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Remember
MARTOR LA DEMOLĂRI
ANDREI PIPPIDI

Găsesc în însemnările mele o pagină-două despre dezonoranta, umilitoarea distrugere a unor monumente bucureştene. Aceasta se
petrecea după dărâmarea casei Iorga, faţă de care difuzasem un protest prin „Europa liberă". Recitesc astăzi aceste note şi, chiar cu
sentimentul de ruşine pe care mi-l inspiră acum caracteru/ lor, cumva prea „literar", cred că ele pot fi utile ca mărturie de la faţa locului.

3 august 1988
Încep azi acest jurnal. Târziu, probabil pre a târziu. Astă 
am trecut pe Calea Victoriei, und e , la lumina
reflectoarelor, lucrau excavatoarele )>i se înc ă rcau camioanel e
de dărâmături )>i chiar de crengi acope rite de frunzi)>: era ca )>i
cum s-ar fi cărat pe ascuns cadavre. Masacrul nu se mai
opre?te. Pe la 20 iulie au fost dărâmate primele case de pe
trotuarul de nord al străzii Sevastopol, începând cu fostele
dependinţe ale casei Cerchez (grajd? remiză de trăsuri?), o
mică clădire în stilul de Rena?tere franceză care fuse se )>i al
clădirii principale. Au căzut în aceea?i zi alte două clădiri în locul
cărora se cască acum o groapă adâncă. Resturi de ziduri , de
seară

temelii - nu vor veni arheologii să le vadă. Ieri s-a dărâmat
re staurantul 11 La mărul de aur" (clădirea din faţă, de aspect
neoclasic), azi a dispărut casa de alături . Din grădina din faţă,
cu pomi între care apăruseră de câţiva ani ni)>te sculpturi de
Apostu , n-a mai rămas nimic. Soldaţi în salopete )>i cu că)>ti de
·plastic alb, pentru protecţie, lucrează zi )>i noapte. Apropiindumă de Piaţa Victoriei dinspre )>OSea, cap ătul dinspre Buze)>ti se
confunda cu cerul negru. ln primul moment, am crezut că nu
mai sunt nici casa Bal )> , nici palatul reginei Elisabeta.
Întunecate, acoperite de verdeaţă, a?teaptă, încă, mu)>Cătura
uria)>ilor cle)>ti care să le zdruncine . Pe ste drum , o fereastră
deschisă )>i luminată . Se vede un splendid tavan cu stucatură,
în casa Caribol. Până când?

Biserica Sf. Vineri

(fo to M. Grădinceanu)
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Aproape

24 august 1988
Azi-dimineaţă, la 6, s-a pră bu ş it o parte din casa PetrescuComnen din Ana lpăte scu, partea dinspre Piaţa Victoriei, care,
des igur, se sprijinea pe casa Bassy (dărâmată în mai) ş i care acum

Privind în

sfârşitul. „

(foto M.

Grădinceanu)

s-a n ă ruit, l ăsând să se vadă ca o g ăoac e goală o cameră de la
etajul I, al cărei perete a di s părut. După o zi întreag ă de lucru, până
noaptea târziu , câţiva mun ci tori „fardează" faţad a, astupând golurile
cu scânduri, ca un coteţ. Scândurile au fost văruite ca să dea
impresia unui calcan tencuit.

tăcere şi

durere
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(foto M. Grădinceanu)

25 august 1988
Se sapă temelii în fostul parc din Piaţa Victoriei, altă
tot pentru temelii probabil, între fosta casă
Cerchez şi fostul ,Măr de aur". Aici, clădirea din fund a
rămas deocamdată. Numai cea din faţă a fost măcelărită .
Camioane grele trec în sus şi în jos pe acolo . Casa
Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei , colţ cu Sevastopol) se
vede acum superb, încadrată de verdeaţa copacilor din
parcul ei părăsit.
groapă enormă,

27 septembrie 1988
Azi-dimineaţă a fost aruncată în aer, cu dinamită, casa Balş .
Ieri încă o vedeam ca o scoică goală, acoperită de iederă, cu
ferestrele goale, sparte, pustiită .

20 ianuarie 1989
Azi am trecut pe lângă casa Văcărescu-Caribol în momentul
când se prăbuşea, într-un nor imens de praf. Cleşti mari sm0geau
din ea, sfărâmau tavanele cu stucaturi, rupeau acoperişul. ln jur,
zeci de camioane aşteptau ca să fie încărcate de ruine. Până
mâine o să fie păşune.

Patriarhia în

Zidul muşcat de cupa excavatorului

reparaţie

(foto M.

Grădinceanu)

(foto M.

Grădinceanu)
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Studii si

'

cercetări

CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA BISERICA MĂNĂSTIRII PROBOTA,
CONSTRUITĂ DE VOIEVODUL PETRU RAREŞ
VOICA MARIA PUŞCAŞU
În anii 1994 ş i 1995 s-au desfăşurat două campanii de
cercetare arh eo l ogică la Mănăstirea Probata 1 care au avut drept
scop cu noaşterea tuturor elementelor de specialitate apte să
contribuie la întocmirea proiectului de restaurare .
De la bun început precizăm că în cele ce urmează ne vom referi
- deocamdată - numai la realităţile şi observaţiile arheologice care
privesc m ănăstirea edificată de Petru Rareş şi urmaşii săi. După
cum se ştie, instituţi a monahală de la Probata a fiinţat succesiv, pe
mai multe amplasamente, dintre care cel mai vechi nu a fost încă
localizat, iar cel cunoscut sub denumirea de „Probata Veche" 2 este
situat la cca 200 m E-SE de locul m ănăstirii datorate iniţiativelor
ctitori ceşti ale lui Petru Rareş ş i urmaşilor săi denumită - la rândul
ei - „Probata Nou ă" .
Prin calitatea ei de ed ificiu principal al noii mănăstiri a Probatei,
biserica reprezintă, desigur, clădirea a cărei cercetare arheologică
furnizează datele ese nţiale pentru înţelegerea evoluţiei întregului
ansamblu . În stadiul actual al ce rcetărilor, deşi au fo st abordate şi
secţiuni sau casete situate în cuprinsul incintei mănăstireşti,
necesitatea co ntinu ă rii ş i exh au stivării acestora, pe de o parte, şi
rezultatele deosebit de importante obţinute prin investigarea
interiorului bisericii , pe de altă parte, ne determină să prezentăm cu
acest prilej numai datele ş i observaţiile privind strict edificiul
eclesiastic major al ansamblului.
Planul iniţi al de cercetare a interiorului bisericii prevedea casete
de control în cuprinsu l fie căreia dintre încăperile edificiului. Starea
pardoselii existente în biserică - în mod surprinzător neconsemnată
ca atare niciod ată - a impus extinderea lucrărilor de cercetare
deoarece:
- era alcătuită din lespezi rectangulare de piatră, evident
reutilizate (de format rectangular, cu dimensiuni variabile, vizibil
adaptate suprafeţelor de pardosit în condiţia în care se f~cea
ab stracţie de pragurile iniţiale);
- prezenta un grad accentuat de denivelare, mai ales în
gropniţă, pronaos şi pridvo r.
Acestea fiind circumstanţele, se prefigura presupunerea că
respectiva pardoseală nu era cea originară şi, mai mult, că aceasta
nu fusese montată la cota iniţială 3 . Refacerea pardoselii - fie şi la
cota celei deja existente - presupune cu necesitate compactarea
solului pentru orizontalizarea ariilor interioare ale bisericii : o
asemenea operaţiune fără cercetare arheologică prealabilă ar fi fost
de neconceput, ea conducând indubitabil la distrugerea oricăror
vestigii intervenite în decursul timpului în profunzimea solului.
1 Campania arhe o l og i că a anului 1994, d es făş urată sub conducerea
dr. Mircea D. Matei, a cuprins un colectiv format din: dr. Gheorghe I. Cantacuzino
(pentru sec torul vestic al incintei). dr. Paraschiva Batariuc (pentru sectorul sudic al
incintei) ş i subsemnata, pentru cercetarea bisericii. Cerce tările s-au efectuat în
intervalul 1O august-23 septem brie.
În anul 1995, a fost ce rcetat interiorul bisericii ş i au fost efectuate casete pe
latura es tică a incintei, sub conduce rea subsemnatei. Din acest colectiv au făc ut
parte dna Elena Gherman (în anii 1994 ş i 1995) ş i dna Elena Ciubotaru (în 1995),
căro ra le aduc cu acest pri lej mul\umirile mele pentru ab n egaţia şi priceperea cu
care au contribui t la so luţi onarea în termen reco rd a problematicii de cercetare.
2
In ve s tig aţiile arheolog ice din punctul denumit „Probata Veche" - unde au fost
identificate vestigiile suprapuse a dou ă biserici datând din secolul al XV-iea - au
fost efectuate de so ţii Lia Bătrân a ş i Adrian Bătrâna (vezi O primă ctitorie şi
necropolă voievodală datora tă lui Ştefan cel Mare - M-rea Probata, , SCIA", 1977.
3
G. Balş, Bisericile şi Mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-iea . Domnia
sa con sidera, la acea vreme, pard oseala din lespezi de piatră a bisericii Probatei ca
fiind cea iniţia lă. Opinia sa a fo st acce ptată tacit de s pecia lişti : în timpul res taură rilor
CNMI din al patrulea dece niu al secolului nostru , arhitectul Horia Teodoru nu a
intervenit în nici un fel asupra pardoselii în cau ză .

În campania anului 1994 au fost efectuate două casete la
interiorul naosului (vezi planşa I). Rezultatele obţinute atunci au
substanţiat opţiunea extinderii suprafeţelor de cercetat: au fost
identificate resturile pardoselii iniţiale a edificiului.

8~

Cauta V
Cowlo Vl

Cas.1to VII

Cosac E.

o I

: :~~reol/191X

,'',
'I

''

::

....

CasetoF.~~·

r··

Casele~

'-

sectn.neo
trons.11

J/'?99to....,..n

:·

• 1

_.:--

Caseto H.

1

Caseto~ ·

:t·
Mrea PRlBOTA

PlAN CE SITlJAJ'E
cu rrator«i casetelor/
s.ectunlor dt cerulcn
1!1'.l4·19l5

I

Planşa I - Amplasarea secţiunilor de cercetare arheologică
din incinta Mănăstirii Probata, campaniile din ami 1994 şi 1995.

În preziua începerii lucrărilor de cercetare arheologică, în
biserica Mănăstirii Probota se aflau, montate în cuprinsul pardoselii
din lespezi de piatră, o serie de pietre funerare (vezi planşa li), după
cum urmează:
- în camera mormintelor, montate pe socluri suprapunând
respectiva pardoseală, pietrele funerare ce comemorau decesul
voievodului Petru Rareş, cel al Elenei Rareş şi cel al Oltei,
mama lui Ştefan cel Mare - toate în partea sudică a încăperii;
în colţu l nord-vestic se găsea piatra de mormânt a lui Ştefan
Rareş;

- în jum ătatea nordică a pridvorului, aliniate pe două şiruri, se
montate la nivelul pardoselii 12 pietre funerare; alte 4
asemenea piese erau depozitate peste pardoseală.
Nicolae Iorga s-a ocupat de citirea şi publicarea unora dintre
inscripţiile funerare dăltuite pe amintitele pietre 4 ; reluarea lecturii
inscripţiilor ne-a permis unele constatări şi reidentificări importante ,
prezentate ca atare în cuprinsul unor studii speciale 5 .
Stratigrafic, depozitul geologic prezintă argilă vie, de culoare
galben-limonie, care evoluează spre brun, devenind humusul
medieval. Terenul pe care a fost amplasată biserica avea iniţial o
pantă, relativ, accentuată, pe direcţia V-SE, cu o cădere de cca 3 cm
la 100 cm. ln momentul începerii lucrărilor de fundare a bisericii,
constructorii au procedat la terasarea pantei prin crearea unei
suprafeţe apropiate de orizontal, pentru toată aria desfăşurării
găseau

4

Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile României, f. 1, p. 56-63.

5 Studiul în cau ză , comunicat iniţial cu prilejul sesiunilor de artă medievală de
la Suceava (1995 şi 1996) a fost publicat în ,,Arhiva g e nealogică', nr.1 / 1996,
·
p. „. ş i op. cit., sub tipar.
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Planşa III - Profilul longitudinal al secţiunilor arheologice din interiorul bisericii (naos, gropniţă, pronaos şi pridvor).
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planimetrice a viitorului edificiu (vezi planşa III). Astfel, către est,
fundaţiile edificiului sunt implantate în sol de la nivelul humusul~i
medieval, în vreme ce - mergând spre vest - humusul devine din
ce în ce mai subţire şi dispare cu totul : extremitatea ves ti că a
edificiului este fundată în plină masă a solului viu.
Fundaţiile propriu-zise, realizate din moloane de piatră legată
cu mortar de var/ nisip, au fost realizate prin folosirea a două tehnici
distincte, puse în operă în succesiune imediată , şi anume:
1 - fundaţia turnată în şanţuri le ad-hoc săpate, pentru toată
desfăşurarea planimetrică a edificiului, până la faţa solului obţinută ca
urmare a operaţiunii de terasare; această po~iune a fundaţiei,
implantată în sol 6, s-a mulat perfect pe cavitatea respectivelor şanţuri,
mortarul impregnând pereţii acestora; fundaţia turnată prezi ntă
inegalităţi de realizare, cu alternarea neritmică a unor zone în care
agregatele au făcut priză omogenă, monolitică (deci, cu mortar
suficient pentru obturarea totală a spaţii lor dintre pietre, dar şi a întregii
cavităţi a şanţului de fundare) , cu altele în care există goluri între
pietre; alternarea acestor zone nu prezintă ritmicitate nici pe faţa
verticală a fundaţiei, nici pe desfăşurarea lor orizontală şi nici în funcţie
de anumite pă~i ale traseului; în consecinţă, observarea lor are
valoare strict constatativă şi nu poate prilejui nici un fel de altă
interpretare;
2 - fundaţia zidită continuă pe vertical fundaţia turnată, cu
aceeaşi grosime a zidurilor, pe o înălţime de 3-4 asize; această parte
a fundaţiilor este deosebit de îngrijit realizată ca traseu : uşoare
neregularităţi sunt vizibile numai la zidurile de nord şi sud ale
pronaosului.
În toate punctele în care adâncimea casetelor s-a făcut până
la cota de impostare a tălpii fundaţiilor s-a putut constata că
acestea se ţes perfect în toate punctele de racord , fără nici un fel
de adosare, suprapu nere sau intersectare ; pe tot traseul controlat
al fundaţiilor bisericeşti (la faţa lor interioară) cotele care
marchează, respectiv, talpa fundaţiei, faţa fundaţiei turnate şi faţa
fundaţiei zidite (identică cu decroşarea fundaţiei faţă de traseul
elevaţiilor) înregistrează variaţii nesemnificative. Ob servaţiile de
mai sus sunt de natură să sublinieze caracteru l unitar şi omogen
al desfăşurării lucrărilor de fundare, în una şi aceeaşi etapă de
construcţie.

Inexistenţa

unor urme materiale consistente ale procesului de

construcţie, precum şi configuraţia „feţei" humusului medieval atât cât şi unde acesta s-a mai păstrat - ne determină să
reconstituim siste mul de construcţie, după cum urmează :

a) după săparea şanţuri lor de fundaţie şi umplerea acestora
cu materialul de construcţie s-a procedat la nivelarea debleului ,
prilej cu care a fost dislocat, amestecat şi nivelat şi nivelul propriuzis de construcţie, până atunci format;
b) cu acelaşi prilej a fost dislocată şi faţa humusului medieval ,
neidentificată ca atare nicăieri în cuprinsu l ariei bisericii;
c) operaţiunile de construcţie au continuat prin realizarea
fundaţiei zidite, procedându-se - cel puţin în trei rânduri - la
micronivelări mai mult sau mai puţin locale, sesizabile nu atât prin
diferenţa de structură a pământului nivelat, cât mai ales prin
lentilele de bauschut, în general inconsistente, care marchează ,
prin prezenţa şi configuraţia lor, succesivele nivele temporare de
călcare deschise circulaţiei şi activităţii constructorilor;
d) decroşul fundaţiei este suprapus direct de nivelul de
construcţie a elevaţiilor - sau mai curând de resturile acestuia rămase la sol după o curăţare-răzuire finală; că lu crurile s-au
desfăşurat întocmai aşa, ne demonstrează indirect şi
împrejurarea că în toată aria interioară a bisericii nu a fost
identificată nici o groapă de par de schelă care să aparţină fazei
iniţiale de construcţie a edificiului. Propo~iile edificiului - în speţă
înălţimea sa - nu las ă nici un fel de dubiu privind fosta existenţă
a unor ~şafodaje menite să facă posibilă realizarea elevaţiilor şi
boltirilor: sing urul mod de interpretare posibil rămâne acela
conform căruia respectivul eşafodaj fusese montat pe tălpi a
căror impresiuni (desigur substanţiale dacă ţinem seama de
propo~iile bisericii) au fost în mod deliberat înlăturate cu ocazia
amintitei răzuiri finale;
6 Calcularea lăţimii fundaţiilor a fost posibilă prin amabilitatea dr. Paraschiva
Batariuc: secţiunea arheologică efectuată de domnia sa pe latura sudică a bisericii
înlesnind efectuarea măs urătorilor în speţă.

Profilul estic al Casetei li: etapele succesive de nivelare efectuale la interioru/
bisericii, delimitate prin lentile de bauschut, stratul din bulgări de var nestins
şi pardoseala de cărămidă.

e) tot în sprijinul aceleeaşi constatări intervine ş i o altă
pe traseul ce delimita de la est la vest aria naosului de
aria celor două abside laterale au fost identificate urmele a câte
două grinzi de lemn (cu secţiunea rectangul ară de 18/20 cm).
Grinzile au fost montate la faţa fund aţie i turnate, respectiv , la baza
fundaţie.i zidite, astfel încât în cuprinsul zidăriilor fundaţiei să
îndeplinească fun cţia de tiranţi, iar în deschiderea absidelor pe cea
de radier. Prezenţa acestor grinzi , co njug ată cu s uprafaţa limitată
a absidelor, a făc ut ca tocmai în aceste zone stratul de co n strucţie
să fi fost mai puţin afectat de sus- numita răz uire final ă şi, în
consecinţă, să se păstreze la reala lui consiste nţă.
f) în t ota l ă discordanţă cu aspectul îngrijit al zidurilor de
fundaţie - caracteristică asupra căre i a am insistat - apare
situaţia găsită în co lţul vestic al absidei sud ice. Aici, . de croş ul
absidei sudice se întrerupe bru sc şi la 10-15 cm mai JO S apare
o zidărie din les pezi plate; traseul acestui seg ment surprin s este
sub formă de arc de cerc, dispus în sens inve rs faţă de traseul
semicircu lar al abs id ei sudice. Mai mult, menţionatu l segment
de zidărie în arc de cerc este di spus astfe l încât punctul de
racord între zidul sudic al naosului cu pornirea vestică a absidei
rămâne, practic, în „con so l ă", fără fund aţi e, pe cca 20 cm.
Cu 38 cm mai jos, această zidire se s prijin ă pe o mi crofundaţie
proprie, de format rectangul ar, imp l antată pe o adâncime
de 57 cm (planşa IV).
observaţie:

Vedere asupra „anomaliei de fundare" din zona sud-ves tică
a ;Jbsidei sudice.
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Planşa IV - Detaliu asupra amplasării golurilor foştilor tiranţi/radieri din absidele laterale ale naosului şi asupra zonei sud-vestice a absidei sudice, la nivelul fundaţiilor.
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Această stare de fapt - denumită de noi arbitrar „anomalie de
fundare" - ne determină să emitem ipoteza existenţei unei structuri
de zidărie anterioară momentului fundării actualei biserici. Şi
aceasta în condiţia în care se dorea acomodarea la o realitate
preexistentă fără distrugerea respectivelor urme (lucru care ar fi
fost lesne de realizat, de altfel) . Pentru moment - şi până la
necesarele verificări arheologice - reiese că fo stul edificiu se va fi
dezvoltat către exterior/sud în raport cu amplasamentul bisericii
cercetate 7 .
Elevaţia zidurilor bisericii are către interior retrageri de cca 40
cm (ln cuprinsu/ naosului) şi de 15-20 cm în gropniţă şi pronaos .
În această ultimă menţionată încăpere, pilaştrii profilaţi (patru
de colţ şi doi mediani) au bazele dăltuite în câte un bloc de piatră,
prelucrat prin polifaţetare verticală ; este de presupus că volumul
aparent al bazelor în discuţie este depăşit de cel încastrat în masa
zidăriei elevaţiilor, deoarece numai ?Stfe/ se poate explica lipsa
totală a necesarelor fund aţii: bazele pilaştrilor sunt în consolă faţă
de traseul liniar al fundaţiilor ziduri lor care delimitează la nord ş i la
sud pronaosul.

După construirea întregului edificiu a avut loc o ultim ă nivelare
constând în aşternerea unui strat de eietriş mărgăritar care, în toate
cazurile, acoperă decroşul fundaţiei. ln naos a mai fost dispus un
consistent strat al cătuit exclusiv din bulgări de var curat, nestins în
momentul realizării respectivei amenajări, acoperit de o l enti l ă de lut
egalizator, intens compactizată. Acest sistem de izolare a viitoarei
pardoseli a edificiului - neîntâlnit, după ştiinţa noastră, în alte cazuri nu a mai fost identificat în gropniţă, pronaos şi pridvor. Este posibil ca
hotărârea în acest sens să fi fost deliberat luată - cunoscută fiind
funcţia de spaţiu funerar pe care încăperile menţionate urmau să o
îndeplinească (şi drept consecinţă a succesivelor i ntervenţii în
adâncimea solului impuse tocmai prin folosirea spaţiu lui în cauză drept
necropolă) care ar fi anulat, oricum , eficienţa montării respectivului
strat. Menţionăm doar că în trei cazuri au fost recuperaţi mici bulgări
de var din umplutura purtată a mormintelor identificate, situaţie care
nu îngăduie nici o altă interpretare.

Vedere asupra

decroşului fundaţiei

cu golurile

zidului nordic al pridvorului,

foştilor tiranţi.

Vedere asupra bazei pilastrului median sudic al pronaosului.

În pridvor, el evaţii l e zidurilor de nord şi sud, marcate la rândul
lor de pilaştri cu secţiune trapezoidal ă, se retrag cu mult faţă de
lăţimea respectivelor fundaţii (la rândul lor, uşor l ărg ite şi străbătute
pe direcţia E-V de tiranţi .
Tot cu privire la sistemele de racord între fundaţiile şi e l evaţia
edificiului trebuie menţionate - ca prezentând un interes deosebit,
după părerea noastră - modalităţile de realizare a pragurilor. Cel
mai complex din acest punct de vedere, dar şi singurul aproape
complet păstrat, este pragul portalului dintre pridvor ş i pronaos .
Celelalte praguri interioare, sparte şi dislocate, permit totu şi citiri de
cote şi perceperea sistemului de construcţii (plan şa V). Mai grav
afectate, din acest punct de vedere, se dovedesc a fi pragurile de
acces în pridvor, serios mutilate prin montarea actualelor praguri
din beton. Pragurile prezentau iniţial ş i de fiecare parte, câte o
treaptă , accentuând şi în acest fel delimitarea spaţială a încăperilor
bisericii.
Urme care să susţină o astfe l de ipote ză au mai fos t identificate - fără a fi
pe deplin elucidate - în alte sec ţi uni din incin tă.

7

însă

Pragul portalului de intrare din pridvor În pronaos.

