he als auch ellipsenfor mige Gi ebel
offnungen in benachbarten Gegenci en zu 
einer eigenen unci ausgereifte ren Ent
falt ung . 

Ein viertes Be ispiel - und wir be
haupten ci amit ni cht, sămtl ic he Mog-
1 ichkeiten ci er Anorcinung ersc hopft zu 
haben - fincien wir in cier Repser Ge
genci . Die Ni sche an ciem Katze nci orfer 
Haus (Abb . 10, unten rechts) ist schl ank, 
zu gelungenen Propo rtion en in die Hohe 
gezogen. Sie wirci von zwei vierpassăhnli
chen Offnungen e rgăn zt, ci ie grossen măss i g 
auf ciiese abgestimmt sinci . 

Hin zuz ufl.igen wă re noch, ci ass der 
Ra nd der Ni sche manchero rt s ci urch Putz
profil e betont wird, di e wi ede rum ofters 
ci en obere n Abschluss hervorheben; dass 
in der Ni sc he se/bst SprUche ocier Relie r
putzverzierunge n wie z. B. in Katzendorf 
(Abb. 1 O, u. r. ) wettergeschUtzt unter
gebrac ht sin ci . Im Grosskoke l-Gebiet , das 
als beso nciers ci ekorfre ud ig gi lt, ni mmt 
oft de r We in stoc k von ci er Nische Bes itz . 
Allerciings hand elt es sich hi er nic ht mehr 
um spitze, so ncie rn um abgestu mpfte Giebe l. 

4. Heute noch bestehende intakte Strassenfronten: 
sp/tzgiebe/i ge Hiiu ser aus dem 18. )ahrhundert 
mit tei /weise nachtriiglich ange fi.i gtem Fassa·· 
denschmuck in der Kirchengasse in Burgberg 
- Vurpăr (oben ) und stumpf giebelige Hiiu ser 
mit ovalen Giebelii(fnun gen, um 1800 ent
standen, in . der Marktgasse in Birth ălm -
Biertan - (unten ) . 

• 1100 
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Giebelnischen in Keisd 

Giebe lnischen sind ein treffendes Bei 
spiel daflir , dass ăs the tische Werte des 
Bauernhauses oft an (unktionel/e und kon: 
struktive Măglichkeiten gebu nd en sind. So 
war die Voraussetzung flir eine Entfaltung 
si mpe l ode r auch kun stvo ll ausgefo rmter 
Nischen erst dadurch gegeben, dass man 
sie in e in em nicht tragenden Bauelement 
unterbrachte, d. h. in e in em flir die Sta
bi li tăt des Hauses un wesentli chen Be
standte il. Gleichzeitig bedeuteteeinedurch 
Aussparungen leichtere Giebelwand auch 
e i ne Entlastung des darunterl iegenden 
Mauerwerks. Dass aber Nisc hen gerade 
im Giebel auftauchen und ni cht etwa in 
die Au ssenmauern der Wohnrăume ve r
senkt wurden, mag eine weitere Erklărung 
darin haben, dass jeder, wenn auc h nur 

f' 

o 

ă rtl ich red uzi erte Querschn itt •ei ner 
Mauer, wărme- bzw. kăltedurchlăss igere 
Ste ll en zur Folge haben musste. 

Di ese Uberleg ungen bewahren im Falie 
der Ni schen von Keisd-Saschiz nu r be
grenzt ihre Gultigkeit. Trotzde m sind 
es ni cht di e geri ngfligigen konstru '<.ti ve n 
Abwe ichungen, die un s zu einer einge
hend eren Untersuchung di ese r Giebel 
veranlasse n. Wenn wir dieser Ortsc haft 
Aufmerksamkeit sc henken, so geschieht 
dies de r Sonderstellung wegen, die ihr 
e ingerăumt werden muss : Mehr als zwan
zig guterhaltene Hăuser dokumentieren 
n ămli c h in einem einheitli chen und zu
gleich nuanc ierten Bild eine flir Sieben
bu rgen, was di e Giebelgestaltung anbe
trifft , einmalige Erschei nung. (Vage Aus
stra hlungen konnten wir nur im benach
barten Klosdorf ausmac; hen.) Vor dem 

o 

mm m 

Hintergrund der bereits bekannten 
schi ichten Fassade spitzgiebe l iger Hăuser
ent wickc ln sich hie r Giebelni sc hen zum 
unverwec hse lbaren ·Leitmoti v. 

Vier dieser Nischen (Abb. 11, 1-4) un
terscheiden sic h geringfUgig von den 
ubrigen und fallen vor ali em durch ihre 
beinahe ident isc he AusfUhrung auf. (Wir 
zăge rn, diese als die Ausgangs form zu 
beze ichnen, aus der sic h die zahlreichen 
ubrigen Vari anten entwickelt haben konn
ten, obwohl einiges daflir sp ri cht, di e 
chronologisc hen Daten aber diese An
nahme nicht eindeutig st utze n.) Diese 
Ni sche entfaltet sich entlang der Sym
metrieachse des Giebeldre iecks und l ăsst 
sich in ein hochgestelltes Rechteck einglie
dern. Sie we ist zwei klar zu unterschei
dende Partien auf: eine ungefăhr herz
formige Be krănung, we lche mit dem 

o 
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6. Haus in Keisd - Saschiz, nr. 61 : 
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unteren Teii, einem Rechteck, durch einen 
engen Hals verbunden ist . Als oberster 
Abschluss durchbricht ein kreisrunder 
Knopf die Mauer und dient, gemeinsam 
mit zwei weiteren Offnungen, die rechts 
und links der Ni sche, etwa in der Hohe 
des Halses angeordnet sind, der Beluftung 
des Dachbodens. 

Ungewohnliche Konstruktion 

Die Phantasie scheint sich in Keisd 
an den Giebeln erschăpft zu haben. Eine 
Beton ung sonstiger Fassadentei le wurde 
absichtl ich vermieden. Sogar gemauerte 
Tore sind hier sc hlicht gehalten (siehe 
auch Abb. 12). Umso grosszugiger und 
freier gestalten sich die Giebelni schen. 
Etwa die Hălfte der Hăuse r, welche diese 
Nischen im Giebel tragen, sind auch 
datiert, u.zw. sechs im Giebel und fUnf 
an einem der Stubenbalken. (Holzbalken
decken sind ubr igens die Rege! gewese n, 
in einzelnen Făllen nur sind sie durch 
neuere Eingriffe beseitigt worden.) Den 
lnschriften nach sind die Hăuser zwischen 
1809 und 1833 entstanden, einige wahr
schein I ich auch se hon fruher. (Ei ne Aus
nah me ist das Haus Korngasse Nr. 375-
1851.) 

Von der Konstruktion her weichen die 
Keisder Ni sc hen vo n der găngigen Losung 

7. Tore vom An(ong des 19 . jahrhundercs: rn 
Pretai - Bratei - (oben ) mit Holzbalkcn und 
Eckkonsolen, Sitznische: gemauerter Torbogen 
in Grossschenk - Cincu - (un ten). 
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dad urch ab, dass sie i n ei ner ersten 
Bauphase gar nicht als Nischen err ichtet 
wurden, sondern als Durchbruch, der 
den Dachboden zur Gasse voi I ig offen 
liess. Erst mit Hilfe einer zweiten, zur 
Giebelwand parallelen Mauer, wurde die 
Offnung dann von der dem Dachboden 
zugekehrten Seite geschlossen. Die Schwie
rigkeiten, die sich aus dem kompli
zierten, weil reichgeschwungenem Umriss 
einzelner Nischen ergeben haben mussen, 
lassen sich nur erahnen. Ein holzernes 
Hilfsgerust von der Form der Ni sche 
musste eigens angefertigt werden. Um 
dieses herum wurde dann der Giebel ge
mauert. Die Konturen der Offnung er
gaben sich dabei aus der Technik des 
„unechten Bogens", indem namlich das 
Mauerwerk mit horizontalen Parallelfugen 
bis an den Rand der spateren Nische 
herangefUhrt wurde. 
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8. Pretai - Bratei • Tor vom Anfong 
des 19. johrhunderts. 

.... 
9. Spitzgiebe/ige Houser mit Nische 

(v .o.n.u.): Gir/sau - Bradu, Enten
gosse Nr. 16: Nussboch - Măieruş, 
Woldgosse Nr. 249; Morktschelken 
- Şeica More, Obergosse Nr. 35. 
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Der Turm im Giebel ? 

Wenn Giebelnischen im allgemeinen der 
funktionellen und konstruktiven Logik nicht 
zuwiderlaufen, so ist das in Keisd weniger 
als sonstwo der Fal I. Dekorative Absichten 
treten hier klar in den Vordergrund. Was 
dabei auffal lt, ist jedoch das Fehlen des 
fUr die Volkskunst im allgemeinen charak
teristischen Einklangs von - um u.a. mit 
N. Dunăre zu sprechen - Dekoratlons-

~ 10. Die weitverbreitete Nischenform im spitzen 
Giebel, ein hochgestel/tes Rechteck mit oben 
ho/bkreisfiirmiger Ausbuchtung, ist unter ondern 
zu finden in Arbegen - Agfrbiciu - (o .I.), 
Zeiden - Codlea - (o .r. ), Morktschelken -
Şeica More - (u ./. ) und Kotzendorf - Cora 
- (u.r. ) 
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11. Keisd - · Saschiz. Die Hău ser Nr. 422 (1 ) . 
Nr. 421 (2), Nr. 316 (4) in de r Korngasse 
und Nr. 35 (3 ) in der ehemaligen Szekfergasse. 
Letzteres ist dos ă / teste datierte Hous mit 
Giebelnische, die jahreszahl 1809 ist in den 
Putz des oberen Nisch enfeldes eingekratzt. 
Die Fensterii{(nungen in Abb. 1 und 2 sind 
nachtrăgl ich vergriissert worden. 

o ,, 
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12. Nischen an spitzgiebe/igen Hăusern in Keisd -
Saschiz: Korngasse Nr. 356 (1840 am Torli.ir
chen datier t, dos Haus du rfte ă/ter sein. -
Abb. 1 ), und Nr . 407 (vermut/ich 1809 -
Abb. 3), ehemalige Szeklergasse Nr. 29 (18 22 
am Balken - Abb. 2 ). 

er.hnik und Trdger des Dekors . Mit anderen 
Worten, man hat es sich nic ht leicht 
gemacht, indem man Mau erziege l.n in fUr 
dieses Materi al so . ungewohnte Fo rmen 
zwăngte. Schi iessl ic h hătte der gleiche 
Umri ss - ni cht auc h die gleiche Schatten 
wirkung - erz ielt we rd en konnen, indem 
man di ese n etwa in den Putz des Gi ebels 
ei ngekratzt hătte. Und d ~ mit siri1!Ywir, 
um es einzugestehen, be i j ~'r'rer Frage 
angelangt, die un s Rătse l aufgibt: weshalb 
ge rade diese und nicht ande re Formen ? 
Dass sie immer symmetr isc h sind ur.d 
sich manchmal in ein Rechti:ck eingliedern 
lassen (Abb: 13 - B. C. D) , haben wi r 
bereits aufgezeigt. Dass sich ihre aus 
Herzformen. Vierpass und Kre issfg men
ten zusa mmengesetzten Rănder manchm al 
auc h an der Gi e belschrăge orientieren 
und demn e.e h in ein D1-e ieck einzugliedern 
wăren (Abb . 13 ·- F, G, · I). wo llen wir 
hier hinzufeigen. Was jedoch hat das 
Zustandekommen dieser Ni sc hen schlies
slic h bewirkt ? 
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Wir mochten hier ni cht mehr als einige 
Vermutungen ăussern. Die e indeutige 
Klărung der Frage mag der kunftigen 
Forschung vo rbehalten bleiben. Den er
sten Eind ruck, den ma n be im Anblick 
diese r Ni schen gewinnt, ist, dass ihnen 
o rienta l i ~c he Forrr.en zugr unde l ie gen mus
sen . Versucht man diesbezug lich in Frage 
ko mme nde Quellen ausfindig zu m2c hen, 
so kan n die grosse Ahnlichkeit mit dem 
Mihrab genannten dekorati ven Element 
orienta lischer Teppiche nicht ubersehen 
we rden . Obwo hl dieser Teii des Mittel
feldes eines Gebetteppichs (Abb. 14 B) 
seinerseits architekto ni schen Urspr ungs 
ist (Mi hrab= Gebetnische in einer Mo
schee), besteht hier zweifellcs kein anderer 
als ein formoler Zusammenhang . Dessen 
Ursprung in den in Sieben burgen - nac h 
der Refo rmation auch in za hlreichen 
Kirchen - ve1-breiteten kleinasi ati sc hrn 
Knupfte ppic hen zu sehen, ist wohl nicht 
ganz abwegig. 'v"lenn auch A. Kertesz' 
Feststell ung, dass gel egentl i che Geme i n-

... „., 
... „ ·~ . ,,','a. 

a ' \ 

GS81 

I 

GS81 J 

3 

sa mkeiten in der Ornamentik a11atoli scher 
Teppiche und •jener verschiedener săch
sischer Vo lks kunstzweige noch zu klăren 
wăren , nicht auf die Dorfarchitekt ur 
gemunzt sein mag. Eine Frage l ăsst die 
Hypothese eines orientali schen Einfl usses 
auf diese m Wege vo ll ig offen : wieso diese 
Niochen gerade hier und wieso sie fast 
ausschl :ess lich hier entstanden sind , wo 
doch das Verbreitungsfel d der Teppic he 
bekannt lic h ziemlich einheitlich war. 

