CIMITIRELE ORAŞELOR, OGLINDĂ A CULTURII URBANE*
EUGENIA GRECEANU

istorice care au precedat revoluţia
în a doua jumătate a secolului XX,
cultura satului a avut un caracter preponderent tradiţionalist, spre
deosebire de cultura urbană, deschisă inovaţiilor prin schimbul de
idei care însoţeşte activitatea producţiei de mărfuri şi a negoţului .
Acest fapt, unanim recunoscut, este ilustrat convingător de
cimitirele comunităţilor din ambele categorii.
Cimitirele satelor româneşti, păstrate fără alte.rări până în
deceniile şase şi şapte ale veacu[ui ce se apropie de sfârşit,
vădeau o interesantă tendinţă de evitare a detaşării individului în
raport cu comunitatea, exprimând egalitatea în faţa morţii. Această
tendinţă s-a manifestat prin relativa uniformitate a formelor
piatră sau din lemn, destinat însemnării
elementului, din
mormântului, şi a mers până la totala eliminare a inscripţiilor, cel
puţin în unele sate de deal transilvănene pe care le-am străbătut
până în 1974 (fig. 1-4). Excepţiile la această regulă, în mediul
sătesc, le-au constituit troiţele şi crucile din lemn sau din piatră, cu
rol memorial sau topografic (marcarea unei răscruci), a căror
diversitate de forme rămâne însă ancorată în tradiţia artistică populară sau cultă - a provinciei re spective (fig. 5-6).
Cu totul alta este situaţia cimitirelor orăşeneşti. Până în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, ele s-au aflat în jurul edificiilor de
cult, ridicate pe criterii etnice, confesionale, de producţie (bresle,
negustori) şi de stratificare socială (domnitor, înalte instituţii
ecleziastice, boieri ş.a.). Interzicerea înmormântărilor în oraş şi
amenajarea cimitirelor în afara perimetrului construit, cu păstrarea
separării confesionale şi - în numeroase cazuri - a celei etnice, a
transformat aceste cimitire într-o oglindă a trăsăturilor culturale şi
sociale proprii fiecărui oraş, permiţând - pe lângă interesul
documentar intrin sec al inscripţiilor - urmărirea succesiunii
curentelor artistice agreate de societatea urbană . Un exemplu
semnificativ pentru acest aspect îl constituiau, până în jurul anului
1980, cimitirele oraşului Botoşani.
Pentru a înţelege mai bine tranziţia de la cimitirul parohial
intravilan la cel comunitar extravilan, începem cu pietrele de
mormânt din curtea bisericii armeneşti Sf. Maria (Adormirea Maicii
Domnului) mărită în 1826, cu păstrarea zidurilor ridicate „cu vreo
trei sute de ani în urmă" 1• Pe latura de su d a incintei , culcate pe
pământ, se aflau între 1975- 1980 circa zece lespezi funerare cu
inscripţii în armeană, databile către sfârşitul secolului al XVIII-iea şi
începutul celui următor, conform traducerilor publicate de Nicolae
Iorga 2. Ele au un bogat decor vegetal, combinat cu elemente
arhitecturale, în care revine frecvent motivul ulciorului cu trandafiri 3 ,
reprezentat independent sau aşezat pe un scrin sau o masă
(fig . 7). Aceeaşi floare se regăseşte în ghirlandele vegetale ale
unor chenare, sau în colţurile unor lespezi fără chenar. Executate
cu o tehnică desăvârşită a sculpturii în piatră ş i cu o echilibrare
măiast ră a raportu lui între decor şi in scripţie, devenită ea însăşi
element decorativ, lespezi le funerare au o amprentă sti listică
orientată către R ăsă rit , inclusiv nuanţele de baroc sensibile în
tratarea elementelor arhitecturale (fig . 8), care nu sunt străi ne
arhitecturii Imperiului Otoman din veacul al XVIII-iea .
Modelele decorative de la Botoşani au un văd it aer de familie
cu decoraţia „unicat" a bisericii bucureştene din Fundenii Doamnei,
ctitorie a marelui spătar Mihail Cantacuzino, terminată în 1699
(fig. 9). Tratatul de istorie a artelor plastice din România explică
motivele „ca de miniatură persană" de la Fundeni prin „realitatea
relaţiilor economice şi politice cu Imperiul Otoman" 4 , formulă
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• Fotografiile sunt executate de autor, în afara ce lor cu menţiune specială.
1
N. Iorga, Inscripţii botoşănene, Bucureşti, 1905, p. 24 . Pentru reven irea cu
încăpăţânare la datarea în 1350, vezi N. Gazdovits, Istoria Armenilor din Transilvania,
Bucureşti, 1996, p. 43. Discutarea pisaniei ş i a vechimii bisericii Sf. Maria la E.
Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoşani, Bucureşti, 1981 , p. 7- 8.
2 !:'J. Iorga, op.cit. Vechile texte se remarcă prin calitate poetică şi emoVe reţinută.
3 ln iconografia creşti nă, trandafirul este simbolul sângelui lui Hristos, roua
cerească a Mântuirii. Vasul cu trandafiri ar putea fi înrud it cu simbolul Graalului,
vasul în care a fos t cule s sânge le Mântuitorului - vezi Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, voi. 3, Bucureşti, 1995, p. 176-177.
4
Istoria artelor plastice În România, voi. li, Bucureşti, 1970, p. 46.