Pardoseala originară a bisericii a fost realizată din cărămid ă (cu
dimensiunile de 26-27x12,5-13x5,5 cm) aşezată pe un strat de
mortar. În naos s-au păstrat cele mai mari s uprafeţe din pardoseala
iniţială, urme ale acesteia găsindu-se ş i în gropniţă, pronaos ş i pridvor,
mai ales prin păstrarea unor zone limitate ale stratului suport
(planşa VI). Însă, spre deosebire de cele trei încăperi ultim citate unde cărămizile par a fi fost aşezate în şiruri simple - în naos s ituaţia
pare a fi fost total diferită. Dispunerea cărămizilor, mult mai elaborată,
urmărea în mod evident obţinerea unui efect estetic deosebit.
Tot în încăperea naosului, pe lângă pereţii care îl delimitau,
s-a constatat prezenţa unei trepte (din zidărie de cărămidă, dispuse
în trei asize, legate cu mortar) cu lăţimea de 40-45 cm şi cu fun cţia
15
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de postament pentru strane. Trebu ie specificat faptul că respectiva
treaptă, realizată în acelaşi moment cu pardoseala iniţială a naosului,
se adosează zidurilor de e l evaţi e în cond iţi a în care acestea primiseră

deja atât fini sajul primar (cu reproducerea asizelor de cărăm id ă prin
pict~re), cât şi învelişul pictural iconografic (planşa VI).
ln cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII -iea - atunci când
întreg edificiul a suferit unele „reparaţii", mai mult sau mai puţin
benefice - au fost înl ăturate pragurile iniţiale şi s-a aştern ut o
pardoseală din lespezi de piatră, dispusă în foaie continuă în naos,
gropniţă şi pronaos. Aceeaşi operaţiune s-a petrecut ş i pentru
încăperea pridvorului, excepţie făcând în să faptul că aici nu a mai
fo st demontat şi pragul portalului spre pronaos ; în altar s-a
procedat identic, creându -se o treaptă în faţa iconostasu lui actual.
Cândva, la începutu l secolului nostru, pardoseala din lespezi de
piatră a fost refăc ută , prin montarea fiecăreia dintre lespezi cu
ceal altă faţă în sus, pe un strat de nisip gălbui (în cuprinsul căruia
au fost g ăs ite monede em ise în an ii 1900 şi 1906) .
Revenind la amenajări l e legate de pardose§lla iniţi ală a
edificiului, se mai cer menţionate două alte realităţi. ln colţul nordvestic al proscomidiei a fost montată în elevaţia respectivelor ziduri
o frumoasă piesă de mobilier cu ltic, folosită pentru păstrarea jarului
necesar căd e lniţe l or. Poli edrică , cu pereţii verticali u şo r arcuiţi dând impresia g en e ral ă a unui caliciu - piesa monolitică are d ăltuite
pe fiecare dintre feţe câte o stem ă a Moldovei; partea superioară
este uşor concavă. Sub aceas tă amenajare se afl ă montat, la nivelul
pardoselii , un sistem delimitat de lespezi verticale de piatră, unde se
evacuau apele provenite de la s pă l a re a vaselor de cult.

Dispozitivul de

păs trare

a jarului, situat În

colţul

pardoselii de cărămidă) consta dintr-o gardină din zidărie de
cărămidă ce delimita un rettangu l (cu latura de 30 cm) nepavat. În
momentul în locuirii pardoselii, în ace laşi loc s-a folosit o lespede de
piatră cu respectivul co lţ decupat, tot în formă rectangulară.
Am amintit în treacăt de funcţia iniţial atribuită încăperilor
gropniţei, pronaosului _ş i pridvorului şi anume aceea de a fi folosite
drept s paţiu funerar. lnainte de a prezenta modul în care a fost
pusă în practi că această intenţie, în decursul secolelor al XVI-iea şi
al XVII-iea, sunt necesare alte câteva precizări .
În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, întregul
edificiu al bisericii a fost supus - după cum aminteam - unor
operaţiuni de reparare ş i reamenajare . Acestea au afectat - în
mod negativ, din păcate - atât aspectul iniţial al bisericii, cât şi
depunerile arheologice aflătoare în profunzimea solului .
Cu acel prilej s-a montat amvonul din colţul nord-vestic al
naosului - cu preţul perforării segmentului de zid în care s-a
amenajat scara de acces şi al deteriorării picturii murale (ln naos a
fost amputată în acest scop partea superioară a reprezentării
Elenei din scena Sfinţii Împăraţi Constantin ş i Elena, brutala
spargere a zidăriei amintite a condus şi la desprinderea unui bloc
de piatră din zidăria către gropniţă , găsit de noi în săpătura de
cerceta~e, acoperit încă de învelişul pictural).

nord-vestrc al proscomidiei.

Vedere asupra amvonului recent, situat În colţul nord-vestic al naosului.

după

Amenajarea pentru evacuarea apelor rămase
oficierea serviciilor cultice, situa tă În col/ul nord-estic al pronaosului.

În co lţul nord-estic al pronaosului a fost găsită o altă amenajare
evacuarea apelor folosite în timpul oficierilor
cultice; amenajarea iniţi al ă (co respond e ntă etapei de funcţionare a
m e nită să permită

Tot atunci a fost în locuit vechiul iconostas, cel actual fiind
montat pe un nou amplasament, cu cca . 50 cm mai la vest;
montarea grinzilor de s u sţin e re a noului iconostas s-a făcut, de
asemen~a, prin mutilarea înve li ş ului pictural din respectivele zone .
Dar intervenţiile cele mai dure au fost efectuate în pronaos şi
pridvor unde, cu intenţia de mi cşo rare a golurilor ferestrelor înalte din
aceste încăperi s-a recurs la spargerea fostelor menou ri şi implicit a
vitrali ilor. Această o pe raţi e , conjugată cu schimbarea pardoselii a
avut co n sec inţe deosebit de grave asupra depunerilor arheologice;
prin demontarea pardoselii au fo st reperate unele dintre fostele
am enaj ări funerare - în speţă cele realizate prin zidire - mormintele
jefuite ş i gropile informe astfel făc ute au fost umplute cu resturile
menourilor, fragmente din zid ări il e criptelor profanate, resturi de
oseminte şi elemente vestimentare, precum ş i o im presionantă
cantitate de s părtură de vitrouri din sticlă de format circular. Violenţa
cu care au fost executate aceste „lucrări" este de-a dreptul şocantă,
inclusiv neglijenţa de „recuperare" a eventualelor elemente utile.
Astfel, în timpul execuţiei lucrărilor de cercetare argeologică au
putut fi recuperate cca 40 m de fragmente de menouri (acoperite
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încă de învelişul pictural iniţial, o serie de elemente vestimentare ş i
piese de podoabă dislocate din mormintele jefuite.
După demontarea pardosel ii din lespezi de piatră ş i a stratului

suport al acesteia în forma în care acestea existau în momentul
începerii lucrărilor de cercetare arheologică - în zonele investigate
ale încăperilor gropniţei, pronaosului ş i pridvorului au apărut
contururile neregulate ale gropilor jefuitorilor: informe, cu trasee de
plan şi profunzimi variabile în funcţie de poziţionarea şi proporţiile
criptelor depistate . Sistemul de acoperire al criptelor a fost - după
caz - perforat, spart sau distru s. Elementele stratigrafice păstrate
s-au mai găsit doar în unele cazuri, pe fâş ii înguste de teren,
dispuse perimetral în fiecare dintre în căperil e menţionate .

nordice se menţinea ace l aşi sistem de tencuire. Prichiciul susţinea
o lespede monol itică de marmoră albă (ca în cazul criptei nr. 15)
care delimita spaţiul util al criptei (zona unde era depus defunctul)
de restul cavităţii zidite. Baza criptelor era aşternută cu dale mari de
calcar, decorate cu perforaţii circulare dispuse în formă de cruce.

Cnpla nr. 1, cu vedere asupra „prichiciului" amenajat în

Fragmente de menouri sparte şi aruncate
în umplutura gropii violatorilor mormintelor din pronaos.

Rezultatele obţinute prin cercetarea necropolei din interiorul
bisericii impun discutarea, din acest unghi de vedere, a fiecăreia
dintre încăperi în parte.
Camera mormintelor. D esti n ată de la bun început pentru
adăpostirea mormintelor voievodale ale famili ei lui Petru Rare ş 8 ,
încă perea a beneficiat de at enţia s pecial ă a ctitorului. Astfe l, încă
din faza realizării fundaţi i lor întregulu i edificiu, planul de amenajare
a gropn iţei era deja cristalizat. Patru cripte au fost construite
simultan cu realizarea fund aţiilor: do u ă spre sud (res pectiv criptele
nr. 15 şi 16) ş i dou ă spre nord (criptele nr. 1 ş i 2), faţă de golul
u ş ii de intrare din pronaos în grop niţă ( Pl a n şa VI I).
Cavitatea celor patru cripte iniţial realizate, cu metode identice
de execuţie, era finisată cu ac u rateţe, după cum urmează: faţa
interioară a fundaţiilor care, în respectivele zone, avea ş i fun cţia
de perete interior al criptelor, a fo st tencuită de la bază pâ n ă la cca
100 cm în ălţime: aici intervenea un mic prichi ci în co n so l ă cu
5-8 cm faţă de vertical a zid urilor, realizat prin montarea un ei as ize
de cărămidă . Peste prichici, pereţii criptelor sudice erau placaţi
cu lespezi verti cale de m a rm oră albă, în vre me ce la criptele
8 Cea mai co n clud en tă din acest punct de vedere este opinia mitropolitului
Grigore Roşca , exp rim ată în documen tu l emis la 19 septembrie 1563, cf. DIR, XVI,
li , doc. 165, p. 168-169.

pereţii

verticali.

Astfel real izate, cavităţi l e criptelor fu seseră suprapuse de
socl uri care urmau să s u sţin ă efectiv lespezile fun erare, ferindu-le
în acelaşi timp de căl carea directă .
În cazul criptelor 15 ş i 16, soclurile, montate, în continuare , pe
lungimea zidu ril or de nord ale cri pte l o~, erau realizate din blocu ri de
piatră, monolitice, de format paralelipipedic (cu dimensiunile de
21 cm lăţime, 32 cm în ălţi m e şi 172 cm lungime).

Placa de

marmoră

care acoperea cavitatea

utilă

a criptei doamnei Elena.
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Fiecare dintre cele dou ă blocuri de piatră prezintă, la faţa lor,
adâncituri 'perforate, cu secţiune trapezoidală (cu adâncimea de
1-1,5 cm). Elemente materiale descoperite în umplutura altor
trei cripte, amenajate în gropniţă ulterior (respectiv, criptele nr.
'2 1, '2'2 şi 23), ne demon strează că respectivele socluri continuau
în în ălţime. ln cazu l criptei nr. 15, cel puţi n 38 cm - printr-un
sistem de "lambrisare" cu lam ele de marmoră ro ş i e, prevăzute cu
domuri de fixare în blocul de bază, dar şi între lame le. La cripta
nr. 16, soclul continua, de asemenea, dar numai pe o înălţim e de
12 cm.

cripte. Evident de copii, criptele nr. 2 1, 2'2 ş i '23 au intervenit, în
această ord ine c ronologi că, de la sud spre nord , în condiţia
folosirii drept pereţi de deli mitare a respectivelor spaţii fune rare a
zi d ări ilor anterior existente şi prin co mpletarea cu z id ă rie de
cărămidă numai atât cât această operaţie devenea necesară. Ele
au fost acoperite cu boltire de cărămidă, acum total . distrusă, şi
aveau implantate în pereţii lungi câte trei bare metalice care nu
permiteau sprijinirea sicriului direct pe fundul ziselor cripte. Mai
menţionăm că în umplutura acestor cripte nu s-a găsit nici un
fragment osteologic: în schi mb , au fost recuperate numeroase
fragmente din lamelele de marmoră roşie, două fragmente ale
unor foste lespezi de marmoră albă (distincte între ele şi faţă de
lespezile încă păstrate), ca ş i un fragment de piatră scu lptată, care
provenea - probabi l - de la un fost arcosoliu ce surmonta unul
dintre morminte .

Blocurile de piatră care constituiau baza soclurilor
peste care au fost montate iniţial lespezile funerare ale voievodului Petru Rareş
,~i doamnei sale, Elena.

În momentul începerii lucrări lor de cercetare, în zona sudică a
gropniţei se aflau, montate pe socluri zidite din cărămidă, peste faţa
pardoselii de piatră, lespedea de mormânt a voievodului Petru Rareş

(lipită de zidul sudic al gropniţei) şi cea a Doamnei Elena Despotovna.

Lespezile în sine se aflau într-o stare rea de conservare, sparte fiecare
în mai multe fragmente ş i reasamblate neglijent prin lipire cu ciment,
din fericire foarte friabil. Dislocarea respectivelor fragmente a dat
posibilitatea măsurării grosimii acestora (de numai 4-5 cm) ; avem
astfel confirmarea faptului că aceste lespezi erau destinate de la
început să fie montate pe câte un soclu.
Considerăm că Întreaga amenajare, subterană şi aparentă, a
criptelor nr. 15 şi 16, destinată mormintelor voievodale, a fost
realizată şi finisată o dată cu Încheierea lucrărilor pentru zidirea şi
Împodobirea bisericii, inclusiv dăltuirea lespezilor funerare . Acestea
au fost preg ătite, lucrat e ş i montate încă din timpul vi eţii lui Petru
Rareş , după cum o demonstrează ş i textu l in sc ri pţiei funerare care
a l ăsat li ber spaţiul pentru consemnarea datei decesului necompletat până astăzi .
Cât despre conţinutul propriu-zis al celor două cripte în discuţie,
constând în bu căţi de cărămid ă, mortar, moloz şi pământ, acesta
demonstra de la început violarea şi jefuirea morm intelor: în cripta
16, au fost găsite numai oasele mari ale unui fost schelet, depu se
în mănunchi şi aproape ve rtical , sprijinite de co lţul sud-vestic al
cavităţii criptei; în cripta nr. 15, placa orizontală de m armoră
sprijinită de prichici, d eş i a fost găsită in situ, era spartă la partea
ei estică, mormântul jefuit şi fragmentele de lespede astfe l
reaşezat e încât să acopere zona spa rt ă.
Cripta nr. 1, la rândul ei jefuită , mai cuprind ea în situ partea
inferioară a unui schelet. Peretele sud ic al criptei a fost perforat pe
o zonă suficient de mare pentru a permite ş i jefu irea criptei nr. 2,
care, aparent, părea neafectată. Oricum, această din urm ă criptă,
dezafectată din vech ime, cuprind ea în momentul v iolării o
reînhumare (dispărută şi ea), acoperită cu boltire din cărămizi. Cota
extradosu lui acestei boltiri, ca ş i prezenţa în co lţuril e estice ale
criptei a unor rectangu li din zidărie de cărămidă, s ugereaz ă, cel
puţin în acest caz, fosta existenţă a unui soclu.
La est de criptele 15 şi 16 au fost construite, în timp - şi ca
intervenţie ulteri oară amenajării pardose lii iniţi al e - , alte trei

Boltirea Ctiptei nr. 2, cu suporţii din cărămidă are susţineau, probabil, fostul soclu.

Tehnica deose bită şi acurateţea de execuţ i e a criptelor iniţi ale,
som ptuozitatea întregului ansamb lu funerar sunt cu totu l
particu lare şi ne conduc spre o cu totul a ltă imagine asupra
mobi l ării interioare a edificiu lui, sublini ind rolul de centru de greutate conferit, în mod deliberat, încăperii gropniţei.
Pentru a încheia discutarea realităţi l or arheologice surprinse
prin cercetarea camerei mormintelor, rămâne să mai precizăm că
identifi carea pe1·sonajelor aici înmormântate rămâne de domeniul
ipotezelor. Probabil , în cripta nr. 1 a fost înmormântat Ştefan Rareş
(zo nă în care a ş i fost amplasată piatra sa funerară); cripta nr. 21
a adăpostit se pare mormântul lui Ioan, fiul lui Petru Rare ş
(portretizat chiar în dreptu l zisei cripte); în cripta nr. 2'2 a fo st
înmormântată fiica cu nume necunoscut a lui Petru Rareş ( a cărei
piatră funerară se păstra în pridvor) ş i în cripta nr. 23 Samfira, fiica
lui Ştefan Rareş.
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Pronaosul a adăpostit, în total, un număr de 15 amenaJan
funerare pentru care nu mai dispunem de o privire stratigrafică de
ansamblu; elemente privind cronologia lor relativă au putut fi
surprinse numai s ecvenţial, pe grupuri.
Se remarcă o mare aglomerare a înmormântări l or în zonele
centrală ş i nordică ale pronaosu!ui, comparativ cu zona sud i că a
aceleeaşi încăperi (p lan şa VIII). Intre aceste două mari delimitări
nu se poate vorbi de nici un fel de relaţie stratigrafică, orice urmă

de acest fel fiind definitiv înlăturată prin săparea gropii jefuitorilor.
Coroborarea datelor şi inventarului funerar recuperat cu
informaţiHe conţinute de textele funerare ale celor 21 pietre de
mormânt încă păstrate a condus la ipoteze privind identificarea
persoanelor aici înmormântate, argumentate cu alt prilej 9 . Redăm
în continuare descrierea respectivelor înmormântări în ordinea
cronolog i că a intervenirii lor în pronaos, în baza atribuirilor anterior
menţion ate.

..

f"''" I<'(

5-N

Pl an şa

VIII - Planul gropniţei

şi

pridvorului, cu amplasarea criptelor de

zidărie şi

Cripta nr. 12, s itu ată în partea sud-estică a pronaosu lui, a fost
dezafectată din vechime, în momentul în care a fost amenajată
cripta nr. 3. Din fosta ei al cătuire s-au mai găsit discontinuu urmele
prim ei asize de cărămid ă şi resturi de mortar.

a mormintelor pra cticate În

Cripta nr. 4,

groapă simplă,

situată

descoperit la interiorul bisericii.

în zona central-sudică a pronaosului,

adosată fundaţiei încăperii chiar în dreptul pilastrului median.
Boltirea în leagăn avea o spărtură în partea estică şi mai cuprindea
aşchii

de oseminte umane şi mici resturi vestimentare. Este
ulterioară criptei nr. 12, anterioară criptei nr. 3 şi a apa~inut
pârcălabului de Neamţ, Frăţian, mort în anul 1545.

Vedere asupra Criptei nr. 4 (atribuită de noi mormân tului pârcălabului Frăţian),
cu spărtura practicată În boltire de jefuitori.

Cripta nr. 3, u şor decalată spre sud de fosta criptă 12 şi
ulterioară criptei nr. 4. Zona estică a boltirii era spartă şi obturată
cu câteva fragmente de menouri. Din umplutura criptei s-au mai
recuperat câteva fragmente de oseminte umane deranjate, resturi
de sicriu din lemn de stejar putrezit, resturi vestimentare, un
fragment de cahlă de colţ, cu reprezentarea ciorchinelui de
struguri, acoperită cu s malţ verde sticlos şi un fragment de lespede
funerară. Acesta din urmă s-a dovedit a fi făcut parte din piatra de
mormânt a pârcălabului de Hotin, Hâră, mort în anu l 1546.
Resturile de

zidărie

care

marchează

fostul traseu al Cn'ptei nr. 12.

9

V. M. Pu şcaş u, op. cit.
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Cripta nr. 10, situat ă în colţul nord -vestic al pronaosului ;
înmormântarea in iţial ă a fost dezafectată de jefuitori, iar construcţia
criptei a fost refolosită pentru o în humare ulterioară, găsită in situ,

fără

nici un fel de inventar. Afirmaţia este doved ită de împrejurarea
acoperirea criptei a fost realizată prin aşezarea neglijentă a unor
cără mizi pe lat, legate sumar cu mortar. Iniţi al , atribuim această
criptă drept loc de înmorm ântare a hatmanului Vartic, ucis din
porunca lui lliaş Rare ş în anul 1548. Mai mult, îm p reju ră ril e mo~ii
sale tragice fiind cunoscute, ca şi faptul că fu sese îngropat la
Probata 10 , ce rcetări l e au reuş it să identifice piatra sa de mormânt,
folosită drept lespede banală în cuprinsul pardoselii din lespezi de
piatră a pronaos ului .
Înhumarea nr. 8, s itu ată lâng ă peretele nordic la est de pilastrul
median , practicată în g roap ă simp l ă, cu sicriu, cuprind ea in situ un
schelet gracil (în stare proastă de conservare) cu un bogat inventar
funerar: inel, cercei, broşe, ace de voal, 30 de nasturi globulari şi
platca cu guler a rochiei (din broderie din fir de aur) 11. Atribuim acest
mormânt Vasilicăi, fiica lui Ion Stroici şi soră a c un oscu ţi lo r demnitari
Luc~ şi Simion Stroici , moartă în anul 1569.
lnhumarea nr. 9, alăturată spre sud precedentei ş i ulterioară
acesteia, cuprindea in situ scheletul unui personaj masculin
neid entificat, având drept inventar funerar elemente de
pas manterie, 24 nasturi globulari din argint aurit ş i pe craniu o
pălărie din fir de aur.
.
Cripta nr. 6, ulte ri oară criptei nr. 1O şi anterioarŞ criptei nr. 8,
complet golită de jefuitori, a apa~inut lui Grigorie, frate cu Luca,
Simion şi Vasi li ca Stroici , devenit egu men al Probatei ş i mort
în 1590.
Criptele nr. 8, 14 ş i 13, alini ate pe direcţia est-vest, imediat
la sud de înhumarea precedentă. Sunt perfect contem porane între
ele şi ulterioare înhumării nr. 9. Capătul vestic al criptei nr. 14 se
că

Vedere asupra Criptei nr. 3 (atribuită de noi mormântului pârcălabului Hâră),
cu spărtura practicată în boltire de jefuitori.

Podoabe funerare descoperite in silu în mormântul nr. 8
(atribuii de noi Vasilicăi Stroici).

Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. 1955 , p. 156.
Toate materialele arheologice descoperite în cursul cercetărilor de la
Probota au fost predate sp re restaurare laboratoru lui Muzeului Bucovi nei din
Suceava, în că la sfârşitul anului 1995.
10
11

Vedere asupra Criptei nr.

70

(atribuită de noi mormântului hatmanului Vartic).
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(atribuită

Vedere asupra Criptei nr. 6
de noi mormântului egumenului Grigore).

li peşte direct de capătul estic al cripte~ nr. 8 .ş i capătul .vestic al
cripte i hr. 13 se lip eşte direct de capatu l e~t1 c al criptei nr. 14.

Vedere asupra Cnptei nr. 14 (criptele 8, 13 şi 14 au fost atribuite
de noi mormintelor celor trei copii ai lui Simion Stroici).

Evid ent, au adăpostit mo rminte de copii. ln interioru l criptelo r
au fost g ăsite mici fragmente de fir de pasmanteri:.', iar în uiptel ~
nr. 8 şi 13 câte un cercel din m~tal g.al~en . cu. piatra sem 1.preţ1oasa
Atribuim cele trei cripte celor trei cop1 1a1lui S1m1on Stro1c1, mo~1 la
interval de 2 săptămâni, în anul 1596.

Criptele nr. 5 ş i 2 0 , constru ite în ace l aşi moment, şi anu me:
cripta nr. 5 conţi nea câteva fragmente de oseminte um ane~ re s:un
vestimentare ş i două ace de voal; la extremitatea sa.ves.t1ca z1dana
criptei a fost afectată din vechime de construi rea cnpte1 nr. 7, dar

Vedere asupra Criptei nr. 13.

Cripta nr. 5
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(at1ibuită

de 1101 mormântului Eftimiei Stroici).

Crip ta nr. 20 (atribuită de noi mormântului Anei,
fiica lui Simion şi a Eftimiei Strofei).

în aşa fel încât personaj ul depus să nu fie deranjat - labele picioarelor
ca şi fragmente ale pantofilor au fost prin se sub zidări a vestică a
criptei nr. 7, acestea fiind ş i singurele elemente găsite in situ. Cripta
nr. 20 a fost realizată prin folosirea zi dări i lm preexistente ale criptelor
nr. 8 şi 14 ş i a apa~inut evident unui copil foarte mic. Atribuim cele
do u ă cripte Eftimiei, soţia lui Si mion Stmici, şi fiicei sale Ana, moarte
se pare în a ce l aşi moment , în anul 1621.
Cripta nr. 19, s itu at ă chiar în centrul pronaosului, către vest,
a permis recuperarea unor resturi de oseminte (printre care ş i
craniul, g ăs it în centrul criptei), resturi vestimentare şi un inel sig ilar
de au r, având gravate pe şaton literele SS/ BB ; co n s id eră m că
acesta a fost morm ântul lui Simion Stroici, mare vistiernic, mort în
anul 1623 .
Cripta nr. 9, ulte rioară criptei nr. 1O, a fost găs ită cu boltirea
d esfăc ută în p ro po ~ie de 80% şi mai cupri ndea elemente
vestimentare, osemintele picioarelor in situ, inclusiv o fru moasă
pereche de pantofi b rodaţ i cu fir de aur, o verigă, un ac de voal şi
o m o nedă emisă de Mathia Corvin. Este probabil vorba de
mormântul Păscăli nei, soţi a lui Lupu Stroici 12 .