Und sollte man schliess lich nur eine 
Forrr, nicht auch deren Bedeutung mitu
bernorr.rr.en habrn? Dem heutigen Bewus
stsei n zum indest ist eine solche Tatsache 
ni cht me h r gegenwărtig. Hi ngegen weist 
uns eine Gewăhrs person eine Făhrte. 
Die ln sp irationsq uelle wăre in năc hster 
Umgebung zu finden : der Glockenturm 
im Ort . Er erhie lt se n neues Dc:c h (Abb. 
14 A) ni cht viei s păter als der Schăss
burger Stundturm (1677), brannte wieder
holt ab und wurde immer wieder (zu letzt 
1832) neu aufge richtet. Dass diese r ge-
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13. Nischen(ormen an Giebeln in Keisd - Sosch iz 
(sie sind bis zu 270 cm hoch, dle Bosis betriig t 
zwischen 85 und 110 cm ) : om Hous Korngasse 
Nr. 375, 1851 (A); Haus Nr. 61 , 1817 (B) ; 
„Am Morkt" Nr. 449 (C); Szeklergasse Nr. 29, 
1822 (D); Fischgasse Nr. 299 (E) ; „Hinter 
dem Berg" Nr. 394, 1823 (F) ; Fi schgasse 
Nr. 170 (G): „Am Klos ter" Nr. 176, 1833 
(H); Korngasse Nr. 407 vermu t/i ch 1809 (I). 

14. A. Silhouet te des Gloc-
kenturms in Keisd -
Saschiz. B. Mih rab, 
Gebetteppich, Bruken-
thalmuseum . 

A 
B --- - ------Cl 

E 

G H 

gen Ende des achtzehnten jahrhunderts, 
als auch der Hăuserbau reger wurde, 
immer noch das lmponierende, das Nach
ahmenswerte schlechthin war, kann man 
sich lebhaft vorstellen . 

Dem Ze itgeist gemăss 

Mit dem Versuch, bei der Deutung 
der Keisder Giebelni schen eine Beein
flussung durch die Turmsilhouette oder 
durch orientalische Vorlagen in Betracht 
zu ziehen, sind sicher nicht sămtliche 
Moglichkelten in Anspruch genommen 
worden. Man konnte auch von den akro
terionartigen Kronungskacheln ausgehen, 
die den Giebel mancher săchsischen Ka
chelofen bilden. Zu untersuchen wăre 
gleichfalls, ob es Hinwei se auf einen zeit
wei ligen Aufenthalt der Habaner in der 
Repser Gegend geben konnte, da diese 
nicht nur geschătzte Topfer, sondern ur
sprunglich auch Maurer und Baumeister 
waren. 

15. A. Dos Hous Nr. 499 , „ Am Markt" in Keisd - Saschiz gelegen, is t, obwohl 
zum ii ltes ten Dor(kern gehiirend, dos einzig unveriinderte Hous in de r 
Zeile gegenuber der Kirc he. B. Dos Haus Nr. 30 in der ehema ligen 
Szek/ergasse in Ke isd triigt o/s einziges drei Nischen mi t reichgeschwun
genen Konturen im spi tzen Giebel (es ist 1810 an einem Bolken im Ke ller 
datier t, 1816 an einem Stubenbolken ). 

F 

GS81 

~ I oi 

Die dynamisch bewegten Ni schen mus
sen Ank lang gefunden haben, da sie sich 
mit dem Zeitgeist im Einklang befanden. 
ln der zweiten Hălfte des achtzehnten 
Jahrhunderts nămlich war der Barock in 
Siebenburgen bereits durch bedeutende 
Bauwerke reprăsentiert und Llbte seinen 
Einfluss auch auf die Dorfer aus. Dabei 
kommt es in Kei sd zu einer ăusserst 
originellen Verbindung der Merkmale die
ses Sti ls und der trad itionel I Oberi ieferten 
Form des spitzen Giebels. Die dynamischen 
Schwingungen in Kurve und Gegenkurve 
der Nischen gliedern das Giebelfeld bi s
weilen ziemlich bewegt - die Schatten -

A 

B 

GS81 

wirkung verstărkt ·noc h diesen Eindruck - , 
die Drei ecksform des Giebels aber wird 
durchaus nicht gesprengt. Das Gesamtbild 
bleibt vielmehr ausgewogen, da die ein
zelne Nische entweder symmetri sch auf
gebaut ist (Abb . 15 A), oder, wenn es 
mehrere sind, diese symmetri sch angeord
net si nd (Abb . 15 B). 
. Nun ist es ja nicht so, dass Nischen 

der einzige Schmuck der Kei sder Bauern
hău ser seien. Vereinzelt werden Ni schen 
von kun stvollen Putzverzierungen ergănzt 
wie auch die kleinen LLlftungsloche1- des 
Dachbodens mit besonde rer Aufmerksam
keit ausgefLlhrt sind. Pilaste r gliedern ve r-
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16. Kartuschen Im Putz der Fassade (v .l .n.r.) : 
zwlschen den Fenstern am Haus Fischgasse 
Nr. 170, in der obersten Giebelnische des 
Hauses Fischgasse Nr. 180 und im Giebelfe/d 
des Hauses Szek/ergasse Nr. 552. 

17. Bauernhăuser in Keisd - Saschiz 
(v.o.n.u.): Haus Fischgasse Nr. 
180. Die Nische im unteren Feld 
trăgt einen Spruch und die 
jahreszah/ 1846, die obere 
Nische eine eingekratzte Ver
zierung (Lebensbaummotiv ). An 
einem Deckenba/ken Im Kel/er 
desse/ben Hauses ist „ANO 
1762 ME" z u /esen : Haus 
Korngasse Nr. 419: Haus 
Fischgasse Nr. 299. 

schiedentlich die Fassade (Abb. 15 B) so· 
wie Eckbossen oder ein schmaler Zin· 
nenfries unter dem Schutzdăchlein (Abb. 
15 A). Andrei Hăusern kann man schwung
voll gezeichnete Kartuschen fest
stellen, wie sie zur Zeit des Barocks von 
Wappendarste llungen oder aus der Klein
kunst (Zinn-, Gold- und Silbergegenstănde, 
die weite Verbr eitung hatten) bekannt 
sind. Es handelt sich bei diesen um ăuss erst 
di skrete AusfUhrungen, um in den Putz 
gekratzte Ornamente, die mit Farbe lei cht 
nachgezogen wurden (Abb. 16). 

Grosszogiger Aufbau 

ln verschiedenen Gegenden Siebenbur
gens legen mitunter statt liche Bauten 
Zeugnis ab von den wirtschaft li chen Ver
hăltni ssen ihrer Erbauer. Besonders die 
dreifenstrigen Hauptfronten dorflicher Gie
belhău ser zeichnet ein oft grosszugiger 
und ausgewogener Aufbau aus. Die weni
gen Bei spiele, die neben den relativ klei
nen, spitzgiebeligen Hăusern in Keisd zu 
finden sind, zăhlen wir zu den wertvollsten 
dieser Art in Siebenburgen. _ 

Im First erreichen diese beachtlichen 
Bauten zehn bis elf Meter Hohe. Da die 
Dac hneigung vo n etwa 45 Grad trotz der 
grosseren Breite beibehalten wird, er
gibt sich hinter dem gemauerten dreieckigen 
Giebel ein măchtiger Dachstuhl. Jn einigen 
Făllen hebt sich der Giebel durch seine 
Oberflăchenbehand lung deutl ich von der 
ubrigen Fassade ab. (Abb, 17-o.). 

Das bedeutend grossere Giebelfeld ist 
nur mit einer einzigen Nische nicht mehr 
ausgefU llt gewesen. Eine Horiz~ntale (ein 
zwei tes Schutzdăc hlein) unterteilt den 
Giebel, so dass sich zwei Register bilden. 
ln diesen liegen entweder zwei Nischen 
ubereinander (Abb. 17-o.). ode r eine 
- die fUr Keisd typische Nische - uber 
zwei Dachbodenfernstern (Abb. 17 M. 
und u.). Am Haus Fi schgasse Nr. 299 
werden stădtische Ei nflusse am deut-
1 ichsten sichtbar, wie auch die Absicht 
zu reprăsentieren: Pi/aster gl iedern nicht 
nur das Hauptfeld, sie werden auch im 
Gi ebe l, etwas versetzt, weitergefUhrt. Auf 
diese Art wird die Vertikale in der Kom
position hervorgehoben und dem Gan
zen ein einheitlicher Charakter verliehen. 

Zeichnet man in einer Ortskarte die 
Hăuser mit „Nischen-Giebeln" (die Um
kehrung sei erlaubt) ein, so kann man 
festste l len, dass Keisd etwa i n der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts seine heutige 
Ausdehnung bereits erreicht hatte. Diese 
Hăuser sind gleichmăssig von „Hinter dem 
Berg" bis gegen Ende der „Szeklergasse" 
und von der Fischgasse bis zur Laigasse 
verte ilt. Dass sie sich in den vom Dorf
zentrum weiter entfernten Strassen besser 
erhalten haben, ist ein Beweis dafUr, dass 
der Erneuerungs-prozess im Dorfkern ein 
intensiverer war, dass hier die Wohn
bauten ofter abgerissen und wieder auf
gebaut wurden. 
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Conservare - Restaurare 

CONCEPTUL DE CONSOLIDARE ÎN CADRUL RESTAURĂRII (li) · 

În cuprinsul articolului de faţă se urmăreşte o dezvoltare a capi
tolului: „Principii de abordare a proiectelor de consolidare în 
cadru l restaurării", apărut în numărul anterior al revistei, autorul 
dorind să definească rolul şi orientarea inginerului de rezistenţă, 
în cadrul activităţii de proi ectare, pentru consolidări de construcţii 
istorice deteriorate de mişcări seismice; de data aceasta se 
s ugerează măs uri le ce trebuie avute în vedere, dată fiind 
prezenţa fenomenelor seismice pe teritoriul ţării noastre. 

Anali za sau prezentarea unor metode de calcul vor putea face 
ob iectul altor expuneri. 

Este necesar să sub I iniem în că o dată faptul că seismul, ca 
important factor de risc , impune o manieră cu totul diferită în 
abordarea conceptului de conso lidare, faţă de s i tuaţii (zone sau 
ţări) neafectate de mişcăr i sei smice. Acest punct de vedere 
trebuie să fie bine înţeles ş i acceptat în primul rînd de către 
cercul larg al tuturor spec ialiştilor care participă la opera de 
restaurare. 

Comparaţia cu exemple, sau chiar şcoli de consolidare care 
nu sînt supuse examenului atît de drastic al cutremurelor de 
pămînt, conduce, afirmăm fără rezerve, la grave erori, sau chiar 
a catastrofe, în cazul aplicării unor asemenea practici. 

Elemente fundamentale necesare în conceptul de con
solidare antiseismică 

1. Analiza planului şi volumetriei 

Configuraţia în plan şi în elevaţ ie a unui edificiu evidenţiază 
de la înce put o serie de deficienţe sau zone sensibile ale construc
ţiei, independent de form a sau stadiul de avariere. Această analiză 
furnizează elemente importante privitor la: 

- nes imetrii sau conformări inadecvate; 
- di scontinuităţ i sau salturi de rigiditate; 
- distributia dezechilibrată a maselor; 
- lipsa un~r elemente structurale. 
În cele mai multe cazuri, o atentă examinare a formei şi volu

metriei construcţiei conduce la un pronostic suficient de exact 
asupra modului de avar iere a acesteia sub acţiunea seismului. 

Pri vind prin prisma asigurării antiseismice pe o perioadă 
mai îndelungată de timp, pentru anumite situaţii speciale această 
analiză poate conduce la măsuri de consolidare extinse asupra unor 
părţi sau zone de construcţie neafectate încă de avarii. 