învăluitoare

care păstrează caracterul prudent al discutării

influenţelor armeneşti la bisericile mănăstirilor Dealu .şi Curtea de

Argeş, influenţe pătrunse direct (din Armenia), sau indirect, prin
intermediul „ariei de artă bizantină" inclusă în Imperiul Otoman 5 .
Pentru toate aceste influenţe orientale s-a pornit dy la premisa

aducerii unor meşteri din afara Ţărilor Române, indiferent de
traseul formării lor artistice.
Privind execuţia desăvârşită a lespezilor funerare .de la biserica
Sf. Maria din Botoşani, comandate - nu de domnitori sau de mari
boieri 6 -, ci de un patriciat urban alcătuit din negustori şi
meşteşugari 7 , ne întrebăm dacă nu ar putea fi luată în considerare
existenţa unor pietrari şi stucatori localnici, având în vedere prezenţa
în Moldova, încă de la sfârşitul veacului al XIV-iea, a unor colonii
armene suficient de importante - numeric şi social - pentru a li se
acorda privilegiul propriei episcopii în 1401 . Printre imigranţii armeni
se puteau afla meşteri stăpânind arta prelucrării artistice a pietrei,
artă în care acest neam a excelat. Aceşti meşteri puteau influenţa
evoluţia construcţiei şi decoraţiei bisericilor creştine cu mult dincolo
de graniţele ariei de artă bizantină şi ale Imperiului Otoman. Aceast ă
ipoteză reclamă firesc noi cercetări urmate de reexaminări.
Indiferent de locul de baştină al meşterilor, lespezite funerare
de la Botoşani, cu toată exuberanţa decoraţiei lor, respectă un
anumit .tipic, un cadru co mun care nu acceptă ieşiri în frunte
ostentative, înrudindu-se în oarecare măsură cu spiritul egalitar
întâlnit la cimitirele săteşti. Acest tradiţionalism, manifestat şi
într-o orientarea artistică unică, este părăsit în favoarea influenţelor
occidentale în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, o mărturie
concludentă prin suprapunere fiind monumentul funerar al lui Luca
Goilav, decedat în 1862 (fig. 1O) . Monumentul de factură neoclasică se află chiar în curtea bi sericii armeneşti Sf. Maria, lângă o
frumoasă lespede din secolul al XVIII-iea.
Cimitirul armenesc al Botoşanilor, situat în extremitatea de
sud-est a oraşului, permitea - prin diversitatea ş i somptuozitatea
monumentelor sale funerare, să se constate că fruntaş ii
comunităţii armene, excelând încă din 1820 în negoţul cu vite şi cu
mărfuri de Lipsea , erau către 1900 oameni bogaţi şi cultivaţi,
intelectuali cu educaţie occidentală, dispuşi să-şi investească
veniturile în stimularea unei producţii artistice menită împodobirii
oraşului 8 . Influenţele orientale au cedat însă locul curentelor
occidentale. Comanda se adresează unor artişti italieni, greci ş i
austrieci care, la fel ca în arhitectura frumoaselor reşedinţe ale
elitei urbane, folosesc la monumentele funerare interpretări ale
antichităţii greco-romane, filtrate prin neo-clasici smul începutului
de veac XIX. Nu lipsesc ni ci nuanţele unui baroc austriac temperat
ş i , în general, se si mte puternica atracţie a centrului cultural al
Vienei. lată câteva exemple sem nificative pentru puternica
amprentă occidentală a culturii urbane:
5

Idem, voi. I, Bucureşti , 1968, p. 24 1 şi 246.