Vedere asupra Criptei nr. 7 (a tribuită de noi monnântului lui lonaşco Stroici).

Cripta nr.
înmorm ântare
Stroici 13 .
Priv it ă în
pronaosului ni
acces. D acă

7, u l terioară criptei nr. 5, adăpos tea cea mai târzie
în pronaos, anu me cea a lui l o naşco

i n terve nită

ansambl u, necropola organ i zat ă la interi oru l
se doved eşte a fi fo st o n ecropo l ă în c hi să liberu lui
prin voinţa ctitorului încă în viaţă, aici au fost
înm o rm â ntaţi doi di ntre boierii c red i nc i oş i (cum est e cazu l
pârcălabilor H âră ş i Frăţian), d acă înmormântarea lui Vartic
constitui e un act postum repamtoriu, restul necropolei a fost utilizat
exclusiv în favoarea membri lor fami liei Stroici .
Pridvorul a fost fo los it ca spaţiu fun erar în jumătatea sa
ves ti că. O bservaţiile strati grafice au perm is constat area că
ame najarea celor şapte spaţi i fu nerare a intervenit succesiv, de la
sud spre nord. Cele mai vechi d ou ă cripte au fost dezafectate total
înai nte de anu l 162 1, când intervine acolo un mormânt în groapă
si m pl ă g ăs it in situ şi datat cu m o ned ă . Al ături , spre nord ,
folos indu-se ace l aşi procedeu, intervine înmormântarea unui
personaj fem inin găs it de asemenea in situ, cu ce rcei de argint ş i
elemente de pasmanterie. U rm ează alte do u ă înhu mări în groapă
s im p l ă, fără nici un fe l de inventar, pentru ca şiru l să se încheie cu
cripta nr. 11 , co n struită probabi l pentru a adăposti i n iţial trupul lui
Mitrofan, fo st episcop de Ră dăuţi, dar reutil izată pentru îngroparea
mai târziu a altui pe rsonaj , tot faţă bisericească.
Drept concluzii ale tuturor celor de mai sus se pot sublinia
u r m ătoare l e:

1 . Biserica mănăstirii Probata, cel puţin la nivelul fundaţii l o r şi
al pri melor asize ale e l evaţi il o r , a fost rea li zată într-o s in g u ră ş i
u n i că etapă de construcţie. Edificarea a fost p reced ată de o
terasare a zonei de amplasare a edificiu lui în vederea o ri zont ali ză ri i
terenului .
IQ

La 14 iulie 1628 se pare că murise deja.

13

Mort probabil după 27 mai 1640.

23

http://patrimoniu.gov.ro

2. În cuprinsul naosului a fost aplicat un sistem de izolare prin
aşternerea unui strat de bulgări mari de var curat nestins.
3 . Pardoseala iniţială a edificiului a fost realizată din cărămid ă
şi a fost dispusă la aceeaşi cotă în toate încăperil e bisericii ; pânza
pardoselii era întreruptă în dreptul tuturor pragurilor uşilor de acces ,

(atribuită

4 . Fun cţi a de ne cropolă vo i evodală, marcată de o somptuoasă
tratare a mormintelor din gropniţă, demonstrează intenţia de
sublinie re a caracterului aulic al întregului aşezământ.
5. Dinamica folos irii necropolei organizate în pronaos - în
special - , dar ş i în pridvor, aduce elemente istorice de mare

Vedere {!I.Supra Criptei nr. 11
de noi mormântului fostului episcop de

situate cu o treaptă mai sus . Pardoseala avea o configuraţie
particulară în cuprinsul naosului , cărămizi le delimitând rectanguli
aproape pătraţi; zonele centrale ale acestor rectangu li - pavate cu
fragmente de cărămidă în momentul dezvelirii lor - avu s eseră ,
probabil, un sistem de decoraţie deosebit: poate de fe lul celu i
sugerat (sau reeditat) în cuprinsul pardoselii târzii din lespezi de
piatră, în centrul naosului .

Rădăuţi,

Mitro fan).

importanţă pentru înţe legerea evoluţiei aşezământului monahal de
la Probota în decursul secolelor al XVI-iea şi al XVIII-iea.
6. El ementele materiale recuperate pe timpul desfăşurării
i nve stigaţiilor arheolog ice (al căror cuantum a fost puternic afectat
de violarea mormintelor în secolul al XVIII-iea) demonstrează o dată
mai bi ne ţin uta remarcabil ă a inventarului funerar depus şi, implicit,
reflectă nivelul de viaţă şi civi li zaţie al boierimii moldave.

24

http://patrimoniu.gov.ro

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA MĂNĂSTIREA PROBOTAZONA DE VEST A INCINTEI (1994)
GH. I. CANTACUZINO

Cercetările arheologice efectuate la m ăn ăsti re a Probata, la
vest de bi se rică, au urmărit precizarea succes iunii etapelor de
vieţu ire în incinta mănăstirii , pornind de la observaţiile stratigrafi ce,
obţinerea de date asupra evoluţiei bisericii, a raportului între
biserică şi celelalte componente ale ansamblului , precum şi privind
co n ~tru cţii l e monastice care au existat în această parte a incintei.
ln această zonă a fost trasată, Jn luna august 1994, secţiun ea
I (vest) , cu profi lul nordic în prelungirea axu lui longitudinal al
bisericii , între pridvorul acesteia şi latura de vest a zidului de incintă,
având lungimea de 28,50 m şi lăţimea de 1,50 m.
Terenul prezintă o u şoară denivelare , fiind puţin mai ridi cat în
apropi erea zidului de in c intă .
În privinţa stratigrafiei , s-a constatat că pământul vi u, castaniu
roşcat , se află , în zona din apropierea bi se ricii, la o adâncime destu l
de mi că (0,70-0,80 m), suprapunându-i-se un strat de humus
cenu şiu gros de 0,30-0,35 m, în care, în ~propiere, au fo st găsite
sporadic fragmente ceramice neolitice. ln partea superioară a
stratului de humus cenuşiu, la circa 0,45-0 ,50 m sub actuala
suprafaţă , se află nivelul de la care s-a pornit ridicarea primelor
zidiri din zonă. Nivelul de construcţie al acestora este marcat de un
strat foarte s ubţire de mortar în vec in ătatea bisericii , iar la o
anumită distanţă de acesta (peste 4 m), de un strat de mortar gros
de câţiva centimetri. Acestuia i se suprapune un strat nu prea gros
(O, 15-0,20 m) de pământ roşcat purtat, scos din săparea
şanţuril or de fun daţi e ş i, dedesubtul stratulu i su bţire (circa O, 1O m)
de pământ vegetal de la s up rafaţă, depuneri de pământ cen u şi u cu

fundaţia bi serici i, ad ân cită pân ă la 2,55 m sub actuala
s uprafaţă; gropi de morminte a căror extremitate s ud ică se observă
în profi lul nordic al secţi un i i , la 0,80 m, respectiv 12,60 m de

0,30 m de

biserică; groapa unei fântâni târzii , l ăţită la gu ră până la aproape
s itu ată la 2,20-2,80 m de biserică ; şanţul unei conducte de
apă recente, la 6,50 m de lăcaş. Depunerile au fost deranjate în
mare m ăsură, în partea de est a incintei, de succesivele constru cţii
ş i amenajări din această zonă, cu numeroase transformări.

2 m,

Observaţiile au fost îngreunate de rădăcinil e a doi arbori bătrâni, la
sud de care a fost trasată secţiunea.
Trebuie de la început remarcată descoperirea, la 5,20 m de
fundaţia bi sericii , a co lţului unei zid ării , din care în secţiune s-a aflat
o po1iune foarte mică, cu o lungime de circa 1,70 m ş i o l ăţime de
numai 0,40 m, ceea ce îngreunează concluziile privind caracterul
său. Nivelul de construcţie al acesteia e marcat de un strat gros de
mortar de var suprapus humusu lui cenuş iu , iar fundaţia , din piatră
spartă ş i mortar, se adânceşte până în păm ântul vi u, la peste 0,80
m. Partea superioară a zidăriei, cores punzând ~levaţiei, pe o
înălţim e de circa 0,20 m, precum ş i partea de vest a fundaţiei, au
fost distruse de săpături târzii , ceea ce a contribu it de asemenea
la în greunarea observaţii l or. Urmele menţionate apa1in colţului
unei constru cţii având orientare diferită de cea a bisericii ş i a zidului
de in ci ntă, const rucţi e care se întind ea probabil spre nord. Poziţia
strat igrafi că a nive lu lui de con strucţie o arată ca fiind printre
primele clăd i ri de zid din zon ă. Ţinând seama de orientarea diferită

Mănăs tirea Probo /a. Fundaţia colţului construcţiei descoperile în partea de vest a incintei I

Monas/'ere de Probo/a. Fondalions de construction decouvertes

urme sau cu pigmenţi de mortar ş i moloz, conţinând puţin e
materiale arheologice, destul de târzii.
Depunerile menţi on ate sunt tăiate de numeroase gropi: la circa
0,40 m de .fundaţi a bi se ricii, în profilul nordic, groapa unui par de
schel ă, adâncă de circa 0,80 m; o groapă târzie, cu diametrul de
aproximativ 1,50 m, aflată în partea de sud a secţiun ii , la circa

a l'ouest de l'eglise

faţă de celelalte co mponente ale ansamblulu i,

precum şi de
apropierea de biserică, ea poate fi considerat ă ca an terioară cu nu
prea mu lt timp momentului ridicării acesteia. Se poate presupune
că respectiva construcţie , al cărei plan ş i ale cărei dimensiuni
urm ează a fi precizate în vi itor, a fost numai începută fără să fi fost
termi n ată, presupu nere ce se poate sprijini şi pe lipsa, în
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apropierea sa, a unor urme de moloz mai consistente sau a altor
resturi care ar fi putut proveni din demolare.
Fundaţia bisericii, din piatră spartă şi mortar, a fost construită
prin umplerea unui şanţ săpat de la partea superioară a stratului de
humus cenuşiu, nivelul de construcţie fiind marcat de un strat
subţire cu granule de mortar. Adâncimea fundaţiei este de
aproximativ 1 ,40 m. Deasupra nivelului de construcţie se ridică, pe
o înălţime de circa 0,45 m, o zid ărie din blocuri de piatră spartă
legată cu mortar, a cărei parte s uperioară se află la câţiva centimetri
de actuala suprafaţă. Peste aceasta, retrasă cu circa 0,35 m, se
afl ă prima treaptă din blocuri de piatră a soclului cu banchetă
amenajat în jurul bisericii . Desfacerea blocurilor de piatră ale soclului
şi banchetei a arătat că fundaţia pe această l atură este unică pe
întreaga ei grosime, că de la început ea a fost con struită având o
grosime ce depăşea cu peste 1 m faţa exterioară a zidurilor bisericii .
Zidul de incintă este ridicat pe latura vestică la o distanţă de peste
28 m de fundaţia bisericii. Fundaţia lui este lăţită în raport cu elevaţia
cu circa 0,25 m. Şanţul de fundare, adânc de circa 0,80--0,90 m, a
fost săpat de la partea superioară a unui strat subţire (circa O, 1O m)
de păm ânt cenuşiu cu pigmenţi de moloz. Această s ituaţie
stratigrafic ă indică o ulterioritate a momentului construcţiei zidului de
incintă faţă de bi s eri că , fapt ce concordă cu datele cuprinse în pisania
bisericii şi în cea de pe turnul de poartă, care precizează că biserica a
fost terminată în 1530, iar zidul de in cintă în 1550.

pe un strat nisipos cu pietriş, gros de circa O, 1O m, suprapus
humusului cenuşiu . Cele situate mai spre vest (la 14,50 m de
biserică) se suprapun nemijlocit unei lespezi având lungimea de 1,60
m, l ăţimea de aproximativ 0,50 m şi grosimea de 12 cm, aflată
pa~ial sub profilul sudic al secţiunii, spartă în partea mediană. De
formă aproximativ paralelipipedică, ea nu prezintă urme de făţuire,
dec?r sau inscripţie. Nu este exclus să fi acoperit un . mormânt.
ln apropierea zidu lui de incintă, observaţii le stratigrafice indică
o succesiune complexă de transformări, care va putea fi mai bine
cunoscută după o cercetare amănunţită a zonei . Straturi subţiri de
nivelare, urme de mortar sau moloz dovedesc lu crări (construcţii,
demolări, transformări) care au fost efectuate în apropiere. Se
păstrează resturile a două temelii paralele, puţin adânci - circa
0,40 m - din piatră slab legată cu mortar, late de circa 0, 75 m şi
distanţate la aproximativ 7 m, care vor fi apa~inut unor construcţii,
poate din lemn, probabil chil ii . Poziţia lor stratigrafică, deasupra
unor depuneri destul de groase, corespunzând unor faze de
construcţie sau unor nivelări, permite presupunerea unei datări în
secolul al XVII-iea sau chiar mai târzii. După dezafectarea lor a fost
amenajată, la circa 5 m de zidul de incintă, o altă temelie,
superficială, din piatră şi bucăţi de cărămidă legate cu mortar,
având l ăţimea de aproape 0,60 m; deasupra ei se ridica probabil
un zid ce mărginea o construcţie alipită spre interior laturii de vest
a zidului de incintă, cu o datare târzie, din ultimele faze de locuire
în cuprinsu l ansamb lului . Şi alte complexe sunt legate de
construcţii l e ce au existat în această zonă - resturi ale unor pavaje,
la două niveluri diferite, aflate în spaţiul dintre cele două ziduri
menţionate anterior, sau resturile a două rânduri suprapuse de
blocuri de piatră de dimensiuni mijlocii, dispuse de la est la vest, în
partea de nord a secţiunii, deasupra mai multor straturi de nivelare,
aproape de actuala s uprafaţă, cu o datare târzie. Urmele
descoperite în apropierea zidului de incintă dovedesc succesiunea
mai multor etape de construcţie în această zonă, ex i s tenţa unor
clădiri, probabil chi lii cu un aspect mai degrabă modest, deşi
lăţimea .lor era destul de mare . Problemele pe care aceste vestigii
le ridică vor putea fi rezolvate prin extinderea viitoare a cercetărilor .
Materialele arheologice descoperite în depuneri sau în straturile
de nivelare nu sunt prea numeroase. Mai multe au fost cele aflate
în groapa adân că din apropf8rea bisericii . În partea inferioară a
acesteia s-au g ăs it numeroase pietre de dimensiuni relativ mari,
dintre care una prelucrată, măsurând 50 x 37 x 29 cm şi având o
adân c itură de 9 cm, circulară, cu diametrul de 12 cm, care a servit
probabil la fixarea unei po~i . Au mai fost descoperite fragmente
de cărămizi cu urme de mortar (late de 13,5 cm şi groase de
6,3- 6,5 cm), un minuscu l fragment de tencuială cu urme de frescă,
mai multe fragmente de cahle, în special nesmălWite - unul singur
de cah l ă sm ălţuită, decorate cu motive vegetale . Intre fragmentele
ceramice, al ături de cele provenind de la vase de uz comun, s-au
găsit şi câteva s mălţuite , colorate în verde . În celelalte zone, în afara
câtorva fragmente ceramice smălţuite şi nesmălţuite, databile în
secolul al XVI-iea, ceramica este în general de factură târzie. Mai
pot fi menţionate: un fragment de săpăligă de fier cu datare incertă
ş i o piesă de fier circulară (obadă de roată). Materialul numismatic
se reduce la o monedă din 1946, găsită sub stratul vegetal.
Săpăturile arheologice efectuate în 1994 în partea de vest a
incintei mănăstirii Probota au dus la descoperirea unor urme de
construcţii care pot fi atribuite unui moment anterior celui care era
cunoscut ca reprezentând data ridicării bisericii, anul 1530. Cercetările
viitoare vor putea aduce mar multe date în privinţa acestei etape,
precum şi asupra evoluţiei clădirilor mănăstireşti din această zonă.

Mănăstirea Probata. Funda ţia laturii de ves t a pridvorului bisericii I
Monastere de Probo/a. Fondalions du mur ouest de l'exonarthex de l'eglise.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DU MONASTERE DE PROBOTA.
ZONE OUEST DE L'ENCEINTE - 1994

În partea de vest a inci ntei au fost descoperite resturi ale unor
pavaje ş i ziduri din diferite peri oade, afl ate în ac eas t ă zon ă .
Aspectul ş i dimensiunile z id ă ri e i a rată c ă este vorba de cl ădiri de
propo~ii reduse , poate cu p ereţi de lemn pe fundaţii u şoare din zid.
Poziţia s trati grafică a acesto r temelii le a rat ă ca relativ târzii,
probabil nu anteri oare secolului al XVII-iea.
Dup ă poziţia stratigrafică pot fi considerate ca num ărându-se
între elementele mai vechi, posibi l contemporane cu zidul de incintă ,
resturile de pavaj, din lespezi de pi atră ce par să fi fost orientate de
la sud-est spre nord-vest , descoperite la 13-17 m de biserică.
Lespezi le, nu mai groase de 5 cm, unel e dintr-o rocă friabilă, sunt

aşezate

Resume
Dans le sondage trace entre l'exonarthex de l'egli se du monastere de Probota
et le mur ouest de l'ence inte on a decouve rt un e petite partie d'une construction
en pierre, situ ee, tenant com pte de sa position stratigraphique, parmi Ies premi'eres
erigees sur ce li eu L' orientation differen te par rappo rt aux autres edifices de
l'enceinte ju stifi ent l'hypoth 'ese que ce s traces peuvent appartenir
une
construction ante rieure l'eg lise, dont le plan doit etre precise a l'avenir.
Les fouilles ont permis de constater la technique de construction de la fondation
de l'exonarthex de l'eglise , profonde de plus de 1,45 m et du socle pourvu d'une
banquette. Dans la zone ouest de l'ensemble on a decouvert des restes de pavement
et des murs de differentes periodes. Des fondati ons peu profondes, ulterieures
l'enceinte, ont appartenu probablement
des constructions modestes. D'une
derni'e re phase date le mur d'une construction addossee au mur ouest de l'enceinte.
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OBSERVAŢII

ARHEOLOGICE
PRIVIND BISERICA SF. NICOLAE-ŞELARI*
ARISTIDE ŞTEFĂNESCU

Biserica Sf. Nicolae-Şelari din Bucureşti , azi pe str. Blănari nr.
16, este situată în centrul vechi al oraşului, nu departe de vechea
curte domnească, în partea de nord-vest a acesteia.
În această zonă, în veacul al XVII-iea, poate chiar mai înainte,
se aşezaseră meşteşugarii şelari, a căror existenţă mai este
amintită şi astăzi de strada purtând numele breslei, menţionată
prima dată în secolul al XVII-iea 1• Tot aici, în veacul al XVII-iea,
Colţea Doicescu 2 îşi avea întinse proprietăţi, cuprinse între
aşe~ământul spitalicesc Colţea şi strada Blănari din zilele noastre.
ln mahalaua Şelarilor a fost construită de timpuriu o biserică. Se
menţionează faptul că biserica cu hramul Sf. Nicolae nu era biserica
breslei şelarilor, numele său preluându-l pe cel al mahalalei în care
a fost clădită 3 , fiind adesea numită Biserica Sf. Nicolae din Şelari .
Mai dificil este de precizat momentul în care a fost ridicat pe
acest loc primul edificiu de cult. S-a considerat, uneori, că
momentului de avânt al construcţiilor de biserici, din timpul lui Matei
Basarab, i-ar apa~ine şi prima biserică din Şelari 4 .
La sfârşitul secolului trecut, G. I. lonescu-Gion apre~ia că
prima biserică din lemn a fost ridicată în secolul al XVII-iea. ln anii
următori aceasta era metoh al Mitropoliei 5 .

Menţionată de mai multe ori după aceea - 4 martie 1676 9 ,
1677 10 , 1678, noiembrie 26 11 - biserica a funcţionat, în prima sa
înfăţişare, până spre sfârşitul secolului al XVII-iea. '
Pe la 1699-1700, Şerban Cantacuzino , fost mare paharnic, a
construit în locul lăcaşului vechi din Şelari, un altul, de zid 12 .
Conform pisaniei , alături de fostul mare paharnic, la construcţie sau aflat şi Iorgu Stan Costea şi Apostol Lazo 13 . Pomelnicul
bisericii menţionează în detaliu că zidurile s-au făcut , cu cheltuiala
negustorului Apostol Lazo şi ale soţiei sale Antiţa. Iorgu Stan
Costea ar fi plătit zugrăveala bisericii, iar Şerban Cantacuzino ar fi
făcut tâmpla şi icoanele 14 . La terminarea lucrărilor, în 1700, lăcaşul
a primit şi o pisanie, azi dispărută, în care se menţiona: „Această
sfântă şi dumnezeiască biserică întru care să prăzmuieşte Sf(ântul)
Mare şi de minuni făcător Nicolae, este făcut~ de Şerban
Cantacuzino biv vei paharnic, sin Drăghici Cantacuzino vei spătar,
împreună cu Iorgu staroste (?) şi Apostol Lazar (?), spre slava lui
Dumnezeu, pentru veşnica lui pomenire, a părinţilor , moşilor şi
strămoşilor, în zilele luminatului domnului nostru Consţ_antin Basarab
la anul de la zidirea lumei 7208 (1700) m(e)s(e)ta au.gust" 15 .

615E.itlCA 51'. ~tcoLl'E. ~l~\ ~9'75
1U!UJt,'IEU c11:.9~1..04\ C .

Analiza documentelor ce menţionează atât de controversatul
monument bucureştean conduce indubitabil spre concluzia că prima
biserică, probabil din lemn, a fost făcută în secolul al XVII-iea. O
biserică cu hramul Sf. Nicolae, în mahalaua şelarilor este menţionată,
pentru prima dată, într-un document scris 6 la 27 aprilie 1664 fără ca
actul să ne dezvăluie momentul construcţiei, cu siguranţă anterior.
Existenţa acesteia este pusă , uneori, în legătură cu biserica
Doamnei Ilinca, „ce se cheamă Sfete Nicolae", printre ctitori
numărându-se astfel şi Doamna Ilinca, cea de-a doua soţie a lui
Antonie Vodă din Popeşti 7 (1669-1672). La 1670, printre
martorii unei afaceri funciare este amintit şi un „popa Şărban de la
doamna". Dacă admitem că doamna Ilinca este ctitoră la Biserica
Sf. Nicolae Şelari , atunci lăcaşul ar fi foarte important de remarcat ,
o ctitorie domnească, (unde la 1670 funcţiona un preot Şerban) 8 .