2. Cercetarea alcătuirii structurale 

În afa ra datelor constructive privind natura, forma şi dimen
siuni le elementelor const itutive, cunoaşterea structurii de rezis
tenţă impl ică un studiu atent al conformării în ansamblu a acesteia. 

Aşa cum s-a menţionat şi în articolul precedent, aproape în 
totalitate construcţiile vechi au avut în alcătuirea structurală 

ING. C-TIN PAVELESCU 

elemente de legătură din lemn (şi mai tîrziu din metal) sub formă 
de centuri amplasate la diverse niveluri, înglobate în grosimea 
zidurilor. 

De asemenea, tiranţii din lemn (sau metal) nu lipseau în siste
mele cu boltiri. 

Există frecvent, în special în arhitectura civilă, structuri tradi
ţionale mixte din zidărie cu schelet de lemn. 

Centurile, tiranţii şi în general osatura din lemn sau metal, 
pentru lungi perioade de timp (100-300 ani), au asigurat o com
portare satisfăcătoare a construcţii lor. 

Degradarea prin putrezire sau coroziune, a acestor elemente 
a condus la distrugerea legăturilor şi, în consecinţă, la deteriorarea 
rapidă a structuri lor sub acţiunea cutremurelor de pămînt în 
special. La acest fenomen a contribuit şi lipsa unor legături de 
tip „şaibă rigidă", condiţie pe care sistemele de boltiri din zidărie 
sau planşeel.e cu grinzi din lemn (sau grinzi metalice) nu au putut-o 
asigura. 

Cunoaşterea modului de alcătuire a structurii unui edificiu 
ce face obiectul restaurării este de o deosebită importanţă şi 
pentru motivul că în multe situaţii o parte din măsurile de consoli
dare pot fi dirijate şi realizate pe traseele elementelor din lemn 
degradate. 

În condiţii le seismice specifice ţării noastre trebuie însă precizat 
că numai simpla refacere a legăturilor şi repararea avariilor nu 
pot satisface exigenţele actuale ale unui concept ştiinţific de con
solidare. 

Din experienţa noastră verificată practic prin succesiunea 
ultimelor mari mişcări seismice (1977, 1986, 1990) putem afirma 
că măsurile prevăzute prin conceptul de consolidare trebuie să asigure 
condiţia de conlucrare spaţială a componentelor vechii structuri. 
Din acest motiv, în majoritatea Intervenţiilor, Introducerea unor ele
mente structurale suplimentare este absolut necesară. 

Pentru cazurile curent întîlnite, varietate9 elementelor struc
turale suplimentare nu este mare, ele constînd din: grinzi sau 
reţele de grinzi, plăci sau suprabetonări, centuri şi stîlpi înglobaţi, 
cămăşuiri de ziduri sau pilaştri. 

Alegerea cu discern~mînt a acestor măsuri precum şi diferen
ţierea lor, în funcţie de situaţie, sînt de mare importanţă în 
intervenţiile de restaurare. 

3. Cercetarea materialelor 

Materialele cele mai frecvent folosite pentru structurile con
strucţii lor vechi în ţara noastră sînt zidăria de cărămidă, zidăria 
de piatră, zidăria mixtă, lemnul şi metalul pentru unele construcţii 
mai noi (sec. XIX-XX). 

În foarte multe cazuri semnalăm folosirea mortarelor de 
pămînt la alcătui rea zidării lor. 
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BISERICA CIFLIC 
GĂEŞTI 

star ea construcţ ie i : 

- turlă , bolţi ş i arce pră
buşite 

- ziduri CLI crăpături puter
nice, deschise ş i caverne 

- tencuieli friabile distruse 
- cărăm idă şi mortarul de 

calitate slabă 
- fundaţii neavariate 

cauz e le avarii lor : 

- cutremurele de pămînt 
(nu a fost niciodată con
solidată) 

- acţiunea factorilor clima
tici (dezafectată ş i pără
si tă încă înainte de anul 
1900) 

proi ect consolid are (i ng . 
C- tin . Pave lescu) 

- reconstituirea bolţilor ş i 
tur/e i din zidărie de cără
m idă cu măsuri de supra
betonare gene rală şi cu 
structuri înglobate la turlă 

- st/lpi şi centuri îngloba te 
la ziduri 

- centuri generale la bază, 
deasupra brîului ornamen
tal şi la cornişe 

- tiranţi 

- ţeser i , plombări, injectări 

http://patrimoniu.gov.ro



BISERICA SF. 
GHEORGHE ŞI 
DIMITRIE 

RUCĂRUL DE 
MIJLOC 

( proiect co nsol id are: 
ing. C. Pavelescu) 

Nu sînt cunoscute intervenţii 
<ie consolidare ant erioară, cu
tremurele de pămînt ava
riind progresiv biserica, pînă 
la starea de precolaps gene
ralizat. 
Proiectul este un exem plu de 
inte rvenţie complexă înglo
bfnd o mare parte din gama 
solu~i i lor şi tehnologiilor spe
cifice . 

BISERICA CU SFINŢI - BUCUREŞTI 

( proiect co nso lidare : ing . C. Pavelescu) 

Exemplu de avarii caracterist ice la absida altarului . ln majoritatea 
cazurilor biseric ile pe plan treflat prezintă acest tip de avarii (cauzate 
de mişcări se ismice) atft la absida altarului cft şi la absidele N şi S' 
fenomen u/ se datorează viciul ui de formă în plan şi prezenţei golurilor pentru 
feres tre. 
Totodată sondajele indică absenţa sau degradarea (putrezirea) centurilor din 
lemn de la nivelul brîului intermediar. 

I 

· 1 

. ·I 

MortaTe le din var se înscriu pe o scară largă din punct de 
vedere â l ca lităţilor fizico-mecanice începînd cu ce le friabile, necoe
sive şi ajungînd la mortare dure de tipul mortarelor din var 
hidrauli c. 

Calitatea cărămizilor şi a pietrei în funcţie de epoca de con
st rucţie, tehnologia de fabricaţie, cariera de exploatare etc. este 
de asemenea foarte diferită. În aceste co ndiţii, analiza cal ităţii 
precum· şi a stăr ii de degradare a materialelor constitutive repre
zintă un factor determinant care poate influenţa conceptul de 
con so l iaare. Apare astfel evident că pentru edificii de acelaşi 
tip, formă şi a l cătuire, măsurile de consolidare impuse (mai ales 
de cond~ţii seismice) pot fi mult diferite de la caz la caz. 
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BISERICA PIETROŞIŢA li 
(proiect consolidare: ing. C.tin Pave lescu) 
Exemplu de şanţ (locaş) corect executat pentru amplasarea unei centuri 
fnglobate în zid (deasupra brfului ornamental intermediar) . 
Tn detaliu se observă traseul centurii din lemn degradate prin putrezire fn 
timp. 
Zidăria masivă şi calitatea acesteia au permis ca fn acest caz să nu se 
intervină cu st flpl fnglobaţi , suprabetonări, sau a/te elemente asupra 
corpului navei. 

4. Gradul de asigurare faţă de riscul seismic 

În ţara noastră, ţinem să precizăm că, date fiind condiţiile 
seismice specifice, măsurile de asigurare prin consolidare în majo
ritatea cazurilor nu pot fi reali zate numai cu tehnici şi materiale 
tradiţionale ş i cu caracter local. 

Este suficient să amintim că fenomenele seismice conduc la 
majorări considerabile de eforturi, la apariţ i a unor noi stări de 
efort, la alternanţe şi schimbări de sens ale so licitărilor. În această 
situaţie, prin proiectul de consolidare, vechea structură trebuie 
să primească elemente suplimentare de întări re avînd caracte
ristici şi alcătuire specifice fiecărui caz în p..ar. e. 

·90 

Posibilitatea de introducere a uno r elemente noi (centuri, 
stî lpi , cămăşuiri etc.) este condiţionată de mulţi parametri în 
cazul coristructi ilo r monument istori c. 

Gradul de' dezvo ltare ş i gabaritul secţ iunilor elementelor 
structurale noi sînt reduse, acestea neputînd a l căt ui singure o 
structură capabi l ă să preia so li citări l e se ism ice. 

Luarea în considerare a con lucrării dintre vechea structură şi 
elementele noi de consolidare, pentru preluarea solicitării seismice, 
rezultă ca obligatorie în majoritatea cazurilor. 

Gradu l de as igurare seismică pentru o construcţie monument 
istoric, în foarte mul te situaţii, nu se poate înscrie în limita pre
vederi lor normativului în vigoare. 

Rezu l tă o răsp undere deosebită pentru inginerul de rezistenţă 
care, prin conceptul general de consol idare, trebuie să aibă în 
vedere: 

- măsuri pentru asigurarea sta bi I ităţi i generale (pe I ungă 
durată) a edificiului; 

- măs uri pentru asig urarea rezi ste nţei construcţiei în sec
ţiuni le caracteristice, astfe l încît pe parcursu l soli c i tării se ism ice 
să nu se prod ucă degrad ăr i ale elementelor structurale sau nestruc
turale cu valoare istorică, artist i că , a căror deteriorare să consti
t ui e o pierdere pentru patrimoniul istoric-arhitectural . 

Evi dent, o asigurare totală (stabilitate+ rezistenţă) pe o lungă 
perioadă de timp trebuie av ută în vedere în conceptul de con
solidare. 

Experienţa practică precum şi încercări l e de ca lcul au arătat 
însă că nu în toate cazurile este pos ibilă obţinerea unei asig u rări 
totale, motiv pentru care autorul enunţă şi un alt principiu 
care poate fi acceptat, acela de a se asigura (prin proiect) stabili

tatea generală a edificiu lui, pe durată lungă de timp, din punct 
de vedere rezistenţă, admiţînd u-se însă apariţia unor avarii limi
tate ca mărime şi răspîndi re. Acest principiu ar putea reduce în 
unele situaţi i gradul de intervenţie pe monument, l ăsînd posibi li
tatea api i cări i unor tehnologi i sa u teh ni ci vii toare de I ucru, cu 
materia le noi, altele decît ce le fo los ite astăzi. 

Analiza elemente lor expuse mai sus este o condiţ i e ob liga
torie pentru stabilirea unui concept de conso lidare bine funda
mentat, bazat pe o viz iune globală asupra structurii de rezistenţă 
a unui edifici u monument isto ri c ce face obiectul restaurări i. 

In sistăm as upra acestui aspect deoarece din examinarea multor 
documentaţii rezultă o preocupare pentru rezolvarea unor detalii 
locale, de consolidare, în general judicios alcătuite, dar care scapă 
din vedere co mportarea de ansamblu a structurii supuse acţ iunilor 
seismice. 

Totodată nu trebuie uitat faptul că în conceptul general de 
consolidare intră nu numai măsurile definitive, ci şi măsurile pro
vizorii, de asigurare, pe perioada execuţ iei , a construcţ iei avariate. 

Intervenţia asupra structurii de rezistenţă a unui monument 
istoric în condiţiile mai sus menţionate impune conservarea mate
riei originale şi a conceptului constructiv original, elemente 
fără de care am ieşi din sfera restaurării. 

Este cu atît mai dificilă misiunea inginerului restaurator. 
De aceea, subliniem, pentru evitarea intervenţii lor brutale 

care se rezumă strict la asigurarea seismică a structurii, necesita
tea unei profunde analize pluridisciplinare, globale, a fiecărui 
caz în parte, în care considerăm că ~xistă doi factori cărora trebuie 

· să li se dea o mai mare importanţă: 
- experienţa acumulată în acest domeniu; 
- cunoaşterea temeinică a sistemelor şi tehnicilor constructive 

practicate în vechime. 
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SCOALA ROMÂNĂ DE LA ROMA SI APORTUL El LA 
DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ROMÂNEŞTI* 

Absorbită, după întemeierea ei, în anul 
1866, şi pînă în primii ani ai veacului al 
XX-iea, de cercetarea, dezvoltarea şi 
întocmirea unor mari lucrări privind limba 
-şi istoria românilor, Academia Română, 
stăpînită şi de gîndul afirmării ştiinţei ro
mâneşti peste hotare, n-a putut îndeplini 
acest deziderat decît în mod sporadic 
prin participarea unora din membrii săi 
la congrese internaţionale şi, mai ales, 
după 1900, prin prezentarea de către 
savanţii români a unor lucrări proprii de 
specialitate în cadrul relaţiilor ştiinţifice 
stabilite cu Academia de Ştiinţe de la Paris. 