6 O lespede funerară înrudită tipologic şi artistic cu grupul armenesc de la Sf.

Maria se afl ă în pronaosul bisericii mănăstirii Bârnova de l ângă laşi, acoperind
mormântul Mariei Dabija, soţia lui Gheorghe Rusei, decedată în 1677. Deosebirile
sunt neînsemnate (zambile ş i narcise în locul trandafirilor, viţa de vie folosită pentru
decoraţia chenarului) şi acest al doilea exemplu de comandă a marii boierimi,
contemporan cu Funden ii Doamnei, ambele precedând cu peste un secol comanda
patriciatului urban, dă de gândit cu privire la posibilitatea existe nţei unui rezervor de
meşteri cu tradiţii de lucru neclintite, oricând accesibil unor comenzi variate, dar
situat în afara Ţărilor Româneşti, undeva în „aria de artă bizantină a Imperiu lui
Otoman".
7 Străbunii distinselor familii din elita Botoşanilor sfârşitul ui de veac XIX apar
într-o catagrafie din .1820 cu ocupaţiile: negustor cu marfă de Lipsea, precupeţ de
moşie, negu stor cu vite de neg oţ (familia Mane, devenită ulterior Manea); neguţător
de vite, precupeţ de vite, arendaş (familia Ciomag, devenită ulteri or Ciomac) - vezi
Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani, Botoşani, f.a. <1926>, p. 88-91.
B În societatea armeană a sfârşitu lu i de veac XIX apar şi titluri nobiliare
acordate de Imperiul austriac. Capela cu hramul Buna Vestire din cimitirul armenesc
al Botoşani l or a fost ridicată în 1884, ,cu cheltuiala dreptcredincioasei doamne
Bica, fiica lui Goilavian David, în amintirea răposatu lui Avedik von Pruncu, prin
strădan ia patriotică a stimabilului Hovanes Ibrăileanu".
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- Criste~ Goilav (1802-1883). Monument funerar datat
1888 '(fig. 11 A), sculptor F<rederico?> Fabiani din Genova.
Poartă in scripţia 11 F. Fabiani scolpl". Factura neo-gotică a fialelor
se combină cu decorul floral renascentist şi cu reminiscenţa
orientală a arcadelor trilobate.
- Christea Manea Loizanu (1813-1895) şi soţia sa Maria
Christea Manea, n ăscută Bolfos (1823-1894). Splendid sarcofag
de factură renascentistă cu giulgiu drapat, împrejmuit cu . grilaj de
fier forjat; la co lţuri stâlpi de piatră scu lptaţi, imitând făclii de veghe .
Pe sarcofag este incizat numele Eduard Hauser, 11 meşter de petrar
Vienna". Medalioanele de marmură cu portretele decedaţilor sunt
semnate Kassim (fig. 11 B-C).
- Dr. Andrei Manea, avocat (1842-1902). Stelă de marmoră
neagră cu medalion - portret - de bronz, semnat Hans Bernard 9 , în
faţa căreia se află statuia de marmură albă a unei femei aşezate
într-o atitudine meditativă şi care ţine pe genunchi o cunună de lauri.
Stela poartă semnătura R. Streschnack - Wien . O bogată împrejmuire din fier forjat subliniază eleganţa monumentului (fig. 11 D).
- Gheorghe Ch<ristea> Goilav (1843-1899) şi Maria Gh .
Goilav, născută Buiucliu < sic> (1853- 1915). Stelă de marmură
neagră cu medalion de bronz semnat Hans Bernard. Pe ste l ă este
incizată semnătura R. Stresch.nack -Wien (fig. 11 E).
- Garabet Ciollac (1831-1905) . Monument de marmură
neagră, cu cruce adăpostită într-un edicul baroc, pe al cărui soclu
este montat medalionul de bronz cu portretul decedatului.
Medalionul este semnat Hans Bernard, Wien 1908, iar pe
marmura neagră apare s emnătura R. Streschnack - Wien.
Împrejmuirea din fier forjat este o adevărată dantelă (fig . 11 F).
Pe latura de vest a oraşului, în cimitiru l Pacea, se detaşa fără
concurenţă monumentul funerar al soţi lor Safian, Neculai
(18 12-1900) şi Ruxandra, născută Holban ( 1827-1896) .
Compoziţia relativ greoaie, din punct de vedere arhitectural, este
subordonată scu lpturil or în bronz , executate de Constantin
Băl ăces cu, profesor de sculptură la Şcoala de Belle Arte din laşi 10 ,
care s-a iscălit pe unul din medalioane „C. Bălăces cu fecit 1901 ".
In s cripţia 11 Caritatea şi instrucţiunea onorează munca" desemnează
rolu l celor două personaje alegorice, turnate în bronz, care depun
flori şi o cunună de laturi pe soclul portretelor. Monumentul , ridicat
după decesul soţilor Safian, redă omagiul comunităţii pentru actele
lor filantropice 11 (fig. 12) .