Uşoarele diferenţe între pisanie şi pomelnic au lăsat loc unor
diverse aprecieri. Preotul Gheorghe Negulescu considera că în 1700
s-a procedat la o reclădire al cărei autor a fost în principal negustorul
Apostol Lazo şi soţia sa Antiţa; după m_oartea negustorului, văduva
îngrijindu-se de zugrăvirea bisericii . ln acest context, Şerban
Cantacuzino, paharnicul, ar fi dăruit numai tâmpla şi sfinţele icoane 16 .
Locul central din pisanie, faptul că fostul mare paharnic şi soţia
sa Andreiana au vegheat peste timp şi au contribuit cu bani şi
mulţime de odoare la această biserică 17 , ca şi tradiţia, fac din
Şerban Cantacuzino principalul ctitor al bisericii de zid din Şelari.
Menţionăm în treacăt, anaforniţa dăruită în 1709, decembrie 20,
Bisericii Sf. Nicolae de către Şerban Cantacuzino ajuns vei vornic
şi soţia sa Andreiana 1s.
La 4 decenii de la această a doua fază de e x istenţă a Bisericii
Sf. Nicolae-Şelari, probabil în 17 42, lăcaşul a fost reparat 19 . Noua
inscripţie, retranscrisă cu vicii de unii istorici , pare să se refere la
momentul construcţiei bisericii de zid . Asocierile anului 1742 cu
9

• Comunicare expu să la cea de-a V-a ediţie a Colocviului Naţional ,Cotroceni
în istorie", 20-23 iunie 1996.
1
George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc„ 1935, p. 175.
2 Ibidem, p. 138.
3 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din
Bucureşti, Ed. Acad„ Buc., 1961, p. 292; George D. Florescu, op. cit., p. 148.
4 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 11 .
5 G. I. lonescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Buc„ 1899, p. 148.
6 I. I onaşcu, Documentele Mănăstirii Colţea, p. 12-13; cf., Nicolae Stoicescu,
op. cit., p. 292.
7
Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Ed. pi. Literatură, Buc., 1966, p. 89.
8 Ibidem.

Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 292; cf. Acad. Rom„ CCCLXXIV/ 260.

° Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 89; George D. Florescu, op. cit„ p. 59.

1

11

Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 292; cf. Acad. Rom„ CCCLXXIV/262.
N. Iorga, Despre Cantacuzini, Buc„ Minerva, 1902, p. 111 .
13 Dumitru Almaş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Ed . pi.
Turism, Buc„ 1974, p. 102-103.
14 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 292- 293.
15 Alexandru Elian şi colaboratori, Inscripţiile medievale ale României, I, Oraşul
Bucureşti, Ed . Acad., Buc„ 1965, p. 431.
l6 George D. Florescu, op. cit„ p. 59.
17 Neculai Şandru, Vulturul Cantacuzin, Ed . Albatros, Buc., 1975, p.
18 Alexandru Elian şi colaboratori, op. cit„ p. 431 .
9 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 292; cf. Acad. Rom„ CCCLXXIV/ 260.
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Şerban Cantacuzino biv vei paharnic 20 ş i anului 1744 cu ace l aşi
ctitor 21 nu pot fi luate în consideraţi e, deoarece pah arnicul Şerban
Cantacuzino era mort înc ă din 1709-171O 22 .
Scoborâtoare din vech ii ctitori, Aniţa , fiica lui Radu Golescu,
fost mare s pătar, căsătorită Ştirbei, ami ntindu -l pe „ moş ul ei"
(bunicul) „pan Apostol" ca singur constructor al bi sericii, închina la
8 martie 1750 biserica, ~ cărei avere era nechibzuit gos podărită,
mitropolitului Neofit 23 . ln aceeaş i primăvară mitropolitul avea
dorinţa „să facă mănăstirea s lob odă biserica din Şelari ", cu han . În
acest scop obţinuse la 6 aprilie 1750 de la Arghira, s oţia
răposatului medelnice r Gheorghe , georgian de origine , ca danie,
mo şia S l ăveş ti 24 . Cumpărătu ra mitropolitu lui Neofit , de la
Smaranga B ăl ăceanu , „pivniţe de piatră ş i case de piatră", pe un
întin s loc, a constituit nucleu l pl ăn uitulu i han 25. Acestea ş i altele
sunt şi clăd iril e notate de cartografi a din 3 aprilie 1799, drept
casele făcute de popa Fiera, Zmaranda B ăl ăceanu ş i alţii 26.
Bise rica ş i casele din jur erau văzute la 1789-1791 de cartog rafii
austrieci Ernst ş i Purcel ~i notate cu roşu sub num ărul „53" cu
expli caţi a: „SCHELARY" 2 .
La sfârş itul secolului al XVIII-iea, printre cei ce frecventau
bi serica Sf. Ni co lae- Ş el ari se aflau mulţim e de târg oveţi , cele 72
de pom elnice cu 1314 nume p ăstrate refl ectând un mozaic etni c
28 . Faptul este explicabil prin apropierea l ăcaş ului de centrul vechi
al oraşu lui, devenit şi vatră co m erc ial ă, ca ş i de marea uliţă a
Lipscanilor. Aici veneau adesea ş i membrii ai vech ilor fam ilii
boiereşti, ceea ce l-a dete rmin at pe Nicolae Petru Mavrogheni
Voievod, în febru arie 1787, să- i acorde dreptul de a avea sobă.
Al ături de multe alte monumente ale oraşului, biserica Sf.
Nicolae-Selari 29 a fost năruită la cutremurul din 14 octombrie
1802. Ş i pisan ia pusă la recon stru cţi a încheiată în 1804
menţionează di strugerea l ăcaş ului din temelie 3o . „Zi dită a doua
oară .• din ajutorul de obşte în zi lele luminatului nostru domn
Con stantin Alexandru lpsilanti Voievod, fiind mitropolit Prea Sfinţia
Sa Pă rinte l e Dositei (Fi litti) spre slava lui Dumn ezeu, pentru
veş nica pom en ire a părinţilor, a mo ş il or, a s trămo ş il or ş i la facerea
bisericii fi ind ostenitori Hagi Gheorghe Poliza, Nicolae Zaharia,
Gheorghe Dumitru ... 1804 s-au zidit biserica" 3l. O însem nare din
iulie 1823 atesta pictarea l ăcaşu lui de căt re zugravu l Nicolae
Polcovnicul 32 .
La 28 augu st 1804 „duminica la 8 ceas uri din zi s-au aprin s
târgul de la Spiţeri a din Şelari , de la Rod sp iţerul ş i au ars târgu l
pân ă la 9 ceasuri din noapte ş i s-au mai potolit dând Du mnezeu şi
o ploaie „ ." 33.
Credem că incendiul n-a afectat prea mult bi serica ş i clădirile
aferente, pentru că acestea au co ntinuat în bună stare, iar la 18 16
în casele din jurul bise ri cii a fost înfi inţată o şcoală de muzică 34.

°Constantin C. Giurescu, op. ci l., p. 89; George D. Florescu, op. cit„ p. 59.
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Nicolae Stoicescu, op. cil„ p. '29'2; cf. Acad . Rom. , CCCLXXIV/ '26'2.
N. Iorga, Despre Cantacuzini, Bu c„ Minerva, 190'2, p. 111.
13
Dumitru Al maş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Ed. pt.
Tu rism, Buc„ 1974, p. 10'2-103.
14 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '29'2-'293.
15
Alexandru Elian ş i colaboratori, Inscripţiile medievale ale României, I, Oraşul
Bucureş ti, Ed. Acad„ Buc„ 1965, p. 431.
16 George D. Florescu, op. cit„ p. 59.
17
Neculai Şandru, Vullurul Cantacuzin, Ed . Albatros, Buc„ 1975, p.
18
Alexandru Eli an ş i colaboratori, op. cit„ p. 431.
l9 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293.
20 Marin Du mitrescu, Istoricul a 40 de biserici din România, I, Buc„ 1899,
p. 1'27.
21
George Ioan Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, I, Buc.,
1898, p. 7'2'2.
2 2 George D. Florescu, op. cit„ p. 59.
23 Ibidem, p. 60; Nicolae Sto icesc u, op. cit„ p. '293.
24
George D. Florescu, op. cit., p. 60.
25 Dumi tru Almaş, Panait I. Panait, op. cit„ p. 103.
2 6 Nicolae Stoicesc u, op. cit„ p. '293.
27 Georg e D. Florescu, op. cit. , p. 59-6 1.
28
Au re lian Sacerdo\eanu, Etn ografie bucureşteană i'n secolul al XVIII-iea în
Bucureşti, „Mate ri ale de Istorie ş i Muzeografie", IX, M.l .M. B„ 197'2, p. 146.
29 George D. Florescu, op. cil„ p. 61 .
30 Marin Dumitrescu , op. cit„ p. 1'27- 1'28.
31 Ibidem.
32 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293.
33 George D. Florescu, op. cil„ p. 119.
34
Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293, cf. Nicolae Pope sc u, Viaţa şi activitatea
dascălului de cântări Macarie Ieromonah, Buc., 1908, p. 16; V. A. Urechia, Istoria
şcoalelor, IV, p. '201; idem , Ist. rom„ X, p. 4'2'2-4'23.
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Patru ani mai târziu , ~n 1820, tipografia de muzică bisericească,
fondată de Petre Efesul pe l ân gă „şcoal a de muzichie", funcţiona
tot la Sf. Nicolae-Şel ari . Această în treprindere, la care a lucrat ş i
Anton Pann, a fost vândută în 1827 Mitropoliei, devenind prima

tipografie de muzică biseri cească din lumea ortodoxă o rientală 35 .
Pe la mijlocul veacului al XIX- iea, biserica Sf. Nicolae Selari era
l ăcaşu l corporaţiei lumânărari lor, bumbăcarilor ş i bărbierilor. De la
breasla bumbăcari l or bi se ric a primise ş i p ăs tra o i coan ă a
Sf. Andrei, patronul breslei 36 .
După o funcţionare de peste o jumătate de veac, îngrijită aşa
cum s-a putut, pe la 1860, starea bisericii Sf. Ni co lae-Şe lari era
apreciată ca precară 37 , iar la 1867 a fost d ărâmată. Din dorinţa şi
cu ajutorul domnitorului Carol I, prin intermedierea lui Ion C. Brătianu,
biserica a fost reclădită în actuala înfăţişare 38. La încheierea
lucrăril or, ziduril e tencuite au primit podoaba pi ctural ă executată de
Gheorghe Tattarescu. Vorbind despre această zidire, eruditul Petre
Gârb,oviceanu o considera a treia reclădire (deci fără secolul XVII şi
fără 1742) a bisericii , pe locul celui dintâi lăcaş 39 (din lemn).
La sfârşitul secolului al XIX-iea, bi se rica, de serv ită de doi
preoţi , un diacon, doi cântă reţi ş i un paracliser dispunea de o avere
proprie de 16.105 lei. Nu primea s ubve nţi e de la stat ş i folosea un
capital de 23 .000 lei. Era biserică parohi al ~ ş i avea drept fil iale ,
biserica S ă rindar şi biserica Doamnei 40 . ln interior, la 1899,
preotu l Marin Dumitrescu adm ira o i coană veche, fe recată în
argint, a Sf. Ni colae , ş i tabloul votiv 41.
Cu reparaţiil e 42 din 1903 ş i alte m ăru nte lu c rări, bătrâna
ctitorie a Cantacuzinilor a aju ns până în zil ele noastre, dar atât de
modificată, încât cu greu mai am inteşte ceva din stilul lacaşe l or de
zid ale secol ului al XVIII -iea.
Ş i totu ş i, în ciuda aparentei bogăţi i de informaţii privitoare la
biserica Sf. Ni colae-Şelari, istoria acestui monu ment prezi ntă încă
numeroase momente necunoscute, pe care numai o s i stem ati că
cercetare arh eo l og i că le-ar fi putut elucida. Din p ăcate, p ân ă
acum , mon um entul cantacuzin în discuţie nu a făcut obiectu l unei
cercet ă r! de specialitate, iar pe viitor aceasta nu va mai fi po s ibil ă;
biserica va continua să existe , purtând, mai departe, peste timp, o
part~ din necunoscutele şi enigmele ajunse până la noi.
ln prim ăvara anului 1995, acuzând o c reştere a umezelii în
pereţi, efect al unor cauze mu ltiple ş i extrem de frecvente în acest
o raş, în care circu l aţia apelor, prin conducte ş i al ături, are trasee
nebănu i te, s-a trecut la efectuarea unor l ucrări. Acestea trebuiau să
exprime ş i un pmn un ţat spirit civic ş i gospodă resc. Din nefericire
lu crări l or începute şi d esfăş urate într-o ridicat ă proporţie le-a lipsit
tratamentul adecvat mon um entelor. S-a aplicat un bandaj betonat
urm ă ri ndu-se în l ăturarea efectelor umezeli i. Cauzele au ră m as
ace l eaş i , iar monumentul a fost îngropat pentru veş nic ie, până su b
actualul nivel de calcare într-o proteză de beton armat. Proiectul,
pus în aplicare de întreprinderea Metrou 43 , nu a pornit de la o
documentaţie t emei n i că, bazată pe o cercetare arheo l ogică şi de
arh i vă, iar lu c răril e efectuate exclud posibil itatea executării altora în
viitor. Până în acest moment s-a realizat înfăş urare a fund aţiei la
exterior în circa 1 m de beton, pe o adâncime de 2 m de la actualul
nivel de că l care , încastrându-se mai multe centuri de beton armat ş i
între acestea stâlpi verticali îngropaţi în grosimea zidurilor.
Ob servaţiile arh eologice efectuate de noi au relevat s ituaţii
deosebit de interesante ş i cu sig u ranţă multe din cele ce se puteau
conse mn a au fost pentru totdeauna acoperite„ Avem în vedere, în
mod special , nivelurile mai vechi , anteri oare secolului al XVIII -iea şi
chi ar mai vechi , atestând succes ive etape de loc uire, în această
zonă, din veacul al Vl-lea e. n., căruia i-au aparţ inut ceramica ş i
moneda din bronz e mi să de î mpă ratul Justinian (527-565),
descoperite cu ani în urm ă în Pi aţeta Sf. N i co l ae -Şel ari 44 , al ături
de alte materiale din secolele IX- XI, XV- XVII.
35 Istoria oraşului Bucureşti, I, M.1.0.B„ 1965, p. '2 15.
36

Nicolae Stoicescu , op. cil„ p. '293 .

37 Georg e D. Florescu, op. cit„ p. 61.
38 Ibidem.

Petre Gârboviceanu, Biserici cu averi proprii, se ria li, p. 86.
George Ioan Lahovari , op. cit„ p. 7'2'2.
Marin Dumitrescu, op. cil„ p. 1'28-1'29.
42 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. '293.
43 Proiectu l este se mnat de şefu l de colectiv, ing. Nădejde.
44 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor , ed. li, Ed. Sport-Turism, Buc„
1979, p. 39; Sebastian Morin tz, D. V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri şi până la
formarea Bucureştilor, în ,Bucureştii de od i ni oară", Ed . Şt iin ţifi că, 1959, p. 33.
39
40
41
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În cursul actualelor lu crări, de-a lungul pereţilor, la exterior,
s-a efectuat o săpătură . Din necunoaşterea situaţiei monumentului ,
aceasta, având la gură o l ăţi me de 1 ,5 m, s-a adâncit până la -2 m
faţă de nivelul actual de călcare . La cota respectivă s-a observat un
decroş d~ O, 1(µ),12 m socotindu-se că ar putea fi ultima asiză de
cărămizi. ln realitate, sub aceasta, zidăria l ăţită capătă aspectul mai
puţin ordonat, al fundaţiilor, nevăzute în şanţ 45 . La această
adâncime s-a turnat un nivel de beton 11 de egalizare". Apoi, pe 0,50
m de la zid s-a aşezat armătura metalică pentru betoane. La partea
de jos armătura metalică a fost fixată 0,40 m într-o spărtură
practicată pe tot lungul zidului .

le-a urcat de la cămăraş până la mare vornic. A fost socotit ,,om
prea straşnic şi cu minte" .. . 11 Cât a trăit el nimenea n-a îndrăznit să
puie zavistie între Brâncoveanu şi Cantacuzini, fiindcă şi unchii lui
Costandin stolnicul şi Mihai spătarul nu ieşea din cuvintele lui . lară
după ce a murit el, la anul, curând după aceasta a intrat vrajba între
Brâncoveanu şi între Cantacuzini" . 46 Cumpătat · şi tenace a
participat la anevoioase demersuri diplomatice (Viena, 1688). A
ştiut să ţină şi să reprezinte interesele grupului cantacuzin din care
făcea parte .
Sub cota -2 m faţă de nivelul actual de călcare se află toate
vestigiile locuirilor anterioare şi cele mai vechi morminte ale bisericii
sau ale bisericilor primelor două etape. Ceea ce se poate spune în
acest moment este că prima biserică de zid din Şelari nu este mai
veche decât primii ani ai secolului al XVI II-iea. Dacă l ăcaşul
menţionat anterior a funcţionat pe acelaşi loc, din ceea ce s-a
putut vedea, fără o săpătură arheologică nu se pot face precizări .
Oricum, sub -2 m nu sunt urme ale unei construcţii de zid.
Se mai poate spune că din monumentala clădire de altădată, în
actuala ipostază , biserica se afl ă îngropată, pierzând 2 m din
înălţimea in i ţial ă.
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Până la adâncimea de ' -2 m, la menţionatul decroş, zidul
observqt al bisericii nu este presupusa fundaţie . Este de fapt
elevaţie, la - 2 m aflându - se acum nivelul de căl care al
constructorilor lui Şerban Cantacuzino de la 1700. Biv vei
paharnicul Şerban Cantacuzino , ctitoru l celei de-a doua etape din
istoria monumentului de la Sf. Nicolae-Şelari, numit în vechile acte
şi Măgureanu, era fiul marelui spătar Drăghici Cantacuzino şi al
Păunei Diicu Buicescu. Fusese căsătorit mai întâi cu Maria, fiica
marelui vornic Ghencea Rustea şi a Ilin căi Rudeanu. Pe când
marele comis (atunci) Serban se afla trimis de către Constantin
Vodă Brâncoveanu într-~ misiune diplomatică la Constantinopol, la
5 ianuarie 1696 i-a murit soţia, la naşterea fiicei Maria. S-a
căsătorit apoi cu Andreiana Fălcoianu, dar această căsnicie nu i-a
fost încununată de copii. A murit, fără urmaşi , fiindu-i săpat
mormânt la Comana, pe care atât de mult a îngrijit-o şi pe care a
dăruit-o cu generozitate. Din păcate şi mormântul adăpostind racla
cu cev~ resturi pământeşti s-a risipit la refacerea Comanei din
1854. lntr-o viaţă de om a cunoscut rangurile boiereşti pe care
45

Din info rm aţia ofe rită de ing. Cucu I., din partea şantie rului, zi d ăria se

ad ânceşte sub nive lul actual de calcare , până la -3 ,40 m.

De la nivelul vechi de căl care al lăcaşului de zid, pe o înălţime
de 0,5 m pământul cenuşiu conţine ş i materiale de construcţie ale
bisericii de piatră . Acest nivel reflectă o perioadă de funcţionare cu
o depunere firească de pământ pigmentat cu diverse materiale din
secolul al XVIII-iea; este acoperit de un strat. conţinând moloz,
efect al unei etape de distrugere (1738 ?) şi al unei refaceri. Este
nivelul ce poate fi identificat cu lucrări le din secolul al XVII-iea şi de
la 1742. ln mod evident cantitatea de moloz indică unele lucrări,
dar .în nici un caz o demolare şi o reconstrucţie a l ăcaşului.
Stratul de moloz are deasupra un pământ cenuşiu, bogat
pigmentat cu materiale de construcţie şi mortar. Acesta pare să fie
depunerea firească din secolele XVII I-XIX, d~r ş i efectul unei
ni ve l ări a terenului din partea de sud a bisericii . ln acest context a
putut fi observat un fragment de foarte mici dimensiuni dintr-o
brăţară de sticlă de cu loare albastră , de tipul celor datate la biserica
Flămânda 47 , Biserica Domneşti şi la Cărămidarii de Sus în
secolele XVIII-XIX 48 .
În ceea ce priveşte nivelarea surprinsă de noi la sud de Biserica
Sf. Nicolae-Şelari, dar şi spre sud-est în zona Hp.nului cu Tei ,
aceasta readuce în discuţie unele probleme de topografie istorică,
implicând aşezarea vechii curţi domneşti, într-o altă realitate
planimetrică, conferindu-i caracterul de poziţie strategică,
modificată total în ultimele două secole .
Nivelul menţionat este căpăcuit de un strat de mortar ş i
cără midă fragmentară . Se poate id entifi ca cu prăbuşirea lăcaşului
la cutremurul din 1802, pentru rezidirea lui folo sindu-se materialul
ce s-a putut recupera .
Mai evidente în colţul de sud-vest, dar şi în rest, la adâncimea
de -0,70-0,60 m se află nivelul de călcare al constructorilor
turnurilor de la vestul bisericii. O dată cu acestea, în 1868-1870,
s-au amenajat, probabil, şi turlele, dar şi un nou nivel de călcare în
curte, ce suprapune un strat cu multă cenuşă şi bârne arse ,
provenind din zona afectată de marele incendiu din 23 martie 1847.
Astăzi curtea are un alt nivel de călcare , în jurul bisericii
aflându-se un trotuar betonat.
În ceea ce priveşte curtea bisericii, săpătura nu a permis
dez"._elirea mormintelor primei biserici şi nici ale primului lăcaş de
zid. ln timpul lucrărilor au fo st surprin se oseminte umane ce indică
deranjamente produ se cu prileju l lu c ră rilor mai vechi. Incontestabi l
în curte, care altădată era mult mai mare, a funcţionat un dens
cimitir atestat şi de fragmentele de cruci din piatră, dintre care
unele sunt decorate cu rozete dăltuite în chip de frânghie împletită,
ori poartă înscri suri chirilice , databile în prima jumătate a secolu lui
al XIX-iea. În zona nordică, la o adâncime de -0,50 m se afl ă şi a
fost deranjată o reînhumare, cuprinzând oseminte surprinse cu
prilejul lucrărilor din curte.
46 Nicolae Iorga, Genealogia cantacuzinilor de banul Mihai Cantacuzino, Buc„
Minerva, 190 2, p. 11 O.
47 Aristide Ştefănescu, Cercetări privind Biserica Flamandă din Bucure~ ti, în
„G las ul Bisericii", an XXXV, nr. 1-2, ianuarie- feb ru arie, 1976, p. 179-184.
48 Gheorghe Mănuc u Adameştean u , Necropola medievală târzie de la bisen'ca
Căldărenii Vechi (Cărăm i da ri i de Sus), Municipiul Bu cureşti, Comunicare ex pu să la
a XXX-a Sesiune An ual ă de Rapoarte Arheologice , B răil a, 2-5 mai 1996 .
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Deşi săpătura efectuată

de constructori a fost neadecvată şi
se impun prin importanţa lor câteva observaţii: mai întâi
sunt cele referitoare la forma bisericii. Putem astăzi afirma cu
certitudine că prima biserică de zid, ridicată de către Şerban Drăghici
Cantacuzino, avea un plan simplu în formă de navă, fără abside
laterale, cu altarul absidat, poligonal, cu 9 faţete. Ctitoria cantacuzină
din Şelari era astfel asemenea multor biserici contemporane (biserica
Mogoşoaia) 49, sau ridicate în anii următori (biserica Răzvan) 50. Ca şi
celelalte, biserica veche nu a avut uşă la altar spre sud.
La finele secolului trecut se discuta cu aprindere nivelul
implicării ctitorilor de la 1700. G. I. lonescu-Gion considera că
Şerban Cantacuzino, Iorgu Stan Costea şi Apostol Lazo au înnoit
o biserică mai veche 51 . Din analiza materialului, a tehnicii de
construcţie şi a aspectului general al lăcaşului credem că biserica
în formă de navă, prima biserică de zid de aici nu poate fi atribuită
altui moment constructiv decât celui de la 1700. În această formă
a funcţionat lăcaşul până la începutul secolului al XIX-iea.
Lucrările din 1742 par să fi fost lucrări de reparaţii şi nu de
reconstrucţie. De altfel şi vechile pisanii sunt rezervate în ceea ce
priveşte rezidirea din temelie, specificându-se cu claritate că
acestea s-au petrecut în anii 1802-1804.
Rezidită la începutul secolului al XIX-iea, biserica avea în final
un plan nou, vechilor ziduri rămase din nucleul iniţial fiindu-le
adosate absidele laterale . Dimensiunile cărămizilor nu sunt
revelatoare . Se pare c ă a fost folosit întreg materialul ce s-a putut
recupera, dar în zidul absidelor mortarul este mult mai subţire,
având în compoziţie var, nisip şi numai întâmplător pietricele mici.
Culoarea lui este mai închi s ă decât a celui din zidul navei bisericii .
Apoi nivelul de fundaţie este cu mult mai sus, anterior însă nivelului
marcat de arsura incendiului de la 184 7. Noul nivel de călcare se
află la -0,70-0,75 m faţă de nivelul actual de călcare. Creşterea
nivelului din curte a dus la dezafectarea unui brâu dublu
semicircular realizat din dou ă cărămizi având un capăt rotunjit.
Iniţial acest brâu se află cu 1, 1Om mai sus, deci nivelul de călcare
al con structorilor de la 1700. La recon strucţie întregul brâu a fost
cioplit. El se poate observa numai pe zidăria veche a bisericii în
form ă de navă . Nefiind prezent pe abside , poate fi pus în legătură
ş i cu momentul ad ăugirii absidelor laterale, când biserica a primit ş i
o ten c uial ă nou ă , iar deasupra brâului cioplit, ajuns la nivelul de
căl c are , s-au a ş ezat cărămizi pe lat. Nu putem şti cu exactitate
cât era de reliefat acest brâu, dar apreciem că el se detaşa
0,60-0, 1O m (cu mortar).
Ce-a de-a doua modificare a formei bisericii s-a făcut în a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, atunci când în partea de vest a
bisericii s-au aşezat la colţuri două turnuleţe, a căror decoraţie nu
mai este de întâlnit pe restul bisericii . Zidurile turnuleţelor au ca
nivel de construcţie o dungă de mortar aflată deasupra celei a
absidelor la -0,60 m, faţă de nivelul actual. Nici brâul median de
pe absidele laterale nu se regăseşte pe turnuri, care au alt tip de
brâu . Terenul nesigur, cu mult pământ purtat, de umplutură şi
adosarea au impu s realizarea la zidul turnuleţelor de pe latura de
vest a unor arce de descărcare . La construcţie în această etapă
s-a folosit ş i c ă rămidă groasă de 0 ,07 m, ea constituind un reper
în ceea ce priveşte datarea în perioada 1867-1868.
Atât în zid ă ria de la 1700 cât şi în cea a absidelor adăugaţe
s-au folosit tiranţi de lemn cu dimensiunile de O, 11 x O, 1O m. ln
grosimea zidului, la 0,30 m tiranţii longitudinali au lăsat amprente
de O, 11-0, 1 m. Chiar în spatele brâului dublu cu cărămizi
semicirculare se află golul unui tirant.
restrânsă