Primul pas şi cel mai important pentru 
strîngerea şi stabilirea unor legături per
manente cu străinătatea a fost făcut în 
primii ani ai deceniului 3 al veacului al 
XX-iea, cînd, datorită strădaniei unor 
oameni de înaltă cultură, cum au fost Ion 
Bianu , Duiliu Zamfirescu, Vasile Pârvan 
şi Nicolae Iorga, au luat fiinţă două insti
tute academice româneşti, unul în Italia -
Şcoala Română de la Roma, altul în Franţa 
-:-Şcoala Română de la Fontenay-aux-Roses, 
tîngă Paris. 

Vasile Pârvan şi Nicolae Iorga, a căror 
faimă ştiinţifică trecuse de mult dincolo 
de hotarele ţării, au fost aleşi să conducă 
destinele celor două institute academice: 
Vasile Pârvan la Roma şi Nicolae Iorga 
la Fontenay-aux-Roses. 

În ceea ce priveşte Roma, în urma înţe
legerii dintre guvernele Italiei şi României, 
Guvernatoratul Romei a oferit României 
pentru a-şi clădi palatul său propriu un 
teren în fastuosul parc de lîngă Villa 
Borghese, la Valle Giulia, cu condiţia ca 
localul ce urma să se clădească să fie 
folosit exclusiv ca instituţie de cultură, 
destinaţie care, dacă între timp ar fi schim
bată , Guvernatoratu I Romei îşi rezerva 
dreptul de a redeveni proprietar al tere
nului, inclusiv al palatului clădit. 

Începîndu-şi activitatea în 1922 cu patru 
membri , însoţiţi de ilustrul lor director 
Vasile Pârvan, Şcoala Română de la Roma 
a fost adăpostită, pînă în 1931, într-un 
apartament din via Emilio del Cavaliere. 
Din 1931 însă a fost instalată în noul său 
palat construit în Val le Giulia · după pla
nurile academicianului arhitect Petre An
tonescu. Pe frontispiciul acestui palat stau 
scrise cu litere de aur cuvintele: Acca
demia di Romania, încadrate de medalioa
nele cu chipurile în altorelief ale l•i 

*Comunicare prezentată în 1991 în cadrul Sesi
unii ştiinţifice organizate de Academia Română cu 
prilejul sărbător i rii a 125 de ani de la întemeiere . 

Decebal şi Traian, sculptate de- Mac Cons
tantinescu. 

În 1922, în oraşu I care reprezenta prin 
excelenţă civilizaţia şi cultura romană, 
concretizate în numeroasele sale monu
mente vechi de arhitectură, în tezaurul 
infinit de vestigii ale clasicismului antic, 
în bibliotecile, muzeele şi arhivele 
sale de documente de · tot felul, 
Şcoala Română de la Roma lua loc printre 
mai vechile institute academice ale altor 
ţări ale lumii, care; aşezate qe mai multă 
vreme în cetatea Cezarilor, creaseră deja 
un mediu prielnic de colabo ~are interna
ţională pentru cercetarea sistematică a 
trecutului antic în ca~e îşi află originile 
mai toate culturile superioare· din epoca 
modernă. Se găseau acolo: Şcoala Franceză, 
instalată de mai bine de două veacuri în 
Villa Medici, unde pensionar!ii cîştigători 
ai vestitului Prix "oe Rome se prefecţio
nează în studiul arhitecturii vechi, al 
literaturii şi artelor plastice: ' Şcoala Ger
mană de arheologie şi istorie ;~ î-nfiinţată în 
1829; instituţiile similare ale Statelor 
Unite ale Americii, ale Spaniei„, ale Angliei, 
Belgiei, Scandinaviei, OlanMi, Ungariei. 
apoi, venite succesiv, ale tutu_ror ţărilor 
de cultură afirmată, care şi-au asigurat un 
loc în cetatea eternă„ oferlndu-le mij
loace excepţionale de instruire şi de lucru. 
Prezenţa la Roma şi participa·(ea tinerilor 
noştri studioşi la munca ştiirrţifică ce se 
desfăşura în întreaga Ita I ie se impuneau, 
cerute fiind de nevoile ţării , 'de orgoliul 
latin al naţiei noastre, precum şi de inte
resul pentru tot ce ne aminteşte de legătu
rile noastre cu lumea roman ă . 

În scurta sa dăinuire -din păcate, nici 
un sfert de veac•• -activitatea desfăşurată 
cu spor în scopul pentru care fusese creată, 
Accademia di Romania a Roma, Şcoala 
Română de la Roma cum este numită 
îndeobşte de noi, a asigurat formarea 
definitivă într-un mediu de înaltă cultură 
romană a unui număr de 75 de savanţi care 
au alimentat cu cadre de specialitate viaţa 
uni versitară românească precum şi multe 
din institutele superioare de cercetări 
ştiinţifice ale Academei noastre . 

** Activitatea pentru care a fost creată ~ 
Roma « Accademia di Roman ia » s-a desfăşurat 
din 1922 pînă în 1944 - deci 22 de ani şi nu 
70 cum se a rată greş it în articolu I Accademia di 
Roman ia din Roma , publicat în «Academica» 
nr . 12 din oct . 1991 . De altfel personalităţile 
româneşti menţionate în ace l aşi articol şi-au 
făcut stlJd ii Ie în cadru I Şcoli i Române de la 
Roma înt re ani i 1922-1944. Pentru funcţ i a pe 
care a îndeplinit-o Pa latul Academiei din 1945 
pînă în 1991, vezi ma i departe. 

'GRIGORE IONEscLJl 

Activitatea foştilor membri ai [Şcoli, 
Române de la Roma, arheologi, istoricii 
filologi, arhitecţi, pictori şi sculptori, a 
căror trecere prin Italia a lăsat urme, cum 
sînt organizarea de expoziţii şi partici
parea la reuniuni ştiinţifice, acolo, apoi în 
ţară, s-a manifestat prin ample lucrări 
arheologice, de istorie, de filologie clasică 
şi de artă. A trece în revistă toate aceste 
lucrări, din care foarte multe au fost publi
cate în limba italiană în cele două monu
mentale publicaţii ale Şcolii: Ephemeris 
Dacoromana (zece volume tipărite, ultimul 
apărut în 1945) şi Diplomatarium /talicum, 
(a cărui publicare a început în 1925, 
patru volume tipărite, ultimul apărut în 
1939), ar constitui o relatare care nu poate 
fi cuprinsă în cadrul acestei succinte comu
nicări. Ne vom mărgini deci să precizăm 
numai că întregul cuprins al acestor lu
crări, care oglindeşte o mare varietate de 
preocupări: arheologie, istorie, epigrafie, 
istorie literară, critică de texte, istoria 
religiilor, istoria arhitecturii, istoria artei 
în general, constituie rodul unei harnice, 
migăloase şi îndelungate activităţi care a 
comportat săptămîni întregi de lecturi în 
biblioteci, cercetări întinse de teren, 
relevee minuţioase de monumente vechi 
şi medievale urmate de reconstituiri sau 
de întocmirea de proiecte de restaurare, 
verificări de izvoare istorice, în sfîrşit, o 
muncă asiduă, care cinsteşte ştiinţa şi ţara 
căreia îi aparţin cercetătorii. 

Roadele atît de promiţătoare obţinute 
de foşti membri ai Şcolii Române de la 
Roma au constituit un pui:i<r.t ·pr·i-rKipal 
de orientare în mersul culturii romârreşti 
şi o chezăşie pentru viitorul ce s-a voit 
bun al ştiinţei româneşti . Este cazul să 
precizăm că majoritatea foştilor membri ai 
Şcolii Române de la Roma au devenit 
titulari de catedre universitare în Bucu
reşti, C'uj, Cernăuţi şi laşi, iar 12, din 
care 4 sînt în viaţă, au fost onoraţi prin 
alegerea lor ca membri ai Academiei 
Române şi ai altor Academii sau instituţii 
de cultu ră din străinătate. 

În iarna anului 1944 legaţia română de 
la Quirinale a părăs it Rom2. Instituţia 
noastră de cultură de acolo a rămas astfel 
fără nici un spr ijin oficial. În 2ceste condiţij 
ministrul Grigorcea, ambasador al Româ
niei la Vatican, răma s în funcţie, a între
prins demersur ile necesare şi Prea Sfîntul 
Părinte, Papa Pius XII, a binevoit să ia 
sub protecţia sa morală Şcoa la Română 
de la Roma. 

Din păcate însă, instaura rea în ţară a 
regimului totalitar a curmat brusc acti-
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vitatea atît de rodnică şi necesară ce se 
desfăşura sub îndrumarea Academiei Ro
mâne la Roma. Monumentalul palat al 
Şcolii Române a trecut în stăpînirea unei 
instituţii care nu avea nici o legătură cu 
cultura. Prevalîndu-se însă de faptul că 
acest palat adăpostea o foarte bogată 
bibliotecă cunoscută în lumea romană şi 

bine apreciată şi frecventată de membrii 
instituţiilor academice străine de la Roma, 
rămase în funcţiune, noii locatari ai pala
tului· s-au socotit moştenitorii de drept 
ai unui « Institut de Cultură ». Astfel, 
Guvernatoratul Romei, analizînd faptul 
cu bunăvoinţă, a socotit că nu este cazul 
unei schimbări de destinaţie şi n-a făcut 

uz de dreptul său de a redeveni proprietar 
al terenului şi, implicit, şi al Palatului 
Accademiei di Remania. 

Între timp zestrea bibliotecii s-a risipit, 
iar Palatul a devenit un hotel pentru unii 
fun cţ ionari ai Ambasadei României şi, 

în special, pentru vo1a1orii romani, unii 
privilegiaţi, alţii fiind obligaţi să plătească 
costul cazării în valută. 

Este, deci, dreptul şi datoria Academiei 
Române, redevenită stăpînă a instituţiei 
create de ea în 1922, ca acum, cînd nevoile 
spirituale ale României de azi cer impetuos 

RESUM~ 

să se treacă la cultivarea intensă a ştiin
ţelor şi la pregătirea tineretului chemat 
să asigure dezvoltarea sănătoasă şi sigură 
a viitorului ţării, să redea de urgenţă 
Şcolii Române de la Roma funcţia ei ori
ginară, pe care şi-a îndeplinit-o cu cinste, 
onorînd deopotrivă ştiinţa şi ţara. 

Fondee en 1922, par Ies soins de !'Academie Roumaine, l'Ecole Roumaine 
de Rome a trouve sa place parmi Ies autres institutions academiques, instalees 
deja depuis longtemps dans la cite des Cesars. 

L'instauration du regime totalitaire dans notre pays a mis fin malheureuse
ment a l'activite deployee sous le Conseil de !'Academie Roumaine de Rome 
et le monumental palais bâti d'apres Ies plans con~us par l'academicien archi
tecte Petre Antonescu est devenu la propriete d'une institution sans aucune 
liaison avec la culture. 

L'academicien prof. dr. Grigore Ionescu, un des prem iers membres de !'Aca
demie Roumaine de Rome, deplore le fait que cette honorable institution con
tinue, m~me aujourd'hui, a servir a d'autres fins que cel Ies auxquelles la destinât 
jadis Vasile Pârvan. 

Sans l'activite de la bibliotheque que fit autrefois sa renomme, dans l'absence 
des jeunes studieux, l' i:cole Roumaine de Rome ne fait qu'attendre le moment 
ou elle pourra reprendre son eclat, retrouver ses anciens fonctions. 

L'auteur insiste que c'est le droit (et le devoir) de !'Academie Roumaine 
d'aider cette institution de reprendre sa place de jadis, parmi Ies institutions 
similaires crees a Rome par presq ue tous Ies etats europeens. 

(Resumes traduits par Dana Vârlan 

DATE ISTORICE DESPRE SPITALUL PANTELIMON 
(1735-1900) 

„Spitalul Pantelimon, zidit de Grigore 
Ghica Vod·ă în anul 1735, a fost al doilea 
spital din - Bucureşti, primul fiind spitalul 
Mănăstirii Colţea (al cărui ctitor a fost 
spătarul Mihail Cantacuzino, prin anii 
1695) pe locul bi ser icuţei din lemn a lui 
Radu Colţea Clucerul 1 • 

Grigore; Ghica, fiul Doamnei Ruxandra 
şi nepotul vestitului Alexandru Mavro-

1 Din c~r.ţea lui Gavril Arhiepiscop al Constan
tinopolului (18 oct. 1702): [ ... ] mai întîi a 
clădit a'.ces.t boier (Spătarul Cantacuzino) o 
sfîntă şi' ·ci nstită mănăstire pe muntele numit 
Bucegi apr:6pe de rîu I Pra hova, pe care a numit-o 
Sinaia . 