*

*

*

Este posibil ca schimbarea de orientare culturală în împodobirea
cimitirelor orăşeneşti să fi fost stimu l ată de exemplul cimitirelor. de
fami lie, existente la sate pe domeniile nobiliare, fie în jurul unei
capele 11 de curte", ridicată l ângă reşedinţa proprietarilor, fie în incinta
unei biserici s ăteş ti, ctitorită de familia respectivă. lnflu ~nţele
artistice apusene s-au manifestat, în aceste cazuri, cu câteva
decenii înainte de acceptarea lor de către orăşe n i, dar acest
fenomen, intuit pe baza unor observaţi i punctuale, nu poate fi
studiat în ansamblu fără o inventariere metodică a tuturor cimitirelor
de sat şi de oraş din întreaga ţară. Ori, până în prezent, doar cimitirul
Hans Bern ard fig urează în lucrarea lui E. Benezit, Oictionnaire critique et
documenfaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs el grave urs, reeditat în 1960,
cu urm ătoare l e date: n ăscu t în 1861 la Wilten - lnnsbruck, lu c rează la Viena,
apa ~in e şcol ii tiroliene .
10 Din opera lui Constan tin Bălăcesc u se păstrează la laş i medalionul de bronz
cu portretul medicului Ludovic L . Russ - vezi Cimitirul ,Eternitatea" laşi, la ş i , 1995,
9

p. 36
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205.

Neculai Sofian este urm aş ul unei familii gre ceş ti, stab i lită în Botoşani în a
doua jum ătate a veac ului XVIII (în p iv niţa casei din str. 30 Decembrie nr. 3 se păs tra
sgrafitul „Sofi an 1768'). Neculai Sofian a înfii nţat pe m oş iil e sale o şc oal ă primară
la Havârna ş i o şcoal ă agri co l ă la Bălu şe ni, ambele cu învăţă m ânt gratuit. Preocupat
de soarta bătrân i lor neaju to raţi , el a donat înainte de 1872 casa p ărintească din uliţa
Sf. Dumitru (fo stă Maxim Gorki) pentru fol osirea ca azil de bătrâni. Acee aş i
d estin aţi e a primit-o micul palat ,Art nouveau" din str. Dobrogeanu Gherea nr. 47,
ridicat de fund aţi a ca re a moşte n it ave rea so ţilo r Sofi an.
11