Indiscutabil, în cazul bisericii Sf. Nicolae-Şelari, de fiecare dată
când s-a realizat o etapă de construcţie sau reconstrucţie s-a
pornit la lucru de la un nucleu existent într-o proporţie variabilă .
Acestui nucleu i s-au adăugat, de fiecare dată, elemente noi,
diferenţele fiind sesizabile mai cu seamă la nivelul fundaţiilor .
Nu putem aprecia cât din actuala înălţime a bisericii aparţine
fazelor mai vechi, dar este de presupus, pornind de la realitatea că
adosajul absidelor se remarcă numai în fundaţii , că biserica a fost
năruită în 1802 până la fundaţii şi deasupra lor circa 1,50 m.
lndiscutabi,I partea de jos, porţiunea îngropată a bisericii, aparţine
fazei de la 1700.
Este greu de precizat şi nivelul până la care se păstrează zidăria
din 1802-1804. Arcele de deasupra ferestrelor inferioare au fost
executate din cărămidă groasă de tip T onola, forma lor datorânduse L!ltimei intervenţii majore din 1867-1868.
lnsăşi actuala arhitectură cu două rânduri de ferestre
suprapuse impune concluzia că tendinţa generală a fost aceea de
a ridica şi de a aşterne nivele noi peste cele vechi, la care s-a
renunţat fiind acoperite cu pământ. Şi în interior, actuala
pardoseală este cu siguranţă precedată de altele aflate succesiv în
straturile de jos .
O pri'mă înălţare se va fi produs în etapa 1802-1804. Apoi,
actuala înfăţişare şi-a dobândit-o în 1867-1868, când prooabil
clădirea a primit şi porţiunea de deasupra brâului median.
Observaţiile noastre au căutat să aducă un plus de informaţie
privitoare la ctitoria cantacuzină din Şelari . Ele nu se pot însă
substitui unei cercetări sistematice . Atrăgând atenţia asupra
necesităţii efectuării unei săpături arheologice în preajma bisericii
Sf. Nicolae-Şelari pentru coroborarea informaţiilor stratigrafice cu
cele ce ar putea fi oferite de cercetarea mormintelor, a etapelor
vechi, subliniem caracterul imperios necesar al unor reglementări
legale privitoare la protecţia monumentelor. Ca prima urgenţă şi
măsură de protecţie a acestora şi a informaţiei ce o tezaurizează
ele este necesară o ordonanţă conform căreia să nu se poată
interveni în nici un fel asupra monumentelor, zonelor adiacente sau
zonelor vechi, fără o cercetare prealabilă şi în mod expres fără o
cercetare arheologică.
În cazul bisericii Sf. Nicolae-Şelari aceasta se impune cu atât
mai mult cu cât lăcaşul face parte dintr-o familie de 1O monumente
ctitorite de acelaşi Şerban Drăghici Cantacuzino şi soţia sa
Andreiana Fălcoianu, cuprinzând : Mănăstirea Dintr-un Lemn
(Vâlcea; 1684), Mănăstirea Lespezi (Prahova; 1688-1689),
Mănăstirea Măgureni (Prahova; 1693-1694), Schitul Bascoavele
(Argeş; 1695), Mănăstirea Cozia (adaosuri; 1704-1705), Biserica
Mihăieştii de Jos - Rusăneşti (Olt; 1708), Biserica Sfinţii Apostoli,
Roşiori (Teleorman; 1708), Mănăstirea Comana (Giurgiu; 1709)
Bolniţa Mănăstirii Bistriţa , Mănăstirea Banu Buzău - ctitoria lui
Andronic Cantacuzino (secolul al XVI-iea), refăcută de Andreiana
şi cel de-al doilea soţ al ei, Enache Stama. La acestea se poate
adăuga li.sta lăcaşelor ce au fost dăruite cu scumpe odoare:
Mănăstirea Mărgineni (1696), Mănăstirea Comana (1698-1699),
Mănăstirea Colţea (1699), Mănăstirea Hurezi (1700) Biserica
Sfinţii Apostoli - Bucureşti (1709), Mănăstirea Radu Vodă Bucureşti (1709), Biserica Sf. Nicolae Şelari - Bucureşti (1709),
Mănăstirea Surpatele (Vâlcea; 1710), Mănăstirea Sărindar Bucureşti

(1710).

lată

dar salba de monumente cantacuzirie, în rândul cărora se
înscrie şi ctitoria de la Sf. Nicolae-Ş e lari din Bucureşti, asupra
istoriei căreia ne-am aţintit atenţia pentru o clipă .
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Nicolae Stoicescu, op. cit „ p. 235-236 .
Panait I. Panait şi Aristid e Ştefăn esc u , Cercetări privind biserica mănăs tirii
Răzvan din Bucureş ti, în ,Glasul Bisericii", an XXIX, nr. 1-2, ianu arie-februarie,
50

1970, p. 85- 96.
5I

G. I. lonescu-Gi on,

op. cit„ p. 305.
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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
În

toate

fazele

com unicaţiilor, desăvârşită

• 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

şi

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.

36

http://patrimoniu.gov.ro

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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CONSTANŢA. INFLUENŢA ARHITECTURII FRANCEZE ÎN PRIMA ETAPĂ
•
DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI MODERN (1860-1916)

,,

VERONICA PRIBEAGU
GHEORGHEVECERDEA

Primul contact mai important al oraşlui Constanţa cu lumea
franceză are loc în timpul Războiului Crimeii (1853 - 1856), când
mii de francezi cunosc oraşul, împrejurimile şi locuitorii lui . În
această perioadă, publicaţii franceze de largă circulaţie fac
cunoscută existenţa oraşului şi transmit primele imagini ale acestuia
(L '11/ustration). Ştirile sunt preluate şi de publicaţii din alte ţări
europene şi în special de cele implicate în acest război (Anglia),
ceea ce va trezi interesul mai multor întreprinzători, mai ales în
domeniul economic. După terminarea războiului, un grup de
tehnicieni francezi vor prelua proiectarea şi execuţia unei importante
lucrări teritoriale: şoseaua Constanţa-Dunăre (Rasova). Totuşi,
după anu l 1860, datorită influenţei mai puternice pe care Anglia o
are asupra Imperiului Otoman , viaţa economică a oraşului va fi
dominată de iniţiativa întreprinzătorilor britanici, care vor construi
linia ferată Constanţa-Cernavodă şi vor începe primele amenajări
ale portului maritim. Situat în punctul de joncţiune a drumului
continental cu cel maritim, care lega Europa Central ă ş i în special
Viena, cu lstanbulul şi lumea Levantului, oraşu l Constanţa va atrage
mulţi oameni de afaceri în dom eniul comerţului, construcţiilor ş i
industriei, din numeroase ţări europene sau orientale .
După Războiul de Independenţă (1877-78) ş i reintegrarea
Dobrogei în s paţiul României moderne , relaţiile directe ale oraşu lui
Constanţa cu lumea franceză vor cunoaşte noi dimensiuni, atât prin
reactivarea celor începute la mijlocul secolului trecut, cât şi prin
apariţia unor relaţii noi, cu un caracter mai complex şi cu imp li caţii
cultural-spirituale mai mari. Consecinţa directă a extinderii
legăturilor cu lumea franceză se materializează prin înfiinţarea
consulatului francez şi activitatea permanentă de sfăşurată de
acesta în oraşul Constanţa. Şi, cu această ocazie, nu putem să nu
amintim de personalitatea lui Anatole Magrin, care a fost nu numai
consulul Franţei în această perioadă, ci ş i unul din cetăţenii de vază
ai oraşului. Ca student al unui in stitut teologic catolic, în ultima
vaca nţă face o excursie pe aceste meleaguri, fapt ce îl determină
să renunţe, atât la vocaţia sa spirituală, cât şi la locurile natale de
la poalele Alpilor, pentru ca să devină cetăţean al oraşului
Constanţa şi să se implice direct în viaţa acestuia. Exemplul lui va
fi încurajator pentru alţi francezi care vor fi atraşi de participarea la
dezvoltarea economică şi urbanistică a oraşu lui .
Aşa se face că unul din domeniile în care oraşul Constanţa - la
începutu l dezvoltării sale - înregistre ază o importantă influenţă
franceză, este cel urbani stic, care, de altfel , este şi cel mai bine
materializat. Arhitectura multor edificii publice ş i private din această
primă etapă de dezvoltare a oraşului modern poară amprenta şco lii
franceze de arhitectură, iar unele din acestea mai pot fi admirate şi
în zilele noastre . Influenţa franceză în acest domeniu s-a exercitat
pe mai multe căi:
- prin activitatea unor arhitecţi francezi, desfăşurată direct în
oraşul Constanţa;

- prin coordonarea unor activităţi urbanistice locale şi mai ales
prin elaborarea proiectelor;
- prin activitatea unor arhitecţi fo rmaţi la şcoala franceză de
arhitectură;

- prin intrarea în circuitul european a unor concepţii aduse la
un maximum valoric de şcoala franceză de arhitectură (ex.
eclectismu~;

- prin dezvoltarea l egăturilor generale de pe multiple planuri
culturale, ş i chiar politice, cu Franţa, ale majorităţii
intel ectualităţii române şti, precum şi identificarea unor
afectivităţi etnogenetice, s-a ajuns la crearea unei atmosfere
extrem de favorabi le asimilării valori lor spirituale ale lumii
franceze.
Din documentele existente deocamdată la îndemâna noastră ,
influenţa fran ceză în evoluţia urbanistică a oraşu lui Con stan ţa

poate fi urmărită mai bine doar după anul 1878. De altfel ,
menţionăm că perioada anterioară anu lui 1878 este mai puţin
semnificativă din punct de vedere urbanistic, importanţa ei
regăsindu- s e în dezvoltarea economică a oraşului .
Pe plan urbanistic, perioada 1878-1916 poate fi considerată
ca definitorie, ş i cea mai s emnificativă nu sub aspect cantitativ, ci
prin cristalizarea concepţi ei funcţional-urbanistică a oraşului şi, mai
ales, a opţiunii pentru estetică arhitecturală, care va deveni o
trăsătură dominantă a personalităţii oraşului Constanţa.
Participarea arhitecţilor francezi la această primă etapă a dezvoltării
urbanistice a oraşului Constanţa, prin aderenţa acestora la unele
din tendinţele manifestate în secolul trecut de şcoala franceză de
arhitectură şi implicit apartenenţa prin vârstă la una din generaţii ,
conduc la conturarea a trei categorii distincte :
- generaţia mai în vârstă, formată profesional până la
jumătatea secolului trecut, s-a manifestat ca adeptă convin să a
stilului neoclasic ş i chiar cu tendinţe romantice;
- generaţia tânără, formată la sfârşitul secolului trecut sau
chiar începutul secolu lui nostru, s-a afirmat ca adeptă a curentului
novator al academismului francez prin stilul eclectic şi prin punctul
culminant al acestuia, cunoscut sub numele de art nouveau.
Prin ansamblu l lu crărilor realizate în această perioadă, în oraşu l
Constanţa mai distingem o categorie intermediară, de tranziţie de
la stilul neoclasic la cel eclectic. Proiectele semnate de arhitecţii
din această categorie sunt realizate, unele în stilu l neoclasic, iar
altele aparţin perioadei de început a stilului eclectic.
Un aspect cu caracter mai general, privind influ enţa arh itecturii
franceze în perioada de început a dezvoltării oraşului modern , se
materializează prin activitatea de coordonare urban i stică pe care o
desfăşoară unii arhitecţi fran cezi ca angajaţi în funcţiile oficiale
corespunzătoare din cadrul Prim ăriei oraşu lui Constanţa . Astfel, în
ultimele două decenii ale secolului trecut este consemnată
prezenţa în calitate de „arhitect şef al oraşu lu i" şi de „arhitectinginer şef al oraşu lui " a arhitecţil or Charles Pienchot şi Jules
Siquot, pentru o perioadă de mai mulţi ani. Ultimul dintre ei este
chiar obligat ca, la 17 februarie 1893, să se retragă din această
funcţie în urma unei hotărâri luate pentru întreaga admi ni straţie
românească privind angajarea în funcţii publice cu cetăţenie
străină.

În ceep. ce priveşte activitatea desfăşurată de arhitecţii aflaţi în
trebuie să menţionăm faptul că, pe lângă
coordonarea urbanistică direct ă, l egată în special de autorizarea
co n strucţiilor şi stabilirea unor reguli de aliniament, înălţime,
amenajarE;la un or spaţii publice, aceştia făceau ş i o munc ă de
proiectare , care însă avea un caracter neoficial şi oarecum ilicit.
Din această cauză, în dosarele cu autorizaţii de construcţie
existente la Filiala Constanţa a Arhivelor Statului, întâ~nim multe
planuri nesemnate sau marcate numai cu simple iniţiale. ln general,
aceste proiecte se refereau la obiective mici, l ocuinţe cu unul sau
două nivele, situate în noile cartiere care se dezvoltau în zonele
periferice (la acea dată) şi care reprezentau majoritatea cereri lor
pentru autorizaţii de cons_trucţie. Marile edifici i, publice sau private,
aveau planuri se mnate . ln afară de particularităţile de sti l, autorii
acestor proiecte sunt de multe ori trădaţi de anumite notaţii de
planuri, făcute în limba franceză sau într-o limbă română mai puţin
această fun cţi e,

stărânită .

În condiţii l e acestor categorii de obiective relativ modeste,
franceze de arhitectură se resimte mai mult în
acurateţea ş i proporţia de bun simţ a elementelor decorative, care,
în aceast~ perioadă, în majoritatea cazu rilor, aparţin stilului
neoclasic. ln această si tuaţie îl întâlnim cel mai adesea pe Charles
Pienchot. Aspectul cel mai important îl constituie însă faptul că
influenţa arhitecturii franceze nu se manife stă numai în zonele
influenţa şco lii
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centrale ale oraşului unde sunt concentrate majoritatea edificiilor,
ci ş~ în cartierele periferice care aveau un caracter pur rezidenţial.
lnsă factorul dominant în determinarea influenţei arhitecturii
franceze în evoluţia urbanistică a oraşului Constanţa îl constituie,
fără nici o îndoială, elaborarea de către arhitecţii francezi a
numeroase proiecte de edificii amplasate în zonele de mare interes
public, nu numai la acea dată, ci şi în zilele noastre. Analiza acestui
important aspect o vom face pe criteriul cronologic care
corespunde şi fenomenului general de evoluţie a concepţiei
arhitecturale. ln ultimele două decenii ale secolului trecut, evoluţia
urbanistică a oraşului Constanţa este dominată de stilul neoclasic.
Gradul mare de solicitare pentru activitatea arhitecţilor francezi şi
pentru arhitectura franceză în general, pe care şi-au manifestat-o
constănţenii în această perioadă, nu este întâmplător. Această
ader~nţă are dublă motivaţie:
- în primul rând, acurateţea stjlului neoclasic desăvârşit la
jumătatea secolului trecut în şcoala franceză de arhitectură,
reprezenta pentru Constanţa continuitatea unui element de
autentică latinitate şi de evidentă tradiţie constructivă .
Diferite relatări despre aspectul oraşului Constanţa, de la
mijlocul secolului trecut, scot în evidenţă prezenţa masivă a
ruinelor antice cu impresionante elemente arhitectonice din
calcar şi marmoră, păstrate relativ in situ sau refolosite în
unele din construcţiile sărăcăcioase ale puţinilor locuitori
existenţi la acea dată, cum menţionează şi H. Ch . Andersen,
călător pe aceste meleaguri dobrogene la jumătatea
secolului al XIX-iea.
Folosirea materialului de construcţie recuperat din ruinele
antice, şi în special a pietrei făţuite sau semifăţuite, în ridicarea
construcţiilor din secolul trecut, ca şi în toată perioada feudală de
altfel, a constituit pentru oraşul Constanţa aproape un fenomen
general. Mihai Eminescu, în vizită în oraşul Constanţa, la 18 iunie
1882, într-o scrisoare către Veronica Miele, îl descrie astfel:
„„.este un mic oră~el, dar destul de frumos. Casele au oarecare
eleganţă în clădirea lor, căci piatra e ieftină aici ~i clădirile sînt de
piatră pătrată„ . ". Datorită acestui factor de tradiţie, în a doua
jumătate a secolului trecut, locuitorii oraşului Constanţa au
manifestat o preferinţă evidentă pentru stilul neoclasic, astfel încât,
multe din locuinţele mici cu unul sau două nivele, realizate în
această perioadă de meşterii locali, aveau faţadele decorate cu
elemente specifice stilului neoclasic.
Arhitectul francez pe care-l întâlnim direct implicat în realizarea
mai multor construcţii din oraşul Constanţa, în chiar primii ani ai
deceniului al noulea din secolul trecut, este Pelopidas O. Couppa,
grec de origine, adus din Paris de Jean Gerard A. Al/eon pentru
consolidarea şi extinderea unora din imobilele recent cumpărate de
acesta în Constanţa şi pentru realizarea unor noi construcţii pe
terenurile aflate în proprietatea sa. Menţionăm că Antoine Alleon,
probabil tatăl său, mare bancher parizian, a fost unul din apropiaţii
revoluţionarilor români de la 1848 şi chiar susţinător material al
acestora. Mihail Kogălniceanu, numit în anul 1880 ministru
plenipotenţiar al României la Paris, în calitate de proaspăt cetăţean
al oraşului Constanţa şi a pasiunii cu care dorea dezvoltarea
acestuia, a determinat familia Alleon să facă investiţii imobiliare în
acest oraş , astfel că în anul 1881 , J . G. A. Alleon cumpără Hotelul
Gambetta (în locul căruia în anul 1913 s-a construit localul actualei
Bănci Naţionale) şi tot terenul cu construcţiile situate pe el, cuprins
între str. Traian la est, aleea V. Canarache la vest, str. Sulmona la
nord şi str. Petru Rareş la sud. Dintre construcţiile realizate între
anii 1881-1883 de arhitectul Pelopidas D. Couppa· pe terenurile
aflate în proprietatea lui I. G. A. Alleon, menţionăm:
- imobilul de pe str. Traian nr. 17 (colţ cu str. Sulmona), cu
trei nivele de folosire (subsol, parter şi etaj) şi cu un aspect
exterior dominat de specificul arhitecturii neoclasice (volum
perfect proporţionat şi echilibrat, faţadele simple,
ancadramentele golurilor şi marcarea cornişei cu decoraţiuni
geometrice lineare). Soclul clădirii este din piatră făţuită,
provenind, probabil, din ruinele · târzii ale cetăţii feudale;
- imobilul din str. Sulmona nr. 19 (colţ cu str. C. A. Rosetti),
cu două nivele (demi sol şi parter), cu mai multă piatră făţuită
folosită în realizarea faţadelor, prezintă de asemenea
elemente arhitecturale specifice stilului neoclasic, subliniat
ca atmosferă generală, şi de prezenţa unui gard de piatră cu