[ ... ] şi acelaşi boier a mai clădit o altă cinstită 
mănăstioară şi bise rică pe locul numit Colţea [ ... ] » 

Iar în t~rtea lui Samuil Arhiepiscop al Alexan
driei (15 .iu.nie 1715): « [ . . . ]în domnesc oraş 
Bucu'resc;i, pe I ocu I numit Co I ţea, cheltuind multă 
bogăţie a ,ridicat Spătaru l Cantacuzino multe şi 
felurite c lădiri tari şi încăpătoare adică l ăcaşur i 
sfinte, spitaluri, case pentru hrana săracilor. 
[ . . . ] spital ele fiind două de fiecare parte a 
Paraclisului închinat «Sfi nţilor Doctori fără de 
arginţi» ': î.ntr-unul din ele să fle spre căutare 
12 bărbaţi, streini şi săraci, iar în celă lalt 12 
fem ei să race şi bol nave [ ... ].» 

Existau în Bucuresci şi alte spitale, dar mult 
mai mici şi sărace: de pildă spitalul din Valea 
Florescilor (1750) nu se ştie de cine clădit; 
spitalul de la Sf. Vineri fondat de biv vei Ban 
Năsturel (1765) care spital era sub forma unor 
chilii de lîngă Biserica Sf. Vineri; şi spitalul din 
Sărindar, spital de nebuni -foarte vechi - dar 
nici de data aceasta nu se ştie cine a fost ctitorul 
acestei case de nebuni (şi nici dacă de la început 
a fost întemeiat în acest scopJ. Nebunii au fost 
apoi duşi la Mănăstirea Malamocului, străveche 
mănăst i·re din Ilfov); de aci, poate, numele de 
Balamoc- balamuc. Apoi, mutaţi şi de aici, 
nebunii şi-au găsit «casă de odihnă>> la Mănăstirea 
Mărcuţa. (Ionescu - Gion). 

92 

cordat, şi-a petrecut copilăria şi o parte 
din tinereţe la Constantinopol; aproape 
cu totul grecizat, ajunsese dragoman la 
Înalta Poartă şi era foarte cultivat. Vorbea 

·mai multe limbi străine şi cunoştea bine 
politica. 

Se însură cu o grecoaică, Zoe Mano, 
fiica doctorului Mihail Mano, personaj 
foarte cu vază la Constantinopol, mare 
scherofil ax al Patriarhiei. Zoe Mano, al 
cărei portret se mai păstra încă la Mănăs
tirea Pantelimon, era frumoasă, inteli
gentă şi energică. 

Grigore Ghica fu numit mai întîi Domn 
al Moldovei în 1727, apoi, în urma unel
tirilor lui Constantin Mavrocordat, care 
vroia pentru el scaunul Moldovei, este 
mutat la Bucureşti. După doi ani de domnie 
este numit din nou domn al Moldovei, 
unde rămîne timp de şase ani. Dar Cons
tantin Mavrocordat obţine iar să fie 
numit domn în locul lui Grigore Ghica, 
pe care îl exilează tocmai în insula Ter.edos, 
unde acesta rămîne de-a lungul altor 
şase ani. 

Între timp, doamna Zoe uneltea şi ea 
de zor în antecamerele Seraiului, unde 
avea multe relaţii şi multă influenţă; 
pînă la urmă, reuşeşte să- l readucă pe 
neîndreptăţitul ei soţ pe scaunul Moldovei. 

Dar şi de data aceasta boierii uneltesc 
şi Grigore Ghica, după un an, este din nou 
numit la Bucureşti. Aici, împreună cu 
familia domnească, se instalează la Mănăs
tirea lui Mihai Vodă, palatul de la vechea 
Curte Domnească fiind comolet dără
pănat 3 • Iar la Pantelimon, ctitoria sa, îşi 
clădi domnul, în cu rtea mănăstirii, o casă, 

COLETIE AXENTIE 

de altfel foarte modestă", scrie Gion în 
Istoria Bucureşti/or. 

« ( ... ] dar ce viaţă trebuie că a fost 
acolo sub Grigore Ghica Vodă şi Doamna 
sa Zoiţa », scria Gane în 1935, în Trecute 
vieţi de Doamne şi Domniţe. 

« ( ... ] cînd după terasa cu clădirile 
de piatră rămase încă întregi, se uitau 
acum îmbătrîniţii soţi cum se oglindesc 
turnurile bisericii în heleşteul din vale, 
cum li se joacă copiii şi nepoţii printre 
tufişurile grădinii, cum curge izvorul din 
faţa chioşcului turcesc, în care o dată pe 

2 Vechea Curte Domnească care se întindea 
prin Şel ari , Lipscani , Şer ban -Vod ă, pe un mare 
deal dispărut fără urme, a fost zidită . zice-se, 
de Mircea cel Bătrîn . Era o clădire mare şi 
încăpătoare . dar complet dărăpănată . iar în urma 
cut remurului din 1738 a c răpat în mai multe 
părţi . Deja de la începutul secolului, domnii 
ţării nu mai locuiau în acest pal at părăginit. 

lată cum au fost surprinse, în diverse lu cră ri, 
.unele momente din istoria Curţii Dom neşti: 

«Prin beciurile de jos ş i prin vechile odăi 
a le Seimenilor, prin pimniţe şi ch iar prin odăile 
de sus. se strîngeau t oate lepădăturile Bu c ureş
tilor şi toţi grecoteii vîntură-lume aciolaseră 
aic i şi făcură din glorioasa clădire a vechilor 
domni un fel de adevărată « Cour des miracles » . 
De atunc i l ocuţiunea bucureşteană de «c rai 
de Curte Veche» - ştrengari şi hoţomani care 
devenind primejdioşi oraşului fură risipiţi şi 
omorîţi de un Agă turc, chi ămat de la Cotroce ni 
într-ajuto r de n eguţătorii înspăimîntaţi de pun
g ăşi ile şi tî lhării le Crailor de Curte Veche» 

Gion Ionescu (Istoria Bucureştilor) 
« [ ... ] mai tîrziu însă Curtea a fost probabil 

reparată căci acolo în odă il ·e de sus au avut loc 
primele negoc ieri care aveau să ducă la pacea 
de la Kuciuc Kaina rgi . 

[ ... ] i n curtea Domnească cea vechiă s-a 
trătăluit muchelemena pînă la veleatul 1773, 
luna Martie», scrie Enăchiţă Văcărescu. 
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an venea să se aşeze pe divanuri, ce nu 
mai sînt, un paşă din Stambul, pentru a 
prir,ni peşcheşul [ ... ] 

Chioşcul din grădina Pantelimon, con
tinua Gane, este, în cuprinsul vechiului 
regat, singurul vestigiu de arhitectură 
turcească. Fără mobilă, fără geamuri, 
destul de dărăpănat, dar încă întreg». 
După patru ani de domnie liniştită, 

în vara anului 1752, Ghica Vodă se îmbol
năvi rău şi Doamna Zoe trimise la Constan
tinopol după vestitul ei tată Mihail Mano, 
elevul lui Boerhaave3• Marele doctor sosi 
la Bucureşti şi dădu ginerelui său să bea 
tiriac (theriaca ce/este) într-o cantitate 
atît de mare, încît, după ce dormi o zi şi 
o noapte, bietul domn îşi dădu obştescul 
sfîrşit în braţele doamnei Zoe. ' 

Ghica Vodă a fost înmormîntat în bise
rica Mănăstirii Pantelimon, ctitoria sa: 
pe piatra mormîntului (o lespede cu un 
postament înalt decorat w sculpturi 
« â Jour ») stă scris: 

« Datoria cea obştească 
De ·prea firea omenească 
Împlinind pre fericitul Grigore 
Grigore cel prea Înalt 
Gt;fica Vodă încoronat 
Qo'mn în ţara românească 
~i <în cea moldovenească 
Dc,vtă de la Împărăţie 
D.iri nemul cel strămoşesc 
la 11ăcaşu I cel ceresc 
S-âti mutat fără de prihană 
C:u~ .. pace şi cu pohvală 
l·ar..' trupul său cel de om 
Cu cinste ce .de un Domn 
Aleea s 'au astrucat 
Şi îhgropărei s'au dat 
După vremi aceste ţări 
Cu înţelepte îndreptări 
La a sa domnească zidire 
Spre veşn ica-i pomenire » 
, August 26 letul 7260/1752 
ln ·anul 1759, în timpul domniei lui 

Scarlat Ghica - fiul său mai mic - moare 
şi Doamna Zoiţa şi este î~mormîntată 
lînşă soţul ei Grigore Vodă. 

,1mprejurul pietrei de mormînt este scris: 
« 1759 Martie 14. Pristăvindu-se întru 

fericire şi Maria sa Doamna Zoiţa, s'au 
pus 6sele tot într-acest mormînt a lui 
răposatului întru fericirea Domnului Gri
gore Ghica W.W. iubit soţul Măriei sale 
fiin'd eu Scarlat Ghica W. W. cu domnia 
ţărei Romnînesci însuşi Măria sa, viind cu 
alaiu şi cu boierimea şi cu t6tă orînduiala 
Domniei şi cu Sfiinţia Sa Mitropolitul 
Terei Kir Filaret şi amîndoi episcopii şi 
cu alţi zece arherei streini aducîndu-se 
d irr, Bucureşti pînă aci, s'au aşezat întru 
acesţ mormînt cu mare cinste şi cu multă 
adll.nare de norod, după cum Măria Sa 
au poftit pentru vecinica pomenire». 

În ultimul an al primei sale domnii 
(1735), Grigore Ghica Vodă face actul 
de fundaţie a mănăstirii şi spitalului Pan
telimon: 

3 Boerhaave, vestit doctor olandez din secolul 
al XVIII-iea. 

4 « [., .] aceste lucruri le ştim, scria din nou 
Gane, de la cronicaru I Comneni lpsi I ante, care, 
fiind şi el doctor în medicină , poate fi uşor bănuit 
de părtinire [ . . . ) » 

« [ .. . ] această zidire a fost ridicată pe 
moşia Obileşti de lîngă Colentina [ ... ] 

Obi leasca a fost moşie .din averea 
Mănăstirii Cernica al cărei ctitor Cernica 
Dvornic a făcut-o sfravropighion la Pa
triarhii Ţarigradului; apoi pe vremea 
domniei lui Şerban Vodă Cantacuzino, 
mostenitorii lui Cernica Dvornic, văzînd 
det~riorarea mănăstirii, au donat-o Mitro
poliei Terei cu moşiile şi t6ta averea 
mănăstirii împreună cu Cartea mănăstirii 
din 1644 ». 

Pe moşia pe care este zidită Mănăstirea 
Pantelimon, Gion în Istoria Bucureştilor 
1nainte de 1700 ne arată că s-au găsit 
cărămizi romane şi că aceste cărămizi ar 
fi fost urme de Castel/a (puncte întărite 
pe lîngă Vallium) care apărau drumul 
puternicilor stăpînitori ai Daciei. Acelaşi 
autor arată că tot la Pantelimon s-au 
găsit şi monede romane precum şi săbii 
din epoca republicii şi a Imperiului. 

Din actul de fundaţie din 12 octombrie 
7254/1735 al Mănăstirii Spitalului Pante
limon, închinată Sfîntului tămăduitor şi 
mucenic Pantelimon «doctor fără de 
arginţi» 6 cităm: 
« [ . . . ] am socotit să zidesc şi să înalţ 
din temelie o sfîntă şi Dumnezeească casă 
pentru slava lui Dumnezeu şi întru cinstea 
şi lauda marelui mucenic Pantelimon, 
din jurul i;nănăstirii ce se numeşte Mărcuţa, 
pe apa Colentinei, la fîntîna ce se zice 
a babei 8„ unde şi spital de săraci să fie 
însă nu numai de bolnavi, ca aceia ce ar 
pătimi de alte b61e trupeşti ci şi de bol
navi car~ din depărtarea lui Dumnezeu 
ar pătimi de b61a ciumei [ ... ]. Iar după 
ce cu mila lui Dumnezeu se . va isprăvi 
desăvîrşiţ tot lucru şi t6te împreju r imile · 
atunci voi face Domnia mea orînduială 
curată . prin testament [ ... ] care va cu
prinde ţoată îndestulătoarea zeste a 
acestui sfînt lăcaş şi spital [ ... ] cu preo
ţeşti şi bisericeşti. odăjdii cu multe felu·ri 
de vas.e trebuincioase bisericii o voi 
împodobi şi voi face Domnia mea şi 
orînduială pentru preoţi ce vor săvîrşi 
sfînta Liturghie şi alte slujbe obişnuite ale 
sfintei biserici şi pentru doftor şi pentru 
spiţer şi pentru suma bolnavilor şi pentru 
suma. poslujnicilor ce vor sluji la fiece tre
buinţă şi pentru plata a fiesce căruia pe an. 