Bellu din Bucureşti 12 şi cimitirul „Eternitatea" din laşi au fost
inventariate, de neînţeles apărând lipsa de preocupare a cadrelor
din muzee şi din oficiile pentru patrimoniul cultural naţional (!)
privind cel puţin inventarierea şi consemnarea valorilor artistice şi
istorice din aceste minunate rezervaţii pe cale de dispariţie .
Cu începere din 1948, străvechea tradiţie a respectului pentru
morminte a suferit o puternică lovitură, prin devastarea cimitirelor de
familie din mediul rural, aferente conacelor şi castelelor jefuite . Dăm
ca exer,nplu mormintele de secol XIX ale familiei B ăleanu, aflate în
curtea '. bisericii Sf. Nicolae din Bolintin-Deal, ctitorie a marelui ban
Emano11 Băleanu (1793- 1862) şi a soţiei sale Elisabeta, născută
Florescu (1817-1885). Deşi ctitorii sunt reprezentaţi în tabloul votiv
din interior, mormintele lor şi ale familiei se aflau în 1985 într-o stare
deplorabilă, cu lespezi sparte sau deplasate în căutare de comori,
invadate de vegetaţie, toate acestea expuse fără ruşine la marginea
şose lei asfaltate (fig. 13A-G). Ne-am bucura să afl ăm că situaţia
s-a schimbat în bine, deşi ne îndoim .
Dacă până în 1989 cimitirele orăşene şti prezentau doar o
simplă neglijare a monumentelor funerare rămase fără urmaşi,
chiar şi în cazul mormintelor îngrijite formal de Academia R.P.R .
(conform, tăbliţelor montate în cimitirul Bellu), frica de miliţieni şi de
metode!~ investigării asigurând paza ansamblu lui , instalarea
haosului post-revoluţionar menit s ă discrediteze valori le
democratice a permis des l ănţuirea unui jaf de neînchipuit în trecut.
S-a organizat spargerea cu instrumente perfecţionate a lespezilor
de piatra, demontarea şi chiar tăierea pieselor de bronz destinate
topi rii, furtul grilajelor metalice - toate acestea însoţite de
răspândirea osemintelor şi mutilarea scu lpturilor în piatră. Cu toate
protestele apărute în presă 13 şi la televiziune, nu se cunosc
anchete care să fi dus la prinderea şi condamnarea infractorilor sau
la recup~rarea unor piese dispărute .
Studiul urbanistic ş i arhitectural al oraşel or extra-carpatice m-a
învăţat că reconstituirea trecutului aşezării nu se poate lipsi de
cercetarea cimitirelor. Prezentarea monumentelor funerare din
Botoşanj se întemeiază pe o cercetare pa~ială, făcută în 1976. La
acea dată, cimitirul armenesc era îngrijit cu devotament de Anton
Trancu, modestul şi demnul preşedinte al unei comunităţi redusă la mai
puţin de zece familii. f-nton Trancu a închis ochii pentru totodeauna la
începutul anilor '80. ln redactarea de faţă, am fost mereu tentată să
folosesc verbele la trecut, nefiind exclus ca medalioanele lui· Hans
Bernard şi frumoasele împrejmuiri din fier forjat, fotografiate în fug ă , să
nu mai existe decât în amintire. M-aş bucura să aflu că cimitirele din
Botoşani sunt mai bine păzite decât cele din Bucureşti , chiar şi cele
fără urmaşi, cum este cazul cimitirului armenesc . Optimismul este însă
„bine temperat" de recentul exemplu al dărâmării casei Cerchez 14 de
către fiul unui politician, consilier municipal , în plin ă inimă a târgului,
sediu al in stituţii lor administrative judeţene, fără stânjenirea iniţiativei
unui necioplit cu bani şi cu tată influent.
Relatarea de faţă, începută pentru ilu strarea tematicii unei
sesiuni di;i co muni cări 15, îşi va găs i împlinirea dacă va trezi interesul
pentru investigarea rapidă a forme lor - pe cale de di s pariţie -, prin
care înaintaşii noştri au înţeles să se plece în faţa mo~ii .
12 G. Bezviconi, Cimitirul Bellu din Bucureşti. Muzeu de sculp tură şi arhitectură,
în ,Monumenle şi muzee", I, Bu c ureşti, 1958, p. 185- 204; idem, Necropola

Bu c ureş ti, 1972.
l 3 Dintre numeroasele se m nal ări publicate de Silviu N . Dragomir în ziarul

Capitalei,

„Cotidianul ', ci tă m articolul Cimitirul Bellu - un rai pentru borfaşi, h oţi şi profanatorii
de morminte, VI, nr. 284 (1 632), miercuri , 4 de ce mbrie 1996, p. 4.
14 În octombrie a.c. (1997) s-a arătat la televizor locul pe care s-a ridicat casa
Cerchez din str. Războ ie ni nr. 11 , i nclu să în noile liste ale Di recţ iei Monumentelor
Istorice , în baza propune rilor cerute în 1990 oficiilor pentru patrimoniul cu ltural n aţi o nal
(nr. 07 B 080). Pentru datele ş i releveul acestei case (s ingura care păstra nealterate
motivele dec;orative ale tavanelor), vezi E. Grecean u, op. cit„ p. 108, 11 3 ş i 11 5.
15 Într-o prim ă formă, textul de faţă a constituit subiectul co municării cu acelaş i
titlu, preze ntată la Palatul Culturii din l aş i în cadrul sesiunii generale de comun icări
ş tii nţi fice a Comisiei de istorie a o raşe l o r din România a Academiei Române, sesiune

care a avut loc între 23-24 mai 1997 , în condiţii de reg re tab i lă dezorganizare
(organizatori: CIOR , Palatul Culturii din l aş i, Prim ă ri a municipiului laş i) .
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Fig. 1. Cruci de piatră în cimitirul bisericii din Ampoiţa ,jud. Alba.
Foto Tudor Oteteleşanu, 1968.