grilaj de fier forjat. Toată piatra făţuită vizibilă în faţadă şi în
gard, provine din aceeaşi sursă - ruinele cet~ţii feudale;
- imobilul de pe str. C. A Rosetti nr. 6, cu patru nivele de
folosire (subsol, parter şi două etaje) prezintă probabil cele
mai distincte trăsături ale stilului neoclasic din realizările
acestui arhitect în oraşul Constanţa: propo~ia volumului,
simetria dispunerii golurilor şi elementelor ornamentale,
marcarea registrelor prin compoziţia şi densitatea
elementelor decorative, soclul înalt din piatră făţuită şi
tencuiala cu bosaje orizontale pe toată suprafaţa faţadei.
Cele două balcoane de fier forjat par a fi, din punct de
veci.ere stilistic, singurele concesii făcute trci:diţiei locale.
Un element mai deosebit în activitatea arhitectului P. D.
Couppa, pe care îl semnalăm mai ales în scopul sublinierii
principalei caracteristici a formării sale profesionale, ca adept al
stilului neoclasic, este lucrarea de consolidare şi supraetajare a
imobilului din str. C. A Rosetti nr. 4, pe baza proiectului elaborat
în anul 1882. Această construcţie se deosebeşte evident de
celelalte în primul rând prin aspectul faţadei, care este în întregime
din cărămidă aparentă, în genul caselor englezeşti din secolul
trecut. De fapt, se pare că este şi singura construcţie realizată de
englezi în jurul anului 1860, construcţie care a supravi.eţuit datorită
lucrărilor făcute în anul 1882. De altfel, şi vechiul nume al străzii,
preluat în 1878, a fost de str. Engleză, deoarece pe această stradă
au existat mai multe case în care au locuit persoane din
conducerea societăţii englezeşti care a construit calea ferată
Constanţa-Cernavodă şi a început lucrările de m~dernizare a
portului. Elementul arhitectural nou care intervine în consolidarea şi
supraetajarea acestui imobil, este folosirea unor piese
arhitectonice antice din marmoră şi calcar, care sunt foarte bine
puse în evidenţă de aspectul iniţial al faţadei (cărămidă aparentă).
Astfel, au fost utilizate elemente arhitectonice din perioada romană
pentru realizarea ancadramentelor golurilor, frontonul de deasupra
acestora la etaj, cornişa, placa balconului şi consolele pentru
sprijinirea acesteia. Această dominantă „clasică" în cel mai pur
înţeles al cuvântului, face din imobilul de pe str. C. A. Rosetti nr. 4
un unicat arhitectural în evoluţia urbanistică a oraşului Constanţa .
Din documentele existente rezultă că în această perioadă,
acelaşi arhitect a făcut o extindere şi la Hotelul Gambetta şi probabil
la consolidarea şi extinderea imobilului de pe str. Traian nr. 15.
Cea mai reprezentativă creaţie a arhitectului Pelopidas D.
Couppa, în oraşul Constanţa, poate fi considerată imobilul din str.
C. A. Rosetti nr. 7, construit în anul 1883. Construcţia, la exterior,
a fost realizată în întregime din piatră recuperată din ruinele
perioadei târzii a cetăţii (blocheţi de piatră de dimensiuni mici şi
mijlocii) provenind probabil din zidul de apărare al cetăţii feudale şi
a unor construcţii genoveze ce se aflau mai la suprafaţă .
De menţionat că şi aceste construcţii feudale valorificaseră
ruinele construcţiilor antice din perioada romană şi bizantină .
Ancadramentele ferestrelor şi uşilor sunt tot din piatră cioplită.
Faţadele sunt simple, lipsite de elemente ornamentale. Un simplu
b'râu în relief, realizat din cioplirea pietrelor marchează separarea
nivelelor, iar în partea superioară, cornişa este marcată tot de un
brâu de piatră . Placa balcoanelor a fost făcută dintr-o singură
lespede de piatră şi tot din acelaşi material şi consolele de sprijin.
Acestea din urmă sunt singurele elemente arhitectonice care au o
ornamentaţie simplă, cu modele geometrice în maniera celor din
perioada romană (nu este exclus ca şi aceste piese să fie
recuperate din ruinele antice) . Elementul de originalitate
arhitecturală care individualizează puternic clădirea în cadrul zonei îl
constituie turnul circular prin care s-a mărit spaţiul încăperii din
colţul de nord-vest de la etaj. Turnul este realizat din zidărie de
piatră şi cărămidă, conferind întregului edificiu o tentă medievală.
De fapt, şi sursa de inspiraţie a arhitectului francez a constituit-o
existenţa, în Paris, la mijlocul secolului trecut, a numeroase
construcţii de piatră din secolele XVII-XVIII cu asemenea turnuri
de colţ (tourelle). Cu toate că aspectul general al clădirii prezintă
caracteristicile de bază ale stilului neclasic, prezenţa acestui turn de
colţ ne determină s-o încadrăm mai degrabă în stilul romantic.
Pentru toate imobilele analizate succint până acum menţionăm
că în dosarele cu autorizaţii de construcţii, existente la Filiala
Constanţa a Arhivelor Statului, se află planuri semnate de arh. P.
D. Couppa, precum şi referiri la caracteristicile construcţiei,
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proprietar etc. Trebuie să subliniem însă o particularitate a
planurilor prezentate (se. 1: 100) care, datorită lipsei detaliilor, au
mai mult un caracter de schiţă, ceea ce ne face să credem că
majoritatea construcţiilor s-au realizat sub conducerea arhitectului,
detaliile fiind date pe şantier . Toate referirile scrise din planuri sunt
în limba franceză. Datorită acestor particularităţi ale planurilor de
arhitectură putem considera (ca ipoteză) că arh. P. D. Couppa este
şi autorul proiectului casei noi a lui Mihail Kogălniceanu din anul
1883, vis-ă-vis de Farul genovez. Elementele care susţin această
ipoteză , în afara relaţiilor existente între M. Kogălniceanu şi familia
A. Alleon, sunt cele ce rezultă din particularităţile planului
nesemnat păstrat la Arhivele Statului, şi anume : caracterul
schematic al planului, liniile specifice stilului neoclasic, caracterele
scrisului din limba franceză, la care se adaugă şi o referire mai
târzie (1917) a istoricului german Karl Schuchard, care, descriind
casa lui M. Kogălniceanu, aminteşte de prezenţa unor elemente
arhitectonice antice în faţada acesteia, ceea ce constituie, de
altfel, - şi o caracteristică a unora din construcţiile proiectate şi
realizate de -arhitectul Pelopidas D. Couppa în oraşul Constanţa în ,
perioada 1881-1883.
Spre sfâ rş itul secolului al XIX-iea, în ultimul lui deceniu ,
stilului neoclasic sunt mai puţin
numeroase. ln anul 1899 arhitectul francez L. Givert elaborează
proiectul unei clădiri aparţinând comunităţii elene din Constanţa, cu
două nivele, situată pe str. Aristide Karatzali, colţ cu str. Ecaterina
Varga, distrus ă însă în urma bombardamentelor de la începutul
celui de-al doilea război mondial. Caracteristicile arhitecturale ale
acestui imobil, aşa cum rezultă din planurile păstrate în dosarele cu
autorizaţii de la Arhivele Statului, îl situează în cadrul specific stilului
neoclasic. Ca aspect exterior, putem afirma că există o mare
asemănare cu o altă construcţie învecinată, ridicată în aceeaşi
perioadă după proiectul elaborat tot de arhitectul L. Givert şi care
se află în prezent pe str. Aristide Karatzali nr. 19, colţ cu str. Poştei
şi str. Sit. Ţurcanu. Acest imobil, cu d o uă nivele, prezintă din punct
de vedere arhitectural, cele mai tipice elemente ale stilului
neoclasic . Trebuie să menţion ă m însă că cea mai importantă
re alizare din oraşul Constanţa a arhitectului L. Givert nu aparţine
stilului neoclasic, ci perioadei de început a eclectismului francez, şi
din această cauză suntem tentaţi să considerăm că acest arhitect
aparţine generaţiei de tranziţie între cele două stiluri dominante ale
şco lii franceze de arhitectură de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi
începutul secolului al XX-iea.
Noul stil promovat de şcoala franceză de arhitectură eclectismul - îşi face apariţia în oraşul Constanţa, tot la începutul
perioadei moderne, prin construirea unei reşedinţe de vară (numită
de localnici „palat") a princepeului Grigore M. Sturdza, în anul
1889. Planurile întocmite pentru obţinerea autorizaţiei de
co n strucţie (Arhivele Statului Constanţa, dosarul nr. 19/ 1889 din
fondul Primăriei) sunt scrise în limba franceză, însă nu poartă nici
o semnătură . După anumite particularităţi ale elementelor
decorative ale faţadelor şi, în special, ale micului turn din axul
faţadei principale, putem considera că este opera aceluiaşi arhitect
care a realizat şi palatul din Bucureşti al prinţului Grigore Sturza
(fostul Minister de Externe). Imobilul s-a dărâmat în jurul anului
1924, probabil din cauza unei insuficiente consolidări a malului,
expus direct acţiunii valurilor. Imaginea acestei frumoase clădiri a
putut fi reconstituită prin mai multe fotografii de epocă. Prin
detaliile arhitecturale ale faţadelor putem încadra acest imobil în
perioada de început a stilului eclectic şi putem sesiza chiar o
uşoară influenţă romantică . Ceea ce este mai important însă prin
realizarea acestei clădiri la începutul ultimului deceniu al secolului
trecut, este faptul că a creat în rândul localnicilor o preferinţă
pentru acest gen de arhitectură, ceea ce se va resimţi în anii
urm ători în construirea mai multor edificii, ale căror proiecte , chiar
dacă sunt semnate de exponenţi ai şcolii germane de arhitectură,
probabil la solicitarea clienţilor, vor prelua multe elemente
ornamentale cu motive florale specifice eclectismului francez.
Dup ă felul cum a evoluat în deceniile următoare arhitectura
construcţiilor din oraşul Constanţa, se conturează o observaţie
s ituabil ă mai degrabă în zona „psiho-urbanismului". Puternica
relaţie cu natura - simbolizată cu precădere prin elemente vegetale
- dublată de privilegierea trăirilor explozive vor avea drept
construcţiile _ aparţinând

consecinţă preferinţa acordată

anumitor elemente decorative ale
noului stil arhitectural, pe care locuitorii oraşului le vor cunoaşte
încă din ultimul deceniu al secolului trecut; faţă de linia mai austeră
a neoclasicismului sau_ cea mai încărcată şi relativ mai greoaie a
eclectismului german. ln acest sens trebuie să menţionăm că am
întâlnit ,mai multe situaţii în care există o diferenţă vizibilă între
1
aspectul • iniţial al faţadelor din proiecte (semnate de arhitecţi
formaţi la şcoala germană) şi cel realizat când, la intervenţia directă
a beneficiarului, au fost introduse elemente decorative cu motive
florale.
Astfel , în cea de-a doua etapă a dezvoltării oraşului modern,
materializată la începutul secolului nostru în spaţiul cuprins între bd.
Republicii şi bd. Mamaia, cu funcţie exclusiv rezidenţială,
majoritatea imobilelor, cu regim mic de înălţime (P şi P+ 1) au fost
realizate sub influenţa eclectismului francez. Chiar dacă proiectele
acestora poartă semnătura unor arhitecţi cunoscuţi sau realizarea
lor a depins direct de priceperea meşterilor locali, solicitarea
beneficiarilor a fost factorul determinant în definirea personalităţii
arhitecturale a majorităţii construcţiilor realizate în această zonă a
oraşului. Revenind la activitatea directă a arhitecţilor francezi
desfăşurată în oraşul Constanţa sub influenţa noului stil , trebuie să
amintim cu această ocazie despre unele din cele mai importante
edificii ridicate la început de secol.
Al doilea obiectiv, în ordine cronologică, îl constituie actualul
sediu al Băncii Comerciale , fost Hotel-Restaurant Pelican, din
colţul nqrd-vestic al Pieţii Ovidiu, la intersecţia acesteia cu str.
Traian. Imobilul a fost construit în anul 1900, după proiectul
arhitectului L. Givert, şi reprezintă începutul de modernizare a Pieţii
Ovidiu, atât din punct de vedere arhitectural, cât şi funcţional 
urbanistic. Particularităţile sale arhitecturale, care sunt mai bine
evidenţiate în proiectul iniţial (Arhivele Statului, dosar nr. 2/1900
din fondul Primăriei Constanţa) deoarece intervenţiile nedorite din
ultimii ani au modificat faţada parterului, ne permit încadrarea
acestui if")lobil în perioada de început a eclectismului francez. Fiind
prima construcţie mai mare din Piaţa Ovidiu (are subsol, parter
înalt, etaj ş i mansardă, la înălţimea unui actual P+4) va impune o
anumită ţinută urbani stică acestei zone de primă importanţă pentru
oraş şi v.a influenţa evoluţia arhitectural-urbanistică a acesteia, pe
care o vom găsi definitivă, în mare , în anul 1915.
Însă punctul culminant de afirmare a noului stil îl vom întâl,0i
câţiva ani, mai târziu , prin construirea noului Cazinou Comunal. ln
anul 1903, arhitectul francez Daniel Renard, stabilit mai târziu în
Bucureşti, va în tocmi la comanda Prim ăriei primul proiect al noului
Cazinou . Realizarea lui va dura însă mai mult timp, nu numai din
considerente financiare, ci şi dintr-o concurenţă, mai puţin
obişnuită, dintre tendinţa de afirmare a unei arhitecturi naţionale
(arhitectul Petre Antonescu a întocmit al doilea proiect pentru
Cazinou în anul 1905) şi o puternică vocaţie europeană a oraşului,
nu numai datorită activităţii sale portuare, ci mai ales prin noul său
profil economic pe care-l reprezenta rapida dezvoltare a turismului
internaţional. Lucrările de construire a Cazinoului s-au încheiat în
anul 1910, după planurile arh. Daniel Renard şi au reprezentat
momentul exploziv de afirmare pe teritoriul nostru a punctului
culminant al eclectismului francez cunoscut sub numele art
nouveau şi care poate fi considerat chiar un nou stil de esenţă
decorativă. Volumul, varietatea şi abundenţa elementelor
decorative, forma golurilor şi . raportul acestora atât cu volumul
clădirii, cât şi cu dispunerea elementelor decorative, armonizarea
tuturor elementelor într-o compoziţie arhitecturală unitară, vor face
din această clădire cel mai reprezentativ edificiu al oraşului şi
pentru mulţi ani simbolul acestuia. Arhitectul Daniel Renard
aparţinea generaţiei tinere, nu numai ca formare profesională, ci
chiar ca vârstă biologică, căci 34 de ani mai târziu (1937) î1 găsim
tot în calitate de proiectant la ultimele lucrări de reparare şi
modernizare a Cazinoului din perioada interbelică . Realizarea
Cazinoului va contribui atât prin relaţii funcţionale inerente, cât şi
indirect, prin puterea sugestivă a modelului real, la răspândirea în
cea mai mare măsură a eclectismului de factură franceză în
dezvoltar~a urbanistică de la începutul seco lului nostru.
Concesionarea Cazinoului unei echipe franceze condusă de Ed.
Marcay, pentru o perioadă de mai mulţi ani, a fost condiţionată de
construirea unui hotel de mare capacitate în apropierea acestuia.
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Astfel, Societatea „Marilor Stabilimente", cu sediul la Paris, îl va
trimite la Constanţa , în anul 1912, pe arhitectul E. P. Goue. Timp
de patru ani, până la intrarea României în primul război mondial,
acesta va fi autorul multor proiecte de edificii publice şi particulare,
din care, pe baza documentelor cercetate, am identificat până în
prezent un număr de zece. Din aceste proiecte au fost realizate
numai nouă, iar clădiri rămase în funcţiune numai opt.
Elementul comun al tuturor proiectelor elaborate, din punct de
vedere arhitectural, îl constituie situarea autorului la limita dintre
trăsăturile generale ale eclectismului francez şi apogeul său pe
limia rafinamentului decorativ, reprezentat de momentul art
nouveau.
Din realizările acestui arhitect francez trebuie să amintim în
primul rând Hotelul Pa/ace, proiectat în anul 1912 (Arhivele
Statului, dosar nr. 24/ 1912 din fondul Primăriei Constanţa) şi
realizat în anul 1913. Pentru mulţi ani, până în preajma celui de-al
doilea război mondial, acesta a fost hotelul cu cea mai mare
capacitate de caza!e de pe Litoralul românesc şi cu cele mai
moderne condiţii. ln arhitectura lui remarcăm, în primul rând,
propo~ionalitatea volumelor componente, integrarea acestora în
funcţionalitatea imobilului şi, mai ales, armonizarea compoziţională
a elementelor decorative ale faţadelor, care ne amintesc de multe
construcţii realizate la sfârşitul secolului trecut în Franţa, pe
„Coasta de Azur".
Tot în anul 1912 a fost proiectată şi realizată ca anexă a
Cazinoului Comunal beră ria din faţa intrării acestuia (actualul
Acvariu) , prevăzută ş i cu o teras ă pentru concertele fanfarei
militare .
O lucrare mai deosebită din puct de vedere arhitectural, a
aceluiaşi autor, a fost şi casa familiei Benderli, s ituată la intersecţia
str. Remus Opreanu cu str. Revoluţiei, distrusă complet la
bombardamentele din anul 194 1, însă ale cărei planuri s-au păstrat
la Arhivele Statului (dosar nr. 23/ 1912, fondul Prim ă riei
Constanţa). Această locuinţă, cu un regim mai mic de înălţime
(subsol, parter şi etaj), impresiona în mod special prin decoraţiile
faţadelor dominate de motive florale şi paginarea lor cu mult
rafinament. Putem considera că arhitectura acestui imobil apa~ine
momentului art nouveau. De asemenea, şi casa Fr. Lescovar, în
care funcţionează în prezent 11 Bankcoop", realizată cu patru faţade,
cu decoraţii perfect armonizate la nivelul aceluiaşi rafinament al
apogeului stilului eclectic . Până în anul 1914 se mai realizează, tot
după proiectul arh . E. P. Goue şi imobilul de la intersecţia bd .
Tomis cu str. Sulmona unde a funcţionat până în urmă cu câţiva
ani ~genţia CFR.
ln perioada 1914-1916, alte cinci proiecte au fost realizate
sub s emnătura aceluiaşi autor, în zona de intersecţie a bd . Tomis
cu bd. Republicii .
Cea mai semnifi cativă cl ădire , nu numai din punct de vedere
arhitectural, a constituit-o Hotelul-Restaurant Grand, care şi în
prezent, cu toate modifi cările adu se faţadelor, de-a lungul timpului,
constituie dominanta arhite,ctural ă a intersecţiei celor dou ă străzi
majore ale zonei centrale . lntreaga compoziţie arhitecturală ş i, în
special , cea a elementelor decorative în cadrează acest imobil în
caracteristicile stilului eclectic al ş colii franceze de arhitectură.
Aceleaşi caracteristici arhitecturale le reg ăs im şi în imobilul al ăturat
de pe bd . Republicii , în care funcţionează în prezent Biblioteca
pentru copii şi care a fo st realizat tot în anii 1914-1915. La
solicitarea proprietarului terenului unde se află în prezent
monumentul arheologic 11 Turnul Măcelarilor", E. P. Goue ,
întocmeşte proiectul unei clădiri cu trei nivele , tot cu o arhitectură
eclectică evidentă, însă , la săparea fundaţiilor, descoperindu-se
vestigii arheologice, lucră rile sunt întrerupte. Proiectul se păstreaz ă
la Arhivele Statului (dosar nr. 20/ 1915 din fondul Primăriei
Constanţa) .

Alte două con strucţii care s-au realizat după proiectele
aceluiaşi arhitect, cele de pe bd . Republicii la nr. 22 şi 24, sunt în

funcţiune şi astăzi, insă cu faţadele modificate la nivelul parterului .
Dintre acestea, imobilul de la intersecţia cu str. Răscoalei a fost

conceput ca o dominantă arhitecturală a acesteia având trei nivele ;
însă imediata vecinătate a uzinei electrice a oraşului (actuala 11 Baie
comunală") care era dotată cu motoare 11 Diesel" cu trepidaţii
puternice, a obligat la un regim de înălţime de numai două nivele.
Această reducere a afectat mult aspectul exterior al clădirii ,
deoarece volumul iniţial evidenţia mult mai bine elementele
decorative specifice stilului eclectic.
Aceluiaşi stil îi apa~ine şi imobilul alăturat de pe bd . Republicii
nr. 24 care, pe baza proiectului elaborat în anul 1916, se pare că
a fost realizat câţiva ani mai târziu, după război. Intrarea României
în anul 1916 în conflictul primului război mondial a condus la
încetarea activităţii arhitectului francez E. P. Goue în oraş ul
Con s tanţa.

Tot în această perioadă din preajma primului război mondial
(1915-1916) s-au mai realizat în oraşul Constanţa două imobile
după proiecte scrise în limba franceză (Arhivele Statului, fond
Primăria Constanţa, dosar nr. 23/ 1915) şi semnate de arh . N. G.
Par/os. Chiar dacă nu era francez de origine (după rezonanţa
numelui) , era însă sigur produsul şcolii franceze de arhitectu ră.
Cele două imobile realizate după proiectele acestui arhitect de pe str. Traian nr. 4 (fost Hotel Marea Neagră) , în curs de
demolare, şi str. N. Tituleascu nr. 24, în funcţiune şi în momentul
de faţă, se încadrează în caracteristicile generale ale stilului
eclectic . Elementele decorative , tot de natură floral ă, mai puţin
abundente au , în primul rând, rolul de agrementare a faţadelor,
dominate de în ălţim ea mare a clădirii (ambele au P+3) ş i de o
relati vă monotonie în dispunerea golurilor, datorită funcţi ei hoteliere
pentru care au fost proiectate iniţial. Putem con sidera că
arhitectura celor dou ă imobile se încadrează în linia eclectismului
târziu , pe care-l mai întâlnim şi după război, însă cu o pondere mult
diminuată în volumul construcţiilor realizate şi care reprezintă
pro~abil etapa de tranziţie la modernism .
ln această primă etap~ de dezvoltare a oraş ului mod ern ,
influenţa franceză o mai întâlnim şi în alte domenii urbani stice în
afara arhitecturii propriu-zise. Astfel, în anul 1905, tot la comand a
Primăriei , un arhitect francez întocmeşte primul studiu de
organizare şi dezvoltare a staţi~nii Mamaia, pe baza cărui a se face
şi prima parcelare a staţiunii. ln anul 1910, un pei sagist francez
face proiect~! şi conduce an:t~najarea parcului de pe faleza
Cazinoului. ln perioada 1893-1895 pictorul francez August
Perrier realizează picturile murale interioare ale primului local al
Primăriei oraşului Constanţa (astăzi Muzeul de Etnografie şi Artă
Populară).

Am amintit doar ca exemplu şi aceste categorii de participare
pentru a sublinia ceea ce considerăm mai important ş i
anume, că influenţa arhitecturii franceze în prima etapă de
dezvoltare a oraşului modern reprezintă doar un capitol în
ansamblul relaţiilor cultural-spirituale dintre poporul rom ân şi lumea
franceză,

franceză .
CONSTANŢA. THE INFLUENCE OF FRENCH ARCHITECTURE
ON THE MODERN CITY'S FIRST STAGE OF DEVELOPMENT (1860-1916)

(Summary)
After 1878, !he architecture of many public and private buildings from
- erected up to the Fi rs t World War - bear the stamp of the French
school of architecture; some of th em may be admired even today. Theare are three
di stin ct categories - the neo-classical style, the style typical of eclecticism,
particularly of its culmination 'art nouveau' , and a transition style from neoclass icism. Some French architects were officially employed by the City Planing
Department of th e Townhall, such as Ch . Pienchot and J. Siquot. The presen!
study is based on archives documents, first of all the blueprints of those buildings.
Many of the building s erected at the end of the previou s century we re devised by
the French architect (possibly of Greek descent) Pelopidas D. Couppa; other
French architects are L. Givert, O. Renard the creator of the Casino), E.P. Goue
(!he creator , among others, of !he Palace Hotel projecl), N . G. Parlos.
Co nstanţa
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INFLUENTA PICTURII RELIGIOASE TRADITIONALE
'
'
ASUPRA ARTEI
LUI SABIN POPP
ADINA NANU

CENTENARUL SABIN POPP
Acum, după împlinirea a 100 de ani de la naşterea pictorului
Sabin Popp, totul părea spus despre arti stul care a trăit numai 32
de ani şi s-a sti ns când alţii .abia încep să se afirme. Care, aşa cum
scria Oscar Walter Cisek: „lntr-o mie de zi le ş i- a înţeles chemarea
cu mai mu ltă pătrundere decât alţii, care ti mp de decenii caută fără
a ajunge măcar o dată până la ţinuturile unde pictorul nostru se
simţea mai demult acasă" . (O. W. Cisek, Sabin Popp, 1928,
Ese.uri şi cronici plastice, Ed. Meridiane, 1967, pag. 171.)
ln studii le publicate până în 1989 (ca monografia din 1968, Ed .
Meridiane , sau catalogul Retrospectivei de la Muzeu l Naţional din
1973), îi aflasem locul lui Sabin Popp în curentul „clasicismului"
românesc interbelic, con turat în cronici le mai vechi ale lui Petru
Comarnescu sau Ştefan Neniţescu şi bine definit ceva mai târziu
de Ioana Vlasiu (în „Revue Roumaine d'histoire de l'art", tome
XXl/ 1984 şi altele).
De abia acum, după Revoluţie, poate fi scoasă la iveal ă
adevărata motivaţie a evol uţiei stilului lui Sabin Popp din ultimii ani
ai vieţii , prin care el s-a impus în istoria artei româneşti şi care a
fost întâlnirea lui cu tradiţia păstrată în arta bisericeasc ă de înaltă
spiritualitate.
Sabin Popp i lu strează astfel unul din fenomenele cele mai
se mnificative ale artei româneşti din întreg secolul XX, căutarea
„specificului naţional", care a determinat cele mai originale trăsături
ale creaţiilor lui Luchian, Pallady, Tonitza, Şirato ş.a. Tema pe care
o propun este prin urmare strict plastică, analiza picturii lui Sabin
Popp în ultima ei fază , dintre 1924-1927, privită în ansamblul artei
româneşti contemporane . Ţin să precizez de la început că nu poate
fi vorba în cazul lui Sabin Popp de vreo pledoarie de natură
religioasă sau n aţionali stă, de vreo limitare partizană sau
intolerantă . Ardelean crescut în Moldova şi trăit la Bucureşti,
aspirând spre orizontu l larg al Italiei şi Parisu lui, prieten apropiat al
catolicului Ştefan Neniţescu, Sabin Popp a fost absorbit numai de
pict~ră în toată scurta sa viaţă, încheiată la 1 ianuarie 1928.
ln expoziţia de la Galeria Catacomba a Muzeului Col ecţii lor de Artă
din Bucureşti (februarie 1997), pictorul Sorin Dumitrescu în
expunerea sa a pus în lumină cu subtilitate locul artistului în familia
artei europene. Intitulând expoziţia „Sabin Popp între Bizanţ şi Art
Nouveau", el a alăturat picturilor originale pe de o parte studiile lui
asupra frescelor religi oase, pe de alta reproduceri foto ale unor lucrări
de Gauguin, Klimt etc„ evidenţiind înrudiri şi sugerând comparaţii.