[ ... ] iar acum înainte, cu acest cinstit 
hrisov al Domniei mele întăresc Domnia 
mea şi închin danie sfintei mănăstiri şi 
spitalului Moşia Drăgăneştl ot sud Prahova 
[ ... ] cu morile, cu ţiganii şi cu toate 
nămestiile şi cu tot venitul de peste hotar, 
care moşie a fost domnească fără nici o 
p'riclnă. 
............. ......... ...... ....... . 

În curtea fostei mănăstiri se găsea 
o cruce ridicată, în 1735, de Sandu Buc
şenescu, mare clucer şi ispravnic, cu pri-

5 Pantelimon . fiul lui E:lin şi al lui Avu la, 
născut pe la s fîrş i t ul secolului III la Nicomeda 
în Asia. A învăţat medicina , s-a creştinat , a făc ut 
mai multe minuni şi a fost ars pe rug cu plumb 
topit de către împăratu I Maximi I ian . 

6 Această fîntînă , spune Gion, avea o apă atît 
de limpede şi cri stalină, încît Beii Fana ri oţ i tri
miteau sacale sau foale pentru a le aduce de 
acolo apă de băut . 

lejul construirii spitalului, şi o fîntînă cu 
un chioşc făcut de Grigore Ghica. 

«Pomelnicul celor ce au dat banii 
Mănăstirii Pantelimon se găseşte la biserica 
mănăstirii -scrie Gălăşescu în 1899 în 
cartea sa Eforia Spitalelor Civile - iar în 
condica mănăstirii erau cuprinse copii 
după toate hirsoavele, anaforalele şi zapi
sele acestei mănăstiri în care s-a găs it şi 
copie după testqmentul Domnului Gr igore 
Ghica din Iulie 1752». 

În acest testament, Domnul Grigore 
Ghica arată cu de-amănuntul averea des
tinată lăcaşului, cîrmuirea şi privilegiile 
ce i se acordă; el scrie lămurit ce să facă 
fiecare posluşnic cu, şi de unde vin moşiile 
donate pentru hrana şi chivernisirea să
racilor bolnavi. 

« [ ... ]şi oricine citeşte acest testament 
nu se p6te să nu admire osârdia şi grija 
ce a pus ca totul să fie bine chibzuit, 
statornic şi nestrămutat în veci [ ... ] » 
(Gălăşescu). 

Din testamentul lui Ghica Vodă «scris 
în luna lui Iulie în oraşul Domniei mele 
Bucuresci, 1752 »: 

« [ ... ]şi cu toată inima şi cu tot sufle
tul cât ne-a fost cu putinţă prin vremuri 
strâmt6r6se ca acestea, am zidit şi am 
înălţat un sfînt lăcaş şi nesocom ion Jntru 
slava şi lauda lui Dumnezeu şi întru cinstea 
Sfântului marelui mucenic Pantelimon, cu 
toate împrejurimile şi cu tote alte dichi
suri şi nămestii de ziduri . .. şi case de 
odihnă a bărbaţilor bolnavi şi mueri bol
nave (ori de ce treaptă ar fi) cu 12 paturi 
pentru bărbaţi şi 12 paturi pentru mueri 
şi cu t6te cele trebuincioase a lor înlăuntru 
zidirii din spre răsărit şi din dosul Sfintei 
Biserici împreună şi cu spiţeria pentru 
treba doftorilor [ ... ] Acestea mai sus 
zise de bolnavi care să fie numei pentru 
b61e horn iceşti (adică b6le îndelungate care 
pot primi tămăduire prin luarea dofto
rilor)[ ... ] şi am mai făcut Domnia mea alte 
deosebite spitaluri mai într-o l atură şi mai 
depărtată de zidirea sfântului lăcaş al 
Sfântului Pantelimon ca acelea să fie 
numai de bolnavi care ar pătimi de primej
diosele b61e adică de ciumă de ling6re, 
însă acestea să fie fără de număr. 

[ ... ] să aibă ticăloşii ca aceia loc de 
odihnă şi de chivernisire într 'acele spita
luri care sunt bine îngrijite şi întemeiate 
şi cu gard mare şi temeinic unde şi osebită 
bisericuţă într'acel îngrăd iş al spitalelor 
am ridicat întru slava lui Dumnezeu şi 
cinstea Sf. Ierarh Visarion Laris 7 care de 
la Dumnezeu a luat darul tămăduirii de 
cumplita boală a ciumei. 

După acestea dar, spre împlinirea şi 
îndestularea a t6tă hrana şi chivernisirea 
săracilor bolnavi arătăm t6te daniile şi 
afierosiri atît cele date şi închinate despre 

7 Sf. Visarion , Episcop de Larissa , venise şi 
viu în Muntenia în secolul al XVI - iea ş i sluj ise 
liturghia la Curtea de Argeş. 

(Gr. Ureche, Istoria Rom6ni/or) 
« Sf. Visari qn al cărui cap fu sese adus de la 

Mănăstirea Dussico din Thessalia în Noiembr ie 
1783, sub domnia lui Constantin Mavrocordat, 
ca să scape Bucureştii de ciumă » . 

(Ionescu Gion ) 
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partea n6stră cât şi cele despre partea 
altor pravoslavnici creştini, boeri mari 
şi alţi pămînteni care t6te pe rînd câte 
una le întărim şi le adeverim [ ... ] 

Să fie a Sfîntului Pantelimon moşia 
Obileasca ot Ilfov pe care stă zidirea sfîn
tu lui lăcaş şi nesocornion şi spitalurile de 
jos de la biserica Sf. Visarion cu t6te 
hotarele ei şi cu trei r6te de mori într-o 
casă în apa Colentinei [ ... ] 

Pe moşia Obileasca încă din Domnia 
mea dintîi am pus temelia zidirii Sf. lăcaş 
al Sfîntului Pantelimon iar acum într-a 
doua mea Domnie isprăv ind t6te zidurile 
desăvârşit, lipind lîngă această moşie şi o 
parte din moşia Dobroeşti care o am cum
părat Domnia ·mea pe bani gata de la 
nepoţii lui Matei Bălăceanu Ioan [ ... ] 

<ii iar să fie a Sf. Pantelimon moşia în 
Clăteşti ot Sud Ilfov cumpărată de domnia 
mea cu bani gata de la Constantin Coco
răscu biv logofăt zavis [ ... ] 

Şi iar să fie a Sf. Pantei imon în hotarul 
Păpenii ot Sud Ialomiţa, care i-am cumpărat 
Domnia mea pe bani gata de la credin
ciosul boierul Domniei mele Petre biv 
vei Medelnicer [ ... ] 

Şi iar să fie a Sf. Pantelimon vinăriciul 
dintr-aceste deluri anume Vai de ei, I 
Curăturile, i Oltenii, i Broştenii, i Vărticoi, i 
Dălhăutul, Cîrligele, i Coteştii ot Sud Slam 
Rfimnic [ . .. ] s · 

O serie de mănăstiri şi schituri sărace au 
fost făcute metohuri la Sfînta Mănăstire 
Pantelimon şi obligate ca din venitul lor 
să plătească de două ori pe an sume de 
bani pentru spitalul Sf. Pantelimon. 

Această situaţie a durat pînă în anul 
1863, cînd s-au secularizat averile mănăs
tireşti. 

Ispravnic peste toate aceste averi - sub 
controlul epitropilor - era biv vei serdar 
Sandu Buc:şenescu, care pare-se a avut 
totala încredere a domnitorilor. 

În testamentul lui Ghica Vodă (din 
1752) se preciza: 

« ... şi am ales Domnia mea a fi isprav
nic peste T6te şi peste toţi cîţi sunt pe 
dumnealui biv vei serdar Sandu Bucşe
nescu pe care d intîiuaşi dată de cum s-au 
început sfintele ziduri, orînduitula Dom
nia mea ispravnic asupra lucrărilor [ ... ] 
şi pînă la sfîrşitul vieţii lui să fie isprav
nic purtător de tote şi peste tote[ ... ] » 

Numele boierului Sandu Bucşenescu îl 
găsim atît în hrisoave în care i se întăreşte 
totdeauna titlul de ispravnic «peste tote 
şi toţi» cît şi în inscripţii. • 

8 Se luau cite doi bani de vadră. 
. 

9 Moşiile Remireştilor, Dengeştilor, Munţii 
de pe apa Lotrului sînt danii ale boierului Sandu 
Bucşenescu, Mănăstirii Pantei imon. Iar pe o 
cruce de piatră, în drum ling ă şosea , se află 
inscripţia: 

«intru Slava marelui Dumnezeu , care în 
troiţă se preaslăveşte şi în lauda Sf. Mucenic 
Pantelimon, ridicatu-s,au Sfînta Cnice-;..fo zilele 
prea înă lţatului Domn Gri gore Ghi ca-Vodă 
W . W . întru a doua sa domnie, lingă aceas tă 
fîntînă , de Domnul Sandu Bucşănescu vei cl ucer , 
carie fiind ispravnic la toată zid irea acestei 
mănăstiri, cu toată împrejurimea ei precum se 
vede că au fost şi foişor d-asupra crucii pentru 
adăpostirea şi odihna călătorilor şi întru pome
nirea Domniei Sale în anul de la Hristos 1751. 

(Gălăşescu) 
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Astfel în inscripţia de deasupra moşiei 
bisericii: 

«Intru în slava şi lauda unuia, în 
troiţă proslăvit Dumnezeu şi întru cinstea 
marelui mucenic Pantelimon, ridicatu-sau 
acest Dumnezeesc lăcaş, de pre luminatul 
şi pre înălţatul Domn al totă ţara Româ
nească, Grigore Ghica Vodă W. W. întru 
a doua domnie a Măriei sale unde şi spitale 
pentru bolnavi au aşezat şi cu totă împre
jurimea căt se cade înfrumu seţîndu-le 
precum se vede cu t6tă cheltuiala Măriei 
sale ca să fie pentru veşnica pomenire 
Măriei sale. Ispravnic fiind Sandu Buc
şenescu, vei clucer zarie, la letul dela 
zidirea lumii 7258, iar dela Hristos 1750 ». 

Pe pavilionul din vale se găs eşte o piatră 
cu această inscripţie: (scrie Gălăşescu). 

«Şi s-au făcut şi foişor cu tote cele ce 
trebuesc după cum se vede pentru odihna 
celor însetaşi şi osteniţi şi pentru veşnica 
pomenire a Măriei sale, fiind ispravnic 
Sandu Bucşenescu. 1751 » 

În Ghidul Bucureştilor, regretatul 
prof. arh . Grigore Ionescu, de la Comisia 
Naţională a Monumentelor Istorice, scria: 
«Spitalul vechi dărîmat în 1822 de Ghica 
Vodă IV e înlocuit cu altul dărîmat şi el 
în 1867 ». 

«Din construcţiile din 1753 2u rămas 
numai biserica, reparată de mai multe 
ori, şi mormintele ctitorilor (Ghica Vodă 
şi Doamna Zoiţa) din 1752 şi . 1759 şi 
mormîntul Domnitorului Alexand:ru Ghica, 
mort la Capodimonte în anul 1842 ». 

Gălăşescu însă scrie în 1899 că atît 
pavilionul din vale, cît şi crucea şi chioşcul 
domnesc mai existau încă. 

După domnia lu Grigore Ghica Vodă, 
domnitorii care au urmat în scaun au 
întărit aproape toţi ctitoriceştile orîndu
ieli, prin hrisoave făcînd şi alte danii 
Sfîntului Pantelimon. 

În 1796 Alexandru Moruzi W. W. a 
mai adăugat cîteva paturi la spitalul Pan
telimon şi a însărcinat pe bunul Dumitraşcu 
Ghica şi pe vei vornicul Ion Florescu cu 
«alăturatul pitac, ca să chibzuiască cîte 
odăi se mai pot face şi cu cîte paturi [ ... ] » 

29 aprilie 1796 
Către epitropul mănăstirii Pantelimon, biv 
vei banul Dumitraşcu Ghica: 
« Vrînd Domnia mea, pentru spitalul 

de la Sf. Pantelimon ca nu numai să-şi 
aibă întreţinerea şi bună rănduiala lui, 
ci şi a i se mai adăuga cîteva odăi pentru 
a fi mai îndestulat pentru o mai bună 
pomenire a răposaţillor ctitori care au 
zidit şi au întocmit acest lucru sufletesc 
să mergi împreună cu dumnealui vei vornic 
al poliţiei Bucurescilor, Ioniţă Florescu, 
pe care l-am orânduit Domnia mţ9 epi
tropul şi cu doctorul CaracaŞ,' la numita 
mănăstire, unde mai întîi spitalurile vechi 
să le faceţi căutare şi întocmire de cîţi 
bolnavi are a primi întrînsele numitului 
boer epitrop, apoi să chibzuiţi câte odăi 
p6te de a se mai face şi cu cîte paturi 

chibzuind şi cheltuiala acestora, după sta
rea veniturior. mănăstireşti şi să faceţi 
Domniei mele arătare» 10• 

Urmare a acestui pitac, la ospiciul 
Pantei imor.i s-au înfiinţat încă 18 paturi 
pe lîngă cele 12, din vremea lui Ghica Vodă. 