Fig. 5. Cruci de lemn cu rol topografic, în ţinutul Pădurenilor din Hunedoara.
Copertina este decorată cu crestături.

Fig. 2. Cruci de lemn în cimitirul bisericii
din Târnăviţa, jud. Hunedoara, în 1962.

Fig. 3. Cruci de lemn în cimitirul bisericii din Bârsău, jud. Hunedoara.
Foto Eugen Vasili u, 1961.

Fig. 4. Cimitir în funcţie, lângă ruina bisericii din Gârbova de Sus, jud. Alba.
Crucea an onimă din primul plan, cioplită într-un singur dulap de lemn,
era caracteristică pentru Hunedoara şi Zarand. Foto Radu Heitel, 1969.

Fig. 6. Cruce dublă de piatră, cu rol comemorativ.
S-a aflat în satul Ungureni - Prahova, în perioada interbelică. Foto Alexandru Petit.
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Fig. 7. Biserica armenească Sf. Maria din Botoşani. Pietre de mormânt cu motivul vaselor cu flori în arcade. A. Piatră datată 1782. B. Piat ră d atată 1792.
C. Piatră datată 179„, vasul cu flori încadrat de chiparoşi. O. Piatră din 1788, in sc rip ţia în chenar cu decor Rococo; în colţuri, mici vase cu flori. E. Id em, detali u.
F. Pi atră din 1799, vasul cu flori pe un scri n, pe care se afl ă şi o căli m ară (?). G. Ace l aşi motiv pe o piatră din 1821.
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Fig. 1O. Biserica armenească Sf. Maria din
Botoşani. Monumentul funerar
al lui Luca Goil av, 1862.
Fig. 9. Bisetica din Fundenii Doamnei - Bucure);li.
Fig . 8 . Biserica armenească Sf. Maria din Bolo,>ani.

Panou cu stucaturi realizat în 1699 - vas cu flori
pe o ma să repreze ntată co nve nţ i on al.

Piatra de mormânt a serdarului Alecsand ru Belcic, decedat în 18!17.
De remarcat reprezentarea convenţională a mesei
pe care este aşeza t vasul cu flori.

Fig. 11. Cimitirul armenesc din Bo toşani. A Mormântu\ lui Cristea Goi\av, monument da\al 1888. B. Mormântu\ lui Cnristea Manea l oizanu (deceda\ 1895).
C. \uem Îl\ meua\\<il\ \)<ll\1e\.1.1\ S<l ie\ sa.\e W\a.t\a.. D. 01mâfl\1.1\ O.\/Oc.a.\1.1\u1 MQlei al\ea., Ciec.eC>a.l.\n \?!0'2 . E. ~mmâfl\1.1\ \ui Gneo11d\\e ~ia\ ~a1ie1 Goi\a", \'099 .
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Fig. 12. Cimitirul Pacea din Bo toşani, mormân tul soţilor Safian. A Monumentul fu nerar ridicat în 190 1. B. Ruxandra Safian, n ăsc ută Holban. C. Neculai Safian.

Fig. 13. Mormintele familiei Băleanu, în cu rtea bisericii Sf. Nicolae din Bolintin-Deal. A. Mormântul ctitorului, marele ban Emanoil Bă l eanu (1793- 1862),
„cavaler de cele mai mari decoraţii îm părăteş t i ce oc u pă cele mai înalte d regăto rii ale patriei"; lespede s pa rtă, mormân t profanai. 8. Mormântul El isabetei Emanoil Bă leanu,
născută Florescu (18 17- 1885), detaliu. C. Mormântul Ele nei Ballianu (sic) născ ută Mavrocordat (1848-1877).
O. Idem , detaliu care arată mutilarea figuril or de caval ~ ri şi a perlelor coroanei.
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E.

Fig. 13. Mormintele familiei Băleanu, în cu rtea bise ricii Sf. Nicolae din Bolintin-Deal.
Acroteră provenind de la un monument funerar distrus. F. Monument funerar distrus şi deplasat, cuprinzând o lespede de piatră

cu reprezentarea decedatului, citind lângă un cămin pe a cărui poli\ă se află un glob pământesc şi capul lui Peric le; în stânga, o co l oană a ntică retezată
pe care stă o ancoră frântă ; un geniu înaripa t aduce o cunună. G. Detaliu cu mutilarea intenţionată a fi gurii tânărului.
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