INTRAREA ÎN EUROPA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
În secolul al XIX-iea, mai ales după 1848, ţe l u l cu lturii
româneşti a fost, ca şi azi, „intrarea în· Europa" , de care moda
oficial ă fanariotă se distanţase, sub presiunea politică otomană .

Problema a fost rezolvată prin adoptarea în fo~ă a limbajului artistic
cunoscut pe plan internaţional, în literatură ca şi în artele vizualei
Astfel pot fi recunoscute principalele curente europene în
succesiunea lor cro n o l ogică: clasicismu l în numeroase edificii de
arhi t ectură - ca de pildă palatul Ghica-Tei, romantismu l în picturile
paşopti s tul ui Rosenthal - ca „România revoluţionară", realismul şi
academ ismul în portretele, scenele istorice, tablouri le de gen sau
naturile moarte ale lui Aman, şi până la impresionismul din peisajele
lui Grigorescu, marcând una din cele mai fericite întâlniri din istoria
artelor a unui talent excepţional cu un mediu inedit (lumea satelor,
cu străvec hea ei cultură, prin să în ultima ei perioadă de viaţă) şi cu
un mod de comunicare liric prin exce l enţă.

Creatorii care au realizat arta românească a secolului al XIXiea, au pornit prin urmare mai ales de la în noirea tematicii, folosind
modalităţi de comunicare cunoscute, uşor de înţeles pentru orice
om cultivat.
Pentru a se racorda la standardele apusene şi în arta
bisericească, Tattarescu a ajuns la un sti l catolic-baroc, complet
străin de concepţi a ortodoxă prin teatralism ul şi senzorialismul său,
antrenând un mare număr de discipoli pe această traiectorie
deviată .

DAR CUM NE DEOSEBIM
PRINTRE CEILALŢI EUROPENI?
O dată cu începutul secolului al XX-iea - cu Luch ian - s-a
manifestat reacţia firească a artişti l or de căutare a unei proprii
identităţi şi s-a accentuat preocuparea de a afl a nu numai
asemănările cu ceilalţi europeni dar şi deosebirile prin care poate fi
recunoscută arta românească . Nevoia definirii unui „specific
naţional" Ş,-a ivit mai cu seamă în epoca Unirii Principatelor, ca un
argument important s u sţinând fondul cu ltural comun.
Artiştii români erau şi dţ.1pă 1900 atraşi în continuare de
efervescer,iţa Parisului, de creaţii l e moderne, esenţializate ale postimpresion~ tilor, ca Cezanne, Gauguin sau Van Gogh sau ale
fovi lor, ca Matisse.
Nu întâmplător, preferinţele majorităţii artiştil or români s-au
îndreptat i;:ătre picturile lui Cezanne şi Gauguin sau sculptu rile lui
Bourdelle, cu structuri stabile, statice, monumentale. Criticii de
artă care au subliniat i nflu enţa acestora asupra artişti l or români nu
au remarcat însă că atât Gauguin (în perioada bretonă) cât şi
Bourdelle îşi găsiseră la rândul lor proprile rădăcini în arta
medie vală, profund marcată de prestigiu l Bizanţului. Examinând
cursul influenţe l or, descoperim astfel traiectorii sinuoase care par
a avea toate aceeaşi îndepărtată origine în Imperiul Roman din
primele veiJ.curi după Christos, în mesajele monumentale ale artei
creştine. „Aerul de familie" relevă astfel o reală înrudire.
Românii şi -au dat seama cu uimire că aveau la ei acasă, în
mediul fami liar al vechilor picturi din biserici sau în arta populară din
l ăz il e de z~stre ale bunicelor, exemple de imagini în care sinteza şi
simbolu l aveau aceeaşi fo~ă. Ei se regăseau astfel s tăpâni pe un
mod de comunicare coerent, determinat de fundamentarea
fil osofică a credinţei, aceeaşi de secole, pe toată întind erea ţării,
uşor de asimilat, ca şi li mba maternă.
Doar aşa se expl i că fenomenul - altfel de neînţeles - al orien tării
arti şti l or români ai secolului XX În acelaşi timp către Cezanne sau
Gauguin dar şi către madelei~ autohtone de tradiţie bizantină, culte
sau populare. Palllady, Şirato, Tonitza, Olga Greceanu, Cecilia
Cutzescu Storck sau Sabin Popp au osci lat fecu nd între aceşti doi
poli magnetici până ce fiecare din ei şi-a găsit formu la proprie, care
pare să fi venit firesc, de la sine, fără zbucium.

CE ÎNSEAMNĂ TRADIŢIA
ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ?
În 1926 Ştefan Neniţescu scria într- o cronică: „Vântul bate
spre arta modernă sau dinspre arta modern ă, ce este această artă
nu ştie nir:neni („ .) În această atmosferă nesigură, singurul lucru
care rămâne de făc ut este căutarea drumului propriu, cu cât mai
strâns contact cu puterile vii din straturile adânci ale poporului"
(Cronica artistică, ,,Adevăru l " din 9 ianuarie 1926).
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În căutarea specificului naţional, toţi artiştii de seamă ai
secolului nostru s-au îndreptat către valorile incontestabile ale
trecutului din arta medievală . Unii dintre ei au încercat chiar să
picteze biserici, pentru a reînnoda firul rupt la începutul secolului al
XIX-iea de către arta laică (Luchian, Tonitza, Olga Greceanu etc.).
Alţii s-au strădit numai să descifreze şi să aplice particularităţile
tradiţiei bizantine, care a marcat atât de profund concepţia despre
viaţă exprimată de înfăţişarea mânăstirilor dar şi de cea a curţilor
domneşti sau boiereşti sau a gospodăriilor ţărăneşti (care au
perpetuat poate cel mai trainic, de la o generaţie la alta, modelele
specifice). Dar care sunt trăsăturile comune ale picturilor noastre
medievale, atât de variate totuşi de la un monument la altul, de la
Cu~ea de Argeş la Voroneţ sau Humor?
ln ce constă „cheia" canoanelor bizantine?
Încă din primele secole ale creştinismului, propagat de timpuriu
şi la noi, venind din ConstantinoP,ol (Bizanţ), biserica a oferit
credincioşilor, în spec;:ial prin pictura figurativă, modele ideale de viaţă
spirituală. Cele nevăzute devin vizibile, dar pentru a fi confundate cu
lumea reală, se recurge, în mod convenţional, la anularea în imagine
a determinantelor existenţei terestre : timpul şi spaţiul. Mişcarea se
opreşte, fixată de conturul dur, ca o sârmă, spaţiul dispare, planurile
din depărtare se apropie şi se lipesc de suprafaţa tabloului iar legile
perspectivei sunt contrazise i ntenţionat prin „perspectiva inversă"
(depărtându-se, suprafeţele se lăţesc nefiresc.

reacţie la presiunile ideologice ale esteticii realismului" (socialist),
după cum observa recent Amelia Pavel (în Pictura Românească
In terbelică, Ed. Merid iane,

1996, pag. 6). Orice referire mai

explicită la tradiţie era aspru sancţi onată de critica oficială, cum a
fost cazul tripticului „ 1907" pictat de V. Almăşan, I. Bitzan şi
C. Crăciun cu prilejul semicentenarului răscoalelor ţărăneşti.
Şi astăzi

o atmosferă s uflete ască înrudită poate fi remarcată în

lu c ră rile multor artişti din toate generaţiile, în iuda individualităţilor

puternic marcate, de la Sălişteanu sau Alina Gheorghiu la Piliuţă
sau M ărg ineanu şi la mulţi alţii .
În 1985, Ion Frunzetti scria: „Pot fi expu ş i lângă operele
populare ale veacului trecut artişti de azi care nu fac grup între ei.
(„ .) unitatea subte rană a stilul ui lor, profund omogen prin sevele ce
le hrănesc viziunea, a felului lor de a «iconiza» lumea ş i viaţa („ .)
sare în ochi." În textul lu i, strecurase ş i precizarea că schematizarea
specifică artei noastre populare „s-a adăugat sti li zări i realului abia
după ce fu sese folosită spre a da corp irealulw" (Ion Frunzetti ,
Pegas Între Meduza şi Perseu, Ed. Meridiane, 1985, pag. 158).
Fără a-şi putea permite la acea dată (1985) să spună lu cruri lor
pe nume, Ion Frunzetti nu putea să nu observe fenomenul:
„această pornire quasi-generală a pictorilor români către investirea
realit ăţii imediate , a naturii , cu sensu l numenalului ş i al esenţe lor
eterne, întrevăzute cu fe rm ecat ă uimire în chi ar curgerea
necontenită a clipelor cotid ianu lui" (op. cit., pag. 163).

ÎNTÂLNIREA LUI SABIN POPP CU TRADITIA
'

FAŢETELE TRADIŢIEI

Îmbrăţişând această concepţie, fiecare artist al secolului al XXiea a oferit propria: sa interpretare, ca de pildă N . Tonitza, la care
se regăsesc contururile negre şi culorile locale, plate, ba chiar şi
ochii copiilor ca bulinele întunecate, din portretele votive
brâncoveneşti. Marele prestigiu de care s-a bucurat Theodor
Pallady e datorat desigur preluării acestei tradiţii în forma ei cea
mai pură, păstrând trăsăturile ei esenţiale - nemişcarea şi
aplatizarea pentru relevarea exemplelor de armonie a proporţiilor şi
a acordurilor cromatice, care par întâlnite la tot pasul, în orice colţ
de peisaj sau de încăpere, în imaginea cea mai banală a unei fem~i
aşezate pe un scaun. Tudor Arghezi, în prefaţa catalogului
expoziţiei din 1925, a remarcat apropierea operei lui Pallady de
pictura murală tradiţională şi, întrebându-l pe pictor dacă se înşală,
acesta i-a răspuns : „Nu greşeşti de fel, într-acolo tind".
, Aşa se explică şi diferenţa de concepţie care reiese din
corespondenţa lui Palllady cu Matisse , pentru care pictura trebuia
să fie „un fotoliu moale" în care privitorul să se relaxeze .
Şirato recuno ştea drept izvoare ale artei sale pictura lui
Cezanne şi arta populară cunoscută în copilărie în troiţele din satul
natal de lângă Craiova.
Nina Arbore a încercat fuziunea tradiţiei bizantine cu stilul „Art
Nouveau" chiar în pictura bisericească, la Constanţa.
Idealul de spiritualitate şi mijloacele de a-l transpune în imagine
au fost enunţate cu cea mai mare claritate în perioada interbelică
de Olga Greceanu în scrierile ei despe Compoziţia murală (1935)
şi Specificul naţional În pictură (1939). Din păcate, atât cărţile cât
şi picturile artistei sunt total necunoscute tinerelor generaţii,
deoarece în anii comunismului au fost eliminate din istoria artei
româneşti, rescrisă ,'/J. la Orwell".
O expoziţie cuprinzătoare ar putea demonstra amploarea
mişcării artistice determinate de căutarea „specificului naţional ",
fără a părăsi cadrul european, nu numai în perioada interbelică dar
şi în anii următori . Va trebui pu s în valoare un nucleu important
pentru păstrarea tradiţiei care s-a constituit prin 1950 în Şcoala de
pictură murală de la Ciorogârla, din jurul prof. Ghiţă Popescu,
continuată de Catedra de Artă Monumentală a Institutului de Arte
Plastice „N. Grigorescu", mai cu seamă sub conducerea prof.
Costin loanid. Aici s-au format artiştii plastici care au asigurat
continuitatea „picturii religioase din anii ateismului", cum spunea
C. loanid, dar şi legătura ei firească cu arta laică .
Şi în pictura de şevalet au continuat să urm ărească acest filon
artiştii cei mai diferiţi: unii, ca Eugen Gâscă, dezvoltându-i
aspectele spirituale, evanescente; alţii, ca Al. Ciucurencu şi şcoala
lui, extinzând viziunea lui Pallady, calmă, statică, cumpănită, fără
umbre, asupra realităţii cotidiene, „ca un mijloc de rezistenţă ş i o

Pictura lui Sabin Popp oferă un exemplu extrem de limped e
pentru această orientare care i-a marcat evoluţia.
Sabln Popp a început prin a picta cum învăţas e la Academia de
Arte din Bucureşti, apoi în Italia, într-o manieră academic-postgrigoresciană, cu umbre întunecate, romantice ş i perspective
adânci .

Autoportre t, ulei pe pânză, neda ta t

Desenele din Italia - peisajele de la Roma, Ve n eţia sau Napoli,
autoportretele sau portretele lui Ştefan Neniţescu (din
1920-192 1), sc hiţele de la Cluj - înfăţi ş ând fam il ia artistului (din
1921 ), vederi le de la Balele (din 1922) sau scenele din biserică
(din 1923) sunt toate puternic valorate , punând accentul pe
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at mos feră,

cu zone de umbră ţe s ute cu multe reveniri , de o m â n ă
care ap asă in egal, pătim aş as upra condeiului moale.
Ş i în picturi , ca Ve n eţi a (1920), „Autoportret" (1921) sau
11 M i lu ţă" (1923) , tu şe l e de culoare se al ătură modulând ş i nu anţând
tonurile, urm ărind vibraţi a luminii ş i învăluind contururile.

n ervoasă,

poves teş t e că, înc ă dinainte de primul răzb oi mondial, se vorbea
des pre o ad evărată con c ure nţă (pe pl an arti stic ş i cultural) între
cele trei M, adi că Mari a, prin cipesa m oş te nito are , Marta Bibescu ş i
Maruca Cantacuzino. Dup ă războ i , d eş i atenuate , micile gelozii

Peisaj, ulei pe carton, nedatat

Peisaj din

Miluţă,

laşi,

creion pe hâ11ie, 1918

fra iele artistului, ulei pe pânză, 1923

Lui Sabin Popp , prilejul stud ierii unor exe mplare autentice de
fres că re l igi oasă i-a fost oferit de Maruca Cantacuzino, soţi a lui
Mihai Cantacuzino (politician, pri mar apoi ministru), care, după
moartea acestu ia, în 1928, avea mai tâ17iu să se că s ăto reasc ă cu
George Enescu. Ea i-a comand at lui Sabin Popp , prin 1924 , să
copi eze portrete ale uno1· st răm oş i ai fam il iei ei.
l ată cu m p rezintă faptele Ştefan N e niţes c u î~ vo lumul său în că nepublicat- desp1
·e Sabin Popp (pag. 118): „ l ntâ m p l ăril e vi eţii
se împleteau parcă d upă un plan prestabil it, ţi n tă c h e m ă ri i sale. li
c un oştea pe Dumitru Pherechidi, la el s-a întâlnit cu Georg e
Enescu ş i repede s-au împrietenit („ .). Şi Enescu a adus pe Sabin
la Maru ca Cantacuzino". ln paginil e u rm ătoare, Ştefan N e niţe s cu
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Botezul, creion pe hârtie. 1923?

între Marta ş i Maruca nu încetas eră . „Marta Bibescu îş i decorase
la Posada o sală cu o mare broderie de Nora Steriady (. „), cu
în ş i rare crono l og i că a chipurilor străbunilor fami liei. Ceva simi lar
voia D o m n i ţa (Maruca Cantacuzino) pentru salonu l e1 d 1 ~
Bucureşti , în să nu o fri ză deco rativă ci panouri separate dupa
frescele din bisericile ctitorite de B ăl en i ş i de Cantacuzini . Oricum ,
poate că nici concurenţa nu ar fi fo st s ufi cie ntă fără simpatia pe
care Sabin o iradia" (pag . 122).

<:..J- - ·· · --- -~ ._ .,

\_

COPIILE FRESCELOR
De curând am descoperit şi autentifi cat câteva din c'opiile
pictate de Sabin Popp, pe care le cău tam demu lt, pornind de I ~
co re s po nd e nţa arti stului , în care vo rbe a despre ele (cores.po ndenţa
publ i cată de min e în 1972 în Revista Institutulu i de Istoria Artei al

{',

Schiţă după pictură de la Mănăs tirea Nea mţ, creion şi acuarelă pe hârtie, 1925

Stolnicul Constan tin Cantacuzino şi jupâniţa Safta

Toţi cei care l-au cun oscut pe Sabin Popp erau c u ce riţi de
farmecul lui, de pros peţi m ea ş i candoarea cu care se d ărui a.
Regina Mari a i-a cumpă rat tablouri, l-a ang aj at să dea l ecţi i de
desen principesei Ileana (vi itoare a M aic ă Alexandra) iar aceasta
mai târziu , când artistu l, boln av de cancer, trebuia operat la Vie na,
i-a d ăru it un inel pentru a co mpleta sum a n ecesară . Sabin Popp
era în s ă mereu preocupat num ai de arta lui , desenând cu aceeaşi
dezi nvoltură profiluri graţioase în saloanele Cantacuzin ilor sau
Mav rocordaţilor ca ş i chipu l porcarului din sat.
Pictorul a ajun s astfel să stud ieze , cu pensula în m ân ă ,
exemplare autentice de artă în care tradiţia bizantin ă f usese de mai
multe ori pre l u c rată ş i ad aptată de me ş terii din trecut, care-ş i
tran s mi sese ră ex peri en ţa de la o ge neraţi e la alta. În faţa picturilor
şte rse , de pe zidurile vechi ş i prăfu ite , el a avut revel aţia propriei
sale preocupări, aceeaş i cu a m eşte rului an onim care le zu g răvi s e:
cum să te apropii de realitatea actu ală, să redai chipuril e
contemporanilor, fără să rupi firul trad iţi e i , înţe l eas ă nu ca un
ansamblu de con ve nţi i cun oscute, necesare co muni că rii, ci ca o
modalitate înd elung pe rfecţi o n ată pentru a transmite ad evăruri l e în
care crezi ş i din care decurg e ierarhi a valoril or.

Biserica Sf. Apostoli
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Academiei). Ele se aflau în depozitul Muzeului George Enescu,
nesemnate, şi au fost scoase la lumină prin strădania dnei Angela
Cerkez.
Primul grup de panouri reproduce picturi din bi seri ca Sf.
Apostoli din Bucureşti, reprezentând pe stolnicul Con stantin
Cantacuzino cu jupâneasa Safta şi pe s pătarul Drăghici
Cantacuzino cu spătarul Mihail Cantacuzino .

fundaţiilor boiereşti (voi. I, Bucureşti, 1913) relatează că în tabloul
votiv din 1772 se aflau următoarele personaje principale (şi alte
câteva secundare, care nu au fost copiate): clucerul Grigorie
B ăleanu ş i soţia sa Aniţa, ţinând biserica, lângă el părinţii lui,
logofătul Ion Grig ore B ă leanu cu s oţia lui şi ultimul lui copil,
Grigore , l âng ă Aniţa fii cele ei , Lixandra şi Zoiţa şi mica Ilinca. Puţin
după jum ătatea secolului XIX , prin căsătoria Eca.terinei Băleanu cu

Ctitorii din Biserica Băleni

Identificarea a fost po s ibil ă d ato rită un ei indi caţi i a lui Ştefan
Neniţescu, în manuscrisul nepublicat Portretul lui Sabin Popp, pag.
139, iar numele ctitorilor e scris l ân g ă fiecare, cu litere chirilice .
Al doilea grup, lucrat într- o m an ie ră mult mai libe ră, re prezintă,
presupunem, familia boierilor B ă l e ni , din bise rica co nacului lor din
jud . Dâmboviţa, care era ruinată în 1924 ş i s-a dărâm at câţiva ani
mai târziu (după cum îşi amintesc azi cei mai b ătrâni locuitori ai
comunei) . Ştefan I. Grecianu , în Genealogiile documentate ale

Gh eorgh e Cantacuzi no, m oş i a aju nsese să aparţină bunicilor lui
Mihai Cantacuzi no, soţul M a ru că i.
Tot la comanda acesteia, Sabin Popp a pictat în anul următor,
în 1925 , port retele R osete ş til o r de la T escani, din capela
conacului , azi reco n struită, apoi pe Cantacuzinii din biserica
M ăn ăsti rii Sin aia. S peră m ca ş i aceste panouri, azi rătăcite, să iasă
la iveal ă într-o zi, ca ş i portretul Păun e i după cel de la biserica Sf.
Apostoli .
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CTITORII BĂLENI
Prin urmare, în 1924, la Băleni, Sabin Popp s-a întâlnit cu
adevărat cu înţel epciunea, înaintaşi lor, a găsit scurtătura către
propriul sti l, a fost fericit. lntr-o scrisoare din Băleni, din 30 iulie
1924, declară că lucrează "cu mult patos", că se scoală din zori şi
vorbeşte cu floarea-soarelui (pe care a pictat-o de mai multe ori în
culori exuberante), că şi-a făcut şi un autoportret în bi serică. Şi
pictura ropiilor transmite o evidentă plăcere a lucrului, o actualizare
a bucuriei cromatice, care nu se simte în panourile de la biserica

De acum înainte, propria evoluţie l-a făcut să vadă cu alţi ochi
pictura medievală. Tot din sc ri sorile lui Sabin Popp aflăm că în
1925 a revăzut câteva biserici pictate din Moldova, fiind atras mai
ales de Mănăstirea Bistriţa, iar la Mănăstirea Neamţ a făcut schiţe
colorate. Ştefan Neniţescu, la rându l lui, relatează (în ms. citat) :
11 Prima oară când l-am revăzut în toamnă, nu mi-a vorbit aproape
nimic altceva decât de picturile din biserici, entuziasmat fără
margini, arătându-mi cu sobrietate, dar asemeni împărtăşirii unui
secret, cel mai drag lui, şi schiţele de care vorbeşte în scrisoare,
mai multe pe aceeaşi foaie, mici ş i minunate, nu studii de linii şi

Ctitorii
din biserica
(detaliu)

Băleni

Sf. Apostoli, dar se regăseşte în peisajele de pe lunca Ial omiţei sau
în tablourile înfăţişând ruinele bisericii (dintre care unul e păstrat tot
la Muzeul George Enescu).
Descifrând fresca pe care o copia, impresiile acumulate până
atunci asupra artei de tradiţie bizantină, văzută la Veneţia,
Monreale , Constantinopol sau m ă n ăstiri le din Moldova s-au
precipitat, oferind un răspuns posibil căutăril or sale.

culori, ci notaţii despre sine însuşi. Îl surprinseseră şi se
surprinsese. Nu le explica. Nu avea de ce . Le l ăsa taina de înviere
în el" (pag . 14 7).
În anul următor, la Curtea de Argeş, a avut reve l aţia picturii de
la Sf. Nicolae Domnesc din secolul XIV. Şi -a cheltuit ultimii bani pe
monografia bisericii, ed it ată de 11 Buletinul Monumentelor Istorice" ,
trebuind să se împrumute pentru drumul de întoarcere acasă.

NOUL STIL

Ca ş i în arta bizantin ă , în tablouri le lui, toate planurile, în cu lori
la fel de luminoase , par că se apropie de suprafaţa picturii ,
umbrele dispar, contururile, desenate apăsat, încercuiesc forme

Sabin Popp nu a g ăs it o reţetă, lucrând 11în maniera" artei
bizantine, ci a descoperit o rezonanţă profundă între propria sa
aspiraţie şi spiritualitatea la care se ridicaseră capodoperele vechii
picturi murale. Esenţial ă e prin urmare gravitatea trăirii artistice în
jurul armoniei celeste, descoperite în afara dar, mai ales, înlăuntrul
artistului. Astfel , departe de a aj ung e un manierist, Sabin Popp
s-a impus ca un arti st autentic, recu noscut de confraţii săi şi de
criticii de artă contem poran ă.