« Însăsi Domnia mea, scrie Alex. Mo
ruzi, am 

0

mers şi am văzut 30 de patur.i » 11 

În hrisovul lui Alex. Ion lpsilante din 
10 mai 1797 scrie: 

« [ ... ] mănăstirea Pantelimon nemai
putînd ţine şi spitale de ciumaţi, , că se 
înmultiseră foarte mult, Domnul Alex. 
Moru~i au zidit din temei ie deosebit 
spitaluri pentru cei pătimaşi de această 
năpraznică b61a ciumei [ ... ] » 12 • 

Ion Vodă Caragea pomeneşte şi , e) în 
hrisovul său din 1813 de spitalul de ciumaţi 
clădit de Alex. Moruzi iar într-un raport 
din anul 1822 al lui Kreuchely către von 
J:1ilitz 18 se precizează că spitalul de ci,umaţi 
Sf. Visarion, fondat de Alex. Moruzi, era 
la o leghe de oraş. ia 

Pînă în anul 1760, epitropii au fost numiţi 
aşa cum prevede testamentul ctitoricesc: 
epitropia mănăstirii şi spitalului Pantelimon 
să fie încredinţată unui vei logofăt ,' unui 
vei vistiernic iar Nazîr (pre.şedint~ să 
fie mitropolitul ţării. 

De la această dată în s ă, epitrop al J?.an
tel imon ului este un membru al farfi.iliei 
ctitoriceşti cu o s ingură excepţie 15, h;"t re 
anii 1796-1797, cînd este numit şi biv 
vei vornicul Ion Florescu. 

Din hrisovul lui Caragea Vodă din 
1813 cităm 18 : 

« [ ... ] casa aceasta a săracilor a •·fe:st 
sub protecţia şi purtarea de grijă a biv 
vei Ban Dumitrache Ghica 17 iar de . la 
pristăvirea acestui boier a fost sub îmg·ri
jirea fiului său vei logofăt Grigore Qryic;a 
fără iscălitura căruia nici o urmare să -nu 
se facă întru orice fel de lucruri şi . pri
cini [ ... ] » 

Deci întreaga răspundere a administra
ţiei epitropiei Pantelimonului era îrrc;re
dinţată unui singur membru al familiei 
ctitoriceşti pe care Ion Vodă Carageă,. îl 
.nvrsteşte şi cu denumirea de Eforos, 
I 

10 V. A. Urechia, Istoria Rom~nilor . 
11 V. A. Urechia, Istoria Romdni/or. 
12 « i n toate rîndu rile şi în tot decurs1,1 I 

secolului al XVIII -iea cînd ajunge punctul cul 
minant al bolei de ciumă, Bucureşcii tr.ăesc 
într-o groză nemaipomenită . Lumea se buimăcea 
cu desăvîrşi re . Se vedeau oameni care um'blau 
zăpăciţi printre cadavre, infectîndu-se de · mi i 
de ori şi zicînd altora vorbele care au rămas 
ca locuţiune consacrată în limba noastră : «Ce o 
să mă aştepte 1 [ . .. ] 

Ionescu Gion, Istoria Bucureştilor 

13 Gălăşescu , Eforia Spitalelor Civile. 
14 Spitalul de ciumaţi Sf. Visarion a fost înte

meiat din nou în locul celui de la Pantelimon 
de către Vodă Moruzi în anul 1796, cel clădit 
de Ghica Vodă la Pantelimon devenind c.u totul 
neîncăpător . Spitalul de ciumaţi al lui Vodă 
Moruzi a fost clădit 1.n Dudeşti, pe locul vechiului 
spital din Valea Florescilor despre care am mai 
scris . 

lb Aceasta am găsit-o în t\irsovul lui Moruzzi. 
10 Prin pacea de la Bucureşti (1812) s-a hotărlt 

ca domnii să fle întăriţi prin comună înţelegere 
pe 7 ani . În Muntenia Ion Vodă Caragea iar în 
Moldova Iona Calimach (1812-1819). 

17 Nepot de frate al ctitoru I u i Grigore 
Ghica li. 
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termen ce pentru prima oară se întrebu in
ţează la această epitropie. 

Membr ii familiei Ghica au continuat să 
fie efori ai ctitoriei Pantelimonului şi .de 
aci înainte. 

În 1828, cînd se retrage de la do mnie, 
Grigore Ghica încred inţează conducerea 
epitropiei Mănăst irii Pantelimon fratelui 
său, banul Mihail Ghica. 

Această epitropie a utonomă şi in depen 
dentă, considerată ca un pat r imoniu al 
fam iliei Ghica, a fu ncţ io nat pînă în an ul 
1832 cînd, conform Regulamentului Orga
nic , spitalele au fost întrunite ş i supuse 
unei singure Efo ri i. 

Cu toată această protecţ i e ş i pu rtare 
de grijă a Efo rilo r, doctorul Constantin 
Caracaş , (medic primar al spitalului încă 
din 1784), spu ne Ionescu Gion, a fost adînc 
îndurerat de starea mizerabi l ă în care se 
afl a spitalul de la Pantelimon. Cum văz u s e 
spitalele de la Viena, a avut nevoie de tot 
curajul şi en~rgia pent ru a co ntinua l ă u
dabila sa muncă de organizare a spitalelor. 

• O O O o o O o O o O O ' ' e 0 o' 0 0 ' ' o I 0 0 O I 0 0 o o O o o o 

În an ii 1830...--1831 venit urile Epit ro piei 
Pantelimon se ridicau la circa 50-60 OOO 
le i ş i, cu toate că, în anii u rmător i, aceste 
venituri s-au dublat aproape, dator ită 
bunei ad mini straţi i a banului Mihail Ghica, 
depli nul împuternicit al Divan ului, gene
ralul Kise leff hotărăşte ca, spre binele 
obştesc , să se facă un control al spitalelor . 
După revizui rea făcută de comitetul 

doctorilor, care după cum am văz ut au 
găs it · spitalele într-o mare neîngrijire, 
dărăpăn ate , murdare, cu aer viciat, cu o 

' lipsă totală de condici din care ar fi putut 
controla mersul spitalelor, Administraţia 

Genera lă a Divanului a cerut să se întoc
m~as.c,ă un regulament la care să se s upună 
cete · '"trei spitale: Pantelimon, Co Iţea şi 

lub.i r$a de Oameni 18 - Filantropia. 
lt\~tfel s-a constituit o Eforie a spitalelor 

şi s-au numit efori epitropii acestor spi
talei ,anume Mihail Ghica, Mihail Racoviţă 

şi 'Căminarul Alex. Ghica. 
i:pitropiile rămîn neschimbate dar se 

introduce un control asupra cheltuielilor 
şi veniturilor. Este primul act prin care 
intervine statul în aceste Epitropii. « Aces
te Eforii vor lucra potrivit cu duhul Regu
lamentului întocmit de Logofeţia Trebilor 
Bisericeşti [ ... ] » scrie generalul Kiseleff, 
la 2 aprilie 1832. 

Eforia prezintă, în luna noiembrie 1832, 
un raport extrem de detaliat deplinului 
împuternicit al Divanului, în care este 
trecută şi contabilitatea spitalelor Colţea, 
Pantelimon şi Iubirea de Oameni (Filan
tropia) cit şi cea a spitalelor din Piteşti 

şi Craiova, şi un regulament în care se 

11 Spitalul Iubirea de Oameni, înfiinţat şi 
clădit în 1815 prin subscripţie publică din iniţia
tiva vornicului Băleanu şi a Dr. Caracaş, pe locu
ri le pe care se află astăzi Filantropia. 

pun la punct cele mai mici amănunte ale 
administraţiei spitalelor. 

Dar logofătul Pricinelor Bi sericeşti, Alex. 
Şc. Ghica, propune Obşteştei Adunări 
un al doilea Regulament întocmit de 
Sfatul Administrat iv prin care se recunoaş
te o Eforie a tuturor spita lelor ; se rP.c u
noaşte epitropia familiei Ghica asu pra 
spitalului Pantelimon ş i cea a familiei lui 
Mihail Racov iţă as upra spitalului Colţea , 
în să se desfiinţează casele separate şi se su
pun ace lora şi reguli socotelile spitalelor 19• 

Obştesca Adunare a fost de acord , dar 
această încălcare a drepturilor ct i toriceşti 
a stîrnit proteste şi lungi discuţii. Astfel, 
Mihail Ghica, epitropul spitalului Pante li
mon, şi Mihail Racov iţă, epitropul spita
lului Colţea , trimit mit ropolit ului Neofit 
scr isori de protest: 

«Sp ita lul Pante limon - scrie Mihail 
Ghica - este propr ietatea fam iliei Ghica 
ş i protestar isesc la aceste legiuiri [ ... ] » 

« Stăpînirea nu are căd erea de a se 
amesteca [ . . . ] eu nu slobozesc Stăpîn i re i 
decît dreptu I de a se cerceta la sfîrş it 
de an de căt re Mitropolit, Vei Vistiernic 
şi Vei Logofăt cheltuielile făcute în timpul 
acelui an [ ... ] » 

La aceste vehemente proteste şi la 
cererea de împăciuire a generalului Kise
leff, comisia întoc mită pent ru cercetarea 
proiecte lor Logofeţ iei Bisericeşti cere, la 
22 ianuar ie 1833, ca epitropii acestor 
spitale să prezinte testamentele ctitori
ceşti. Urmarea find menţinerea se paraţi ei 
case lor epitropiilor . 

Lucrurile rămîn pe loc pînă în 1847 cînd 
Bibescu Vodă înfiinţează o singură epitro
pie pentru toate spitalele. 

În 1856, cînd vine la putere caimacamul 
Alex. Ghica, se desparte din nou averea 
Pantei imonu lui de cea a celorlalte spitale; 
dar neputînd să se întreţină singure• 
această nouă orînduială nu a ţinut decît 
pînă în 1859, cînd Alex. Ioan Cuza a hotărît 
să intre iar în vigoare legea din 1847 prin 
care toate spitalele treceau la Eforie 
constituind un fond comun. În acelaşi 
«afiş s-a hotărît ca la Pantelimon să se 
creeze şi 15 paturi sifll itice [ ... ] » După 
decizia luată de domnitorul Alex. Ioan 
Cuza, Doctorul Davilla este trimis în 
Franţa pentru a studia organizarea spita
lelor de acolo (ale căror venituri se 
ridicau în 1860 la 3 milioane de lei I), 
hotărăşte să dea consultaţii gratuite 
pentru săraci. 

Spre sfîrşitul lui 1860, Eforia se desfiin
ţează şi administraţia spitalelor trece la 
Direcţia Serviciului Sanitar al Ministerului 
de interne, devenind astfel o simplă 

Direcţie. Această lovitură adusă unei insti
tuţii de binefacere care funcţiona de mai 
bine de două secole (cu toate defectele 
unei administraţii nu totdeauna perfecte) 
şi mai cu seamă greutăţile ce se întîmpinau 

18 Spitalele Pantei imon şi Co Iţea erau foarte 
bogate . 

pentru administrarea spitalelor hotărăsc pe 
membrii Efo riei să adreseze un protest 
primului minist ru Mihail · Kogălniceanu. 
Acesta înţelegînd situaţia Prea a Eforiei 
fac.e către domnitorul Cuza un raport 
atît de bine alcăt uit, încît obţine - la 
17 octombrie 1864 - să se instituie o 
casă specială: Eforia Spi tale lor Ci vile. 

În 1859 în urma unei in s pecţii, generalul 
Davi lla, găsind spitalul într-o s itu aţ ie de
plorabilă şi constatînd că L.mezeala de la 
gîrla Dîmbov iţei se infiltrase în ziduri. a 
cerut să se con st ruiască un alt local. 

În 1881 Eforia a cedat Pr imăriei localul 
unde funcţiona Mater nitatea înfiinţată de 
ban ul Mihail Ghica contra sumei de 170 de 
mii de lei şi a clădit un nou Inst it ut al 
Matern ităţii (care a început a funcţiona 
în 1883) în cu rtea spitalului Filantropia 
un9e se găseşte şi astăzi (Gălăşesc u). 

ln anu l 1846 înfiinţa la ospiciul Panteli
mon o far mac ie încredinţată lui Wilhelm 
Carol de Gaudi. 

La 23 aprilie 1858, Eforia a închiriat 
(provizor iu, pînă la construirea unui local 
anume) casele doctorului Baraş în 
mahalaua Crucea de Pi atră din Dudest i, 
pent ru a înfiinţa un sp ita l de copii 

0

de 
la 3 la 15 an i. Acest pro iect prezentat 
caimacamului Alex. Ghica de către 
doctoru I Baraş era prevăzut încă d in 
an ul 1834. 

Tot în baza Regulamentului întocmit 
de epit ropi i spitalelor Pantelimon, Co l ţea 
şi Iubirea de Oameni - ş i pus în aplicare 
la 14 martie 1834 - se prevedea că Eforia 
cînd va strînge un capital va zidi în 
oraşul Bu c ureşti un alt spital. Acest dez i
derat a rămas nerealizat pînă în 1858 
cînd s-a hotărît să se clădească un nou 
spital al Pantelimonului pe locul dăruit 
de Grigore Ghica printr-un act datat 
din aprilie 1858. Grigore Ghica era 
fratele lui Scarlat Ghica; el a donat moşia 
sa Colentina: 

« [ ... ] care era pe marginea şoselei ce 
mergea de la bariera podului Mogoşoaia 
la bariera podului Tîrgu d-afară [ ... ] » 10. 

« [ ... ] eu ca adevărat stăpîn proprietar 
fac dar acestui spital. .. şi nici nu se va 
cere şi nici se va lua atât de arendaşii 
de acum şi cei după vreme, rămânând 

aceşti bani în folosul spitalului[ ... ] » 

Gr. Gr. Ghica, 

Planul pentru construcţia noului spital 
Pantelimon (Colentina) a fost întocmit 
de arhitectul Hartl iar devizul se ridica la 
suma de peste 5.000.000 lei. 
După o primă încercare de zidire, 

nereuşită din pricina unui plan defectuos, 
de abia în anul 1861 se începe adevărata 
clădire a spitalului după un nou plan. 

zo Acest Pod al Tîrgului de Afară concentra pe 
dînsu I întreaga viaţă a capitalei; într-anumite 
zile , adică în zilele de Obor, în cele de Tîrgul 
Moşilor şi în zilele de Tîrgul Pantelimonului, 
cînd toţi boierii mergeau cu alai mare la chioşcul 
domnesc de la moşi sau la mănăstirea Ghiculeş
tilor de la Pantelimon . 

95 

http://patrimoniu.gov.ro



Spitalul cel nou avea la acea dată un 
corp principal destinat bolnavilor şi două 
pa~ilioane pentru locuinţele personalului. 

ln 1892 se introduce canalizarea, în 
1894, se construieşte un pavilion special 
pentru boli venerice conţinînd însă numai 
50 de paturi total insuficient pentru nu
mărul mereu crescînd al bolnavilor. Trep
t at s-au făcut schimbări şi în 1894 numărul 
paturilor pentru bolnavi de boli venerice 
se ridicase la 100-140. În anii următori, 
spitalul poseda 243 paturi şi serviciul 
medical era condus de dr. I. Urlăţeanu. 11 

La ospiciul Pantelimon, deşi în 1864 
se ajunsese Ja 80 de paturi, igiena spita
lului lăsa încă atît de dorit, încît pentru 
buna îngrijire a bolnavilor numărul lor 
este redus, tot în acel an, la 45. 

În 1867 se hotărăşte reclădirea ospi
ciului şi temelia· noii construcţii a fost 
pu să în iulie 1868 de către Carol I; spi
talul a fost redeschis - în 1869 - cu un 
număr de 80 de paturi. 

Tot în acel an şi tot în localul Panteli
monului a fost înfiinţat un orfelinat pentru 
băieţi 22 al căror număr era la început 
de 60 iar în anii următori a sporit pînă 
la 100. Orfelinatul a funcţionat la Pante
limon pînă în anul 1881 cînd a fost 
mutat la Focşani de către Ministerul 
Culturii şi Instrucţiunii Publice. 

În 1867, în jurul pavilionului istoric cît 
şi la marginea pădurii. s-a amenajat un 
parc cu animale care, însă, peste 2 ani. 
a fost desfiinţat. 

Poetul Dimitrie Bolintineanu şi-a pe-· 
trecut ultimul an al vieţii la spitalul Pante
iimon unde a şi murit. 

În timpul războiului din 1877, spitalul 
a fost evacuat (bărbaţii la Cernica şi 
femeile la spitalul Raleţ din comuna 
Cocoşi) pentru a fi pus la di s poz iţia sol
daţilor ruşi. După plecarea acestora, spi
talul a reînceput să funcţioneze cu 120 
de paturi (în anul 1880). 

Pînă la sfîrşitul secolului s-au făcut mereu 
îmbunătăţiri şi în 1900 spitalu I avea 260 
de paturi. · 

S-a prefăcut radical insta l aţia de apă, 
s-au reparat celelalte clădiri (în afară de 
co rpul principal). Bisericat, aproape com
plet ruinată a fost reclădită în 1897-1898 
iar în acelaşi an, pe lîfl)gă serviciul medical 
- infirmi, incurabili şi boli grave - s-a 
înfiinţat şi un serviciu de boli nervoase, 
în 1900 spitalul poseda 160 de paturi 
pentru bol navi cronici şi incurabili, acest 
serv iciu fii nd cond us de dr. Tu rbu re ; 
restul de 100 de patu ri pentr u boli ner
voase erau sub supravegherea profeso
rului Mar inescu. 

21 Pe ace l aş i t e ren cu ·spitalul Co le ntina se 
afl ă cl ădit ş i spital ul '<<Dobre Caca \eţeanu ». 
Serdaru l D. Caca leţea nu a dăruit Efo riei în a nul 
1893 su ma de 260.000 le i pe ntru co nstruirea 
unui spita l care să-i poart e nume le . 

22 în ceea ce p r i veşte fetele o rfa ne, .az ilul 
Elena Doam na ex ista deja. 
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Medicii primari ai ospiciului Pantelimon 
(înaintt- de 1784 - nu se cunosc) 

1784-1804 Dr. Dim. Caracaş 
1804-1828 Dr. Const Caracaş 
1823-1843 Dr. Hri stian Vahnert 

-1834 Dr. Const. Filittis 
1834-1837 Dr. Maer 
1839-1840 Dr. Arsache 
1843-1845 Dr. Albert Vahnert 
1845-1849 Dr. G. Sahram 
1849-1862 Dr. George Gros 
1848-1864 Dr. Leop. Hainemann 
1864-1865 Dr. F. Schreiber 
1870-1884 Dr. Velleanu 
1884-1889 Dr. Evian 
1889-1893 Dr. S. Ştefănescu 

-1893 Dr. G. Manu 
1893-1895 Dr. V. Vrabie 

-1895 Dr. Turbure 
-1898 Dr. Prof. Mari nes cu 

(Din dosarele Eforiei Spitalelor) 

Mănăstirea Pantelimon 
Biserica de la Pantelimon, casele şi 

spitalul au fost începute în timpul domniei 
lui Grigore Ghica în 1735; zidirea a fost 
întreruptă de mutarea Domnului în Mol
dova, fiind terminată în domnia a doua, 
la 1750 (el a ta pisaniei), ispravnic fiind 
Sandu Bucşenescu mare clucer de arie. 

Fiind dărîmată de cutremurul din 1802, 
împreună cu clopotniţa, biserica a fost 
refăcută (din temelie se afirmă într-~n 
document din 1813, februarie 6). ln 
acelaşi an, Mănăstirea Pantelimon era 
trecută în rîndul mănăstirilor mari dom
neşti ale ţăr ii. Biserica a fost restaurată 
în 1897-1898 şi reparată după cutremurul 
din 1940; cu acest prilej i s-a zugrăvit 
pronaosul. 

Biserica Mănăstirii Pantelimon a fost 
construită pe plan · dreptunghiular cu o 
absidă poligonală în exterior. 

Interiorul a fost refăcut; altarul era 
boltit cu o semic:alotă iar restul bisericii 
avea o boltă cilindrică. Naosul nu era 
despărţit de pronaos. 

Pictura a fost si ea refăcută în secolul 
al XIX-iea ca şi tablourile ctitorilor din 
pronaos. 

Biserica a fost preced ată de un pridvc r 
susţinut de patru coloane cu frumoase 
capitele. 

Exteriorul a fost şi el refăcut iar chena
rele de pi at ră ale fe rest r-elor nu erau 
sculptate. 

În interior erau demne de admi rat: 
mormîntul r:titorului, format dintr-o les
pede cu un postament înalt decorat cu 
sculpturi «a jour », şi frumosul sarcofag 
funerar al lui Alex. Dimitrie Ghica. 

Biser ica avea . un frumos port al la in
trare, asemănăto r cu cele de la Foişo r şi 
Mărcuţa , făcute în acel a şi timp, dar mai 
înalt decît acestea, împodobit cu bogate 

,, 

motive florale şi cu stemele celor două 
principate, o uşă de lemn sculptată, pe 
un canat figurînd stema Ţării Româneşti 
şi pe celălalt, cea a Moldovei, o cata
peteasmă şi un tron domnesc cu stema 
Ghiculeştilor. 

În curtea fostei mănăstiri se găseau o 
cruce ridicată în 1735 de Sandu Bucşe
nescu, mare clucer, cu prilejul construirii 
spitalului şi a bisericii, precum şi o fîntînă 
cu un chi0şc făcut de Grigore Ghica 

Schiturl ,1 mănăstiri - metohuri ale 
Mănăstirii Pantelimon 

Schitul Brebu (c lădit de Matei Basarab, 1654), 
jud . Prahova; avea 8 moşii; lua arendă anuală 
101 .104 lei; obligat la Sf, Pantelimon cu 
25 taleri pe an . 

Schitul Cobia (clădit de Badea Stolnicul la 1605), 
jud . Dîmboviţa- 2 moşi i - are ndă anuală 
24.280, oblig . la Sf. Pantel imon cu 50 tal. 

Mănăstirea Fede leşoiu (clădită de Grigore Ghica I, 
1673), jud. Argeş; posedă 6 moşii cu un 
venit anual de 146.660 (sub admini straţia 
directă a Ep itropiei Pantel imon). 

Schitul Găiseni (clădit de Banu Stroe, 1543), 
jud. Dâmbo\ iţa; posedă 11 moşii cu arendă 
anuală de 174.905, oblig. la Sf. Pantelimon 
cu 125 taleri pe an. 

Schitul Cornet (clădit de Banu/ Mareş B: .... vei 
vornic, 1666), jud. Vî\cea; posedă 4 moşii, 
venit numai 4.111, 50 lei, oblig. la Panteli
mon cu 30 tal, 

Schitul Flrşoru/ (zidit de Neagu Căpitanu I, 1645), 
venit 81.608 moşii (jud. Prahova), oblig. la 
Pantelimon 100 tal. 

Schitul Lespezi (zidit Pîrvu Const., 1687) Comar
nic, Jud. Prahova, 4 moşii, venit 10.000, 
oblig. la Sf. Pantelimon 25 tal. 

Schitul Şerbăneşti (clădit Metodie Mărunglăveanu), 
jud. Vîlcea; 5 moşi i , 55.434 lei, 50 taleri 
la Sf. Pantelimon. 

Schitul Titireciu/ (Spăt . Mih. Cantacuzino), jud. 
Vî lcea; 3 moşi i, 5.275 venit anual, 45 tal. 
la Sf. Pante limon. 

Schitul Măxineni (clădit de Matei Basarab) , 1638, 
jud. R. Sărat; 2 moşii, venit anual 111 .280 
lei, oblig. 100 tal. pe an. 

Sumele către Sf. Pantelimon se dădeau de 
2 ori oblig. pe an, adică o jumătate din sumă 
a fiecare 6 luni . Pentru Sf. Pantelimon au mai 
fost închinate moş i a Bude şti ot Sud Argeş ş i 
moş ia Poc iovă liştea . 

RESUME 

L'arti cle abonde en in io rmat'ons historiques 
tres denses, en extra 'ts de doqJments de 
l'epoque, issus de sources bibliographiques, 
concernant la construction et Ies fonctions du 
monastere et de l'hOpital Pantelimon, cons
tructions dont \'intendant a ete Sandu Bucşe
nescu. Etablissement du prince Grigore Ghica. 
l'hOpital a ete bâti en 1735 dans le cadre du 
ensemble du monastere, pour la guerison des 
malades pauvres. De nombreuses citations et 
references insistent sur Ies donations faites au 
monastere et sur Ies revenus, sur Ies ermitages 
et Ies monaste res subord onnes du ensemble 
Pantelimon; la liste des administrateurs du 
monastere et de l' hOpital, des medecins de 
celui-ci complete ces informations. 
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