Biserica din

Băleni,

Anemone, ulei pe carton, nedatat

ulei pe carton, nedatat
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statice. Artistu l nu părăseş te însă total lumea rea l ă, el nu renunţă
la formele vital e, ca de fruct ale figurilor umane , ale dealu rilor sau
vaselor de flori, modelându-le rotunjimile cu treceri uşoare.

de dragoste pentru soţia sa. Figurile umane sunt deseori
pl asate în n at ură - Jrei surori" (1924), autoportretu l de la
Oieşti ( 1926) sau în interioare - Tudor Neniţescu (1925), ca

Ioana Mavrocordat, creion pe hârtie, 1925

Iarna la Braşov, ulei pe carton, 1926

Iarna în Bucureş ti, ulei pe carton, 1926

Peisaje le, ca 11 Lun ca Ialom iţei la Băleni" ( 1924) sau cele din
Vâlcov (1926) sau Cernavodă ( 1927) sunt o succes iune de
planuri etajate, în pragul artei abstracte (prag pe care Sabin
Popp nu l-a trecut niciodată de tot) , purtând uneori un discret
sens simbolic - 11 Pomi în frăţiţi " , Oieşti (1926) - ca o declaraţie

ş i fl ori le; în faţa unui peisaj, ca

la Te scani" (1925) ,
11 Fl ori
Cicoare" (1926), 11 Ma sa spitalului" (1927) sau form ând
naturi statice. Portrete le şi mai ales auto portrete le se apropi e
treptat de hieratismul ctitori lor , de la ,.Au topo rtretul cu
l egătu ră galbenă" (1924) la ce l cu fl oare roşie (1926),
11
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(
Triptic de familie, 1927

G. Enescu, 1925

Triptic
s fârşind

cu ultima lucrare

expusă,

defamilie,

ca o prof es iune de

cred i nţă, „Tripticul de familie" (1927) în ca re s-a înf ăţi şat ca
un zugrav de a l tă dat ă (ca ş i Lu chian în 1906 ş i Pa /l ady în

1942).

1927

Desenele din această etapă devin mai mult proiecte pentru pictu ri
sau schiţe de compoziţie, multe compoziţii cu personaje pe care nu a
ajuns să le realizeze. Ele se limitează la linia de contu r, egal de groasă,
la ca1·e se adaugă eventual indicarea unor planuri mari, haşu rate .
!) 1
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TEMELE BIBLICE
Cele mai revelatoare pentru ultima etapă a evo luţi ei sti lului său
apar însă tablourile cu teme biblice. Sabin Popp a expus în tim pul
vieţii sale numai „Tripticu l religios" cu caracter simbolic, putând
avea şi interpretări laice (Familia, Iertarea trădării, Magdalena,
vari~ţii pe tema iubirii.)
ln atelieru l său au rămas însă neterminate mai multe cartoane
ilustrând şi ele viaţa lui Iisus („Sf. fami lie", „Ii sus purtându-şi
crucea", „Răstignirea" şi ,,Punerea în mormânt") . „Răstignirea" a
fost un experiment abandonat, 11 l ăsat în drum", după expresia lui
Ştefan Neniţescu . Este evident o adaptare după tabloul 11 Le Christ
jaune" de Gauguin (1889) căruia Sabin Popp i-a schimbat
geometria compoziţională. Iisus , slab şi firav , e aşezat la fel, frontal,
dar lemnu l crucii se arcuieşte pe culmea unui deal - mioritic - iar
în jur emană ca nişte raze liniile norilor şi aleea cu plopi. În locu l
bretonfor lui Gaug.ui~, la picioare l e~ cru cii se strâng ţăranii noştri,
dar mai semn 1f1cat1va decat aceasta reprezentare ilustrativă apare
schimbarea cromaticii : petele intense de roşu şi galben, prevestind
fovi.smu l, dispar, l ăsând locul unui acord discret de griuri colorate,
reci.
Celelalte tablouri nu au fost sfârş ite, probabil fără voia artistului
care, în ultimii ani ai vieţii era mereu bolnav, deseori internat în
spi.tal (până ce, operat la Viena de cancer la stomac s-a sfârşi t la
1 ianuarie 1928 la 32 de ani). Perioada 11 nou lui stil", de după
regăsirea trad i ţiei, a durat prin urmare doar trei ani - cele o mie de
zile de care vorbea O. W. Cisek.
Cea mai realizată dintre compoziţii e „Iisus purtându-şi crucea" ,
pentru care Sabin Popp a făcut multe sc hiţe , ajungând la o
imagine unitară, exp res i vă mai ales prin silueta lui Christos în
cămaşă a lbă. Acest tablou, împreună cu ,,Punerea în mormânt", în
care Iisus, întins pe sol, apare strivit, una cu pământul, sunt
singurele lu c rări în care artistul s-a apropiat de lumea s uferinţei .
Ele dezvăluie o faţetă până acum nebănuită a operei sale, orientată
în ansamblu către soare, impresionând mai ales prin trăirea inten să
dar calmă ş i adâncă a bucuriei.
. Boala era .însă pentru a~ist o cruce pe care a dus-o mulţi ani
ş 1 pe care a indurat-o ev1tand cu discreţie mărturisirile patetice.
D eş i s-a grăb~ mi;: reu, parc.ă presimţindu-şi sfârş itul timpuriu,
Sab.1n .Popp a lasat 1n urma lui foarte multe proiecte de compoziţii
(majoritatea au fost publicate ca ilustraţii postume ale voii.imului de
versyri de Ştefan Neniţescu Exerciţii de tăcere, Paid eia, 1995).
ln ultimele luni de viaţă el picta în pat doar flori şi naturi moarte
de dimensiuni reduse.

BIZANŢ ŞI

„ART NOUVEAU"

• • în. că.utarea unei expr.esii lapid are, redu se la esenţial el s-a
1ntaln1t ş1 cu post- 1mpres 1 oniştii francezi, mai ales cu Cezanne,
Gau.guin şi Van Gogh, pe care i-a studiat cu pasiune .
lntr-o ultim ă scri soare, bolnav la pat, Sabin Popp îl ruga pe
Petre .Iorgulescu -Vor să- i împrumute un album cu picturi de
Modigliani pe care dorea cu nerăbdare să-l vadă.
. Familiarizarea cu arta contemporană europeană, cu limbajul
1nternaţ1onal la z1, era obligatorie pentru orice creator, încă de la
"căl ătoria de calfă" din sec.olul al XV-i ea, al cătuind prin urmare
factoru l comun al artişti l or . ln acest context , întoarcerea lui Sabin
Popp ş i a colegilor săi de breaslă spre rădăcini l e vechii arte
romfaneşti apare paradoxal ca o mişcare înnoitoare.
ln expoziţia organizată la Galeria Catacomba a Muzeului
Co l ecţii l or din Bucureşti în februarie 1997, pictoru l Sorin
Dum1tresrn, a.utorul expunerii, a subliniat cu pregnanţă apropieri le
picturii lui Sabin Popp de cea a lui Gauguin şi a lui Klimt (vizibile în
,Autoportret! cu floare roşie" sau „Răstignirea"). La fel de
revelato are sunt însă şi deosebirile: atmosfera autoportretului lui
Gauguin duce gândul la angoasa exprimată de zvârcolirile
s inuoaselo.~ ,Art Nouveau" (din epoca 1900, cuprinsă de vertijul
descoperim fo~e l or ascunse ale e l ectricităţii ca şi ale vieţii s ufl eteşti
incon ştiente, la fe l de primejdioase, studiate de Freud), pe când
lumea lui Sabin Popp e calm ă, clară, împăcată. Armonia dintre om
ş i natură, pe care Gauguin a găsit-o doar în Tahiti, înglobându-şi

personajele în vegetaţie, ca pe flori sau fructe, Sabin Popp a văzut
o în jurul său, ca pe o fericire accesibi l ă, fireasc. Privind tablourile
lui Sabin Popp ai impresia că artistul s-a expus fără grijă razelor
solare ale maeştrilor co lorismu lui european, simţindu-se sigur pe
propriul stil , atât de calm şi aşezat, bine înrădăc in at în solul său
nativ.

OPINIILE CRITICILOR
,,

Criti~a de artă contemporană a încercat să justifice şi să
încadreze nou l stil al lui Sabin Popp în şabloanel e vremii, pe care
Ştefan Neniţe sc u , cel mai avizat, le respinge cu hotărâre,
expediindu-le pe scurt, într-o jum ătate de pagină, în volumul său
dedicat artistului:
"Oare se întorcea mai mult către trecut sau pasiunea pentru
frescă era o reluare şi întrucâtva o local izare a celei pe care în Italia
i-o stârnise Renaşterea, cea simţită de el în genere pentru pictura
ma~ilor ep?ci? Mai găsea .aic i u~ îndemn ş i o încurajare reacţiei faţă
de 1mpre~ 1 onismu l devenit manierist al generaţiei precedente? Nu
le strecura şi tendinţa, şi ea mai mult sau mai puţin generală cam
pretutindeni între cele două războaie, problema unui stil naţional,
cum se spunea curent în tot soiu l de publi caţii pe mai toate limbile,
care îl f~cea să se uite cu atâta pătrundere la zugrăvelile unor
biserici în ruină, ca la Bălen i, vii, ca ale măn ăs tirilor din Moldova
venerabile şi re staurate ca la Curtea de Argeş? Toate trei tezele a~
fost exploatate cu mai mult sau mai puţin talent de criticii eseişti,
prieteni ş 1 duşmani l-au vopsit cu propriile lor tendinţe, în fiecare
se poate des lu ş i ceva adevărat, fără ca nici una să fi e adevărul
adevărat al lui Sabin Popp, total congruent cu dezvoltarea sa
organică, nu ancorată în nici o modă, fiind înrădăci n ată în viaţă şi
de acee;;i. spre viaţă întoarsă" (pag. 163). Ştefan Neniţescu
sub lini ază îndeosebi 11 concepţia de puritate l ăun tri că şi exterioară"
(pag. 170), considerând viziunea lui Sabin Popp )ntr-adevăr
specific românească în adâncurile ei, fără nimic folcloric, nu
anecdotă ci stil (pag. 202). Într-un articol din ,Arta", nr. 4-5, 1971,
Ştefan Neniţe sc u îşi reform ulează aprecierile după cu m urmează:
"Nu este o modernizare a vec hiului meşte ş ug ş i nu este
tradiţionalism. ci .viaţa care trăieşte, ducând cu sine viaţă, adică tot
ce este valabil din trecut. De aceea liniştea, de aceea puritatea, de
aceea orig in alitatea cu vi ul ei autohtonism liber, de aceea Sabin
Popp„.".
Acum, la împlinirea a 100 de an i de la naşterea lui , totul părea
spus despre opera lui Sabin Popp.
Şi totuşi , c:Opii le portretelor de ctitori descoperite la Muzeul
Enescu pun într-o nouă l umină rolu l lui Sabin Popp în cadru l artei
interbelice. ~u numai .Pr~n 11 T ripticul de fam ili e" ci prin toată creaţia
lui din ult1m11 ani de vi aţa el a conştientizat preocuparea majoră a
pictorilor secolului al XX- iea, de co nturare a identităţii artei
romăneşti, oferind
însuşi o s inteză personală de tradiţie şi
modernitate. Astfel 1nţe l egem de ce Oscar Walter Cisek, care îl
numea pe Sabin Popp „un pictor modern cu sufletul unui vechi
iconar şi zugrav de mănăstiri" (op. cit), număra cele 1OOO de zi le
ale împlinirii operei lui după cotitura din 1924 şi până la moartea
artistu lui, la 1 ianuarie 1928 „
~şa se expl i că ş i de ce contemporanii au re s imţit pictura lui
Sabin Popp ca pe o i zbândă a artei româneşti, un model de
rezolvare a problemei artelor plastice dintotdeauna, de a face vizibil
invizibilul, -cu m ar fi spus Klee.

:1

CRONOLOGIE
şi al
Carolinei Vestem ianu, originari din regiunea Sibiului, s-a născu t în
Bucureşti în casa părintească din str. Transilvan iei nr. 20.
1903-1907 - A urmat şcoala primară la Vaslui.
1912-1916 - A studiat la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşt i , având ca
profesori pe Fritz Storck, George Demetrescu-Mirea, Dimitrie
Paciurea, dr. I. Gerota, ş.a.
1915 - A expus două lucrări la Ateneul Român din Bucureşti în cadrul unui
9rup de moldoveni , printre care se afla ş i Adam Bălţatu.
1916 - ln primul război mondial a fost înrolat în aviaţie.
1918 - A deschis o expoziţie la Vaslui îm preună cu Aurel Jiquidi.

1896 - 2 ianuarie - Sabin Popp, fiul medicului veterinar Ion Popp
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1919 - În toamnă a plecat în Italia, stabilindu-se la Roma, unde i-a întâlnit pe
Adam Bălţatu, Aurel Băeşu , W. Arnold şi pe poetul şi criticul de artă
Ştean Neniţescu . A călătorit la Veneţia.
1920 - 6 noiembrie - A deschis împreună cu Adam Bălţatu o expoziţie în sala
Mozart din Bucureşti, cu lucrări din Italia (,Bărci', ,O italiancă",
„Franciscanul" etc.) şi din ţară (majoritatea de la Cluj şi Prundu). La
sfârşitul anului a pornit din nou spre Italia.
1921 - S-a întors în ţară. În anii următori a lucrat şi a locuit în mansarda
vechiului local al Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti din Intrarea
Iulia Haşdeu , împreună cu A Jiquidi şi alţii. Şi-a vizitat familia stabilită
la Cluj.
1922 -A lucrat în Bucureşti, vara la Salcie.
.
1923 -A expus la Salonul de Toamnă. Vara a lucrat la Balcic şi la Cluj .
1924 -A pictat pentru Maruca Cantacuzino copii după portretele unor ctitori
de la biserica Sf. Apostoli din Bucureşti şi din satul Băleni, jud .
Dâmboviţa, unde a pictat şi peisaje din valea Ialomiţei, ,Floarea
soarelui' şi portrete, ca „Fetiţa cârciumarului'. Şi-a instalat atelierul în
casa pări ntească din str. Transilvaniei nr. 20. A expus la Salonul Oficial
un autoportret şi portretul D-nei L .P.
1926 - A expus la Salonul Oficial un „Autoportret", ,Trei surori', ,Din atelier'
şi ,Triptic religios", obţinând un premiu. Vara a lucrat la Vâlcov, apoi a
copiat portretele ·unor ctitori din bisericile de la Tescani, lângă Bacău,
de la conacul boierilor Rosetti (părinţii Marucăi Cantacuzino) şi de la
Mănăstirea Sinaia.
1926 - S-a căsătorit cu sculptoriţa Theodora Cerna!, nepoata generalului
Cerna! care a condus oştirea la 1877. Vara a lucrat la Techirghiol , apoi
la Oieşti - Argeş şi Braşov, unde a fost internat în spital. A expus la
Salonul Oficial un „Autoportret', ,Peisaj din Tescani ', „Lalea albă',
,Mere şi icoane'. A participat la ,Prima expoziţie a graficii româneşti',
cu două litografii ,Pod peste Tibru ' şi ,Bărci la Catania', şi la o
expoziţie de grup în sala Hasefer din Bucureşti .
1927 - A expus la Salonul Oficial „Portret de familie - triptic'. Vara a lucrat la
Cernavodă mai ales peisaje. În octombrie a participat la expoziţia de
artă românească organizată cu ocazia Congresului presei latine de la
Bucureşti.

1928 - 1 ianuarie - A murit la Viena, după o grea operaţie de cancer la
stomac, cu o zi înainte de a împlini 32 de ani.
La Salonul Oficial au fost expuse tablourile , Fetiţa cârciumarului' şi ,Albia
Ialomiţei' (pictate în 1924), , Râpă la mare - Techirghiol" şi „Pomi înfrăţiţi - Oieşti"
(1926), ,Fabrica din Cernavodă" şi „Coşul de fabrică" (1927) .

Resuma
Marquant le centennaire de !'artiste, l'exposition «Sabin Popp entre Byzance et
Art Nouveau»,il la Gallerie «Catacomba• du Musee des Collections d'Art de Bucarest
(fevrier 1997) a ele, au lieu d'une retrospective, une demonstration . L'oeuvre de
Sabin Popp (qui est mort en 1928 32 ans) a ele presentee comme un exemple
d'evolution typique pour l'ensemţje de la peinture roumaine de la periode d'entre Ies
deux guerres mondiales (et qui a:·aure en fait seulement 20 ans).
Les artistes roumains du XIX-'eme secle s'etaient integres aux courants
europeens en adoptant Ies moyens de communication des styles connus, du
classicisme au romantisme, du realisme de Aman
l'impressionnisme de
Grigorescu. Au xx.eme secle, le probeme essentiel a ele de marquer pluto! Ies
differences propres l'art roumaln, au sein de la familie europeenne. Tout en
admirant Ies oeuvres des post-impressionistes, du courant Art Nouveau ou des
expressionnistes, de Cezanne, Gauguin ou Van Gogh, Ies artistes roumains ont
connaître leurs propres traditions, en se tournant vers Ies peintures
cherche
murales et Ies icones des eglises medievales, ou vers l'art paysan , issu du rreme
milieu culturel. De rreme que ses contemporains, Pallady, Sirato, Tonitza, Olga
Greceanu etc., Sabin Popp a oscile entre ces deux poles magnetiques, .en offrant
par son oeuvre une syntrese originelle .
L'approche de la peinture traditionnelle lui a ele occasionnee en 1924 par la
proposition de Maruca Cantacuzino (apparentee aux familles regnantes de
Roumanie) de copier Ies portraits de ses ancetres peints dans des vieilles eglises
en ruine. Celles-ci perpetuaient la tradition byzantine en offrant des moceles de
spiritualite, sur un plan ideal, separe de la vie materielle par l'absence des marques
du temps (du mouvement) et de l'e~pace (de la perspective). Celte conception a
profondement marque l'evolution de style des derneres annees de la vie de Sabin
Popp. L'auteur de l'article, Adina Nanu, critique d'art, belle-fille du peintre, a
recemment decouvert quelques -uns des paneaux avec Ies copies des portraits
d'ancetres dans Ies caves du palais Cantacuzino (actuellement Musee du musicien
George Enescu), mis
jours grace aux efforts de M-me Angele Cerkez,
conservateur du musee.
L'organisateur de l'exposition, le peintre bien connu Sorin Dumitrescu a su
mettre en !umere avec subtilite Ies caracteres apparentant l'oeuvre de Sabin
Popp d'une part
la tradition, d'autre part aux courants artistiques
contemporain's, en plai;:ant des peintures des plus connues de Sabin Popp comme le • Tryptique de familie», des portraits el des paysages-pies des copies
byzantines et en Ies accompagnant de photos d'apies des peintures de Gauguin,
Klimt etc.

a

a

a

a

a

a
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Conservare - Restaurare
RESTAURAREA PALATULUI COTROCENI 1976-1985*
PALATUL COTROCENI
NICOLAE VLĂDESCU

Construit în anul 1679 de voievodul Şerban Cantacuzino,
de la Cotroceni a avut în evoluţia sa patru perioade
distincte :
1. Între anii 1679 şi 1893 a fost mănăstire şi reşedinţă
9omnească. Domnitorii munteni au înzestrat lăcaşu l cu însemnate averi.
ln acest răstimp s-au abătut asupra Cotrocenilor o seamă de calamităţi:
cutremure (1738, 1802 ş . a.), incendii şi jafuri ale cotropitorilor.
Totodată au fost făcute şi unele reparaţii şi chiar reamenajări, ca de pildă
cea din timpul domnitorului Cuza, din anul 1862.
2. După 1863 şi până în 1947 a fost palat regal , modernizat
de arh. Paul Gottereau, cu intervenţii ulterioare ale arhitecţilor
Grigore Cerchez, Karel Limann şi Ion Ernest. Palatul a fost avariat
aşezământul

Intrarea

principală

de cutremuru l din 1O noiembrie 1940 şi bombardat în aprilie 1944,
situaţii ce au determinat intenţia de a fi demolat în 1946.
3. După 1948 până în 1976 s-a produs marea distrugere a
valorilor ce rămăseseră în palat după plecarea Casei Regale.
4. În 1977, la cutremurul din 4 martie, palatul şi biserica au
fost grav avariate. Acţiunea de restaurare începută cu puţin timp
înainte a fost reluată, însă în cu totul altă optică decât cea de până
atunci . Avariile au impus o serie de intervenţii radicale, în special la
zonele realizate după 1893, cele cu vestigii din prima perioadă
(chilii şi pivniţe) comportându-se bine. Fireşte, aşa cum s-a
procedat şi în perioadele anterioare, refacerea clădirilor a prilejuit şi
reamenajarea şi modernizarea întregului complex.

a palatului -

res taura tă
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I. Scurt istoric

Helladu s vorbea despre „m inunata M ă n ăsti re Cotroceni" într-o
descriere a sa, la fel în timpu l domnitorului Constantin
Brânc oveanu (1688-1714), în prim ăvara anu lui 170'2,
epigrafistu l englez Edmund Chisthu ll trecând pe aici l ăsa o ampl ă
prezentare a ansamblului m ăn ăs tirii : „socotită cea mai frumoas ă
din toate cele clădite în acest ţinut de domnii de acum ori
dinainte„. - arată căl ătorul - are forma unui dreptunghi alungit,
zidit din blocuri de piatră cioplită, de s părţit în ch ilii pentru vreo
patruzeci de călugări, cu locuinţă pentru stareţ, o sal ă de masă
comună, cuhnie şi alte încăperi pentru găzdu irea străinilor". În
termeni elogioşi vorbea şi Anton Maria del Chiaro la începutul
veacului al XVIII-iea, pomenind de „marile clăd iri " ale „frumoasei
Mănăstiri Cotroceni". Către sfârşitu l de veac mai l asă în se mnări
italianul Domenico Sestini, austriacu l Franz-Joseph Sultzer ş i
sc urtă

Satul şi moşia Cotrocenilor sunt atestate documentar pentru
prima dată într-un hrisov domnesc la începutul secolului al XVII-iea.
În timpul lui Mihai Viteazul, menţionează hrisovul din '27 noiembrie
1614, moşia a fost trecută în seama domniei, lu ată de la Stoica,
Preda şi lşvan care stăpâniseră 11 moşia bătrână şi dreaptă de la
moşii lor, din zilele altor domni bătrâni".
Cotrocenii devin, la 10 iunie 1660, proprietatea lui Şerban
Cantacuzino, răsplată pentru preţioasele lui servicii. În următoarele
două decenii, prin cumpărări succesive, la această valoroasă
moşie se vor adăuga terenul „din deal", locul de ctitorie a
mănăstirii şi caselor domneşti, şi „cel din vale", până în lunca
Dâmboviţei.

În pădurea Cotrocenilor a existat un schit închinat Sfinţilor
Serghie ş i Vach . În . acest loc Şerban şi-a găsit adăpost într-un
mo1nent greu al vieţii sale. Ascunzându-se timp de trei zile
(5-7 octombrie) şi scăpând de urgia urmăritorilor , el a promis lui
Dumnezeu să ridice în acel loc o mănăstire, ceea ce a şi făcut în
primul an de domnie noul voievod (1678-1688).
În pisania bisericii de la Cotroceni, ca şi în hrisovul de ctitorie
dat de domnitor în 168'2, este menţionat , alături de hramul cel
mare al Adormirii Maicii Domnului, prăznuit la 15 august, şi hramul
Sfinţilor Serghie ş i Vach, al căror praznic este la 7 octombrie, ceea
ce poate constitui argumentu l de confirmare a existenţei schitului
pe locul unde a fost c l ădită biserica.
Încă din perioada de început, Mănăstirea Cotroceni a stârnit
admiraţie, fapt atestat de în se mnările lăsate de cărturarii vre mii
sau ale diferiţilor căl ători străini care au vizitat-o. Învăţatul grec

alţii.

În decursul istoriei sale M ăn ăs tirea Cotroceni a servit ca
reşedinţă domnească în repetate rânduri; au locuit aici Şerban

Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Nicolae ş i Constantin
Mavrocordat, Alexandru lpsilante, Ioan Vodă Caragea, Mihai Şuţu,
Alexandru Moruzi, Constantin Hangherli, Barbu Ştirbei ş i alţii .
Anul 18'21 a legat numele M ăn ăstirii Cotroceni de miş carea
revoluţionară a lui Tudor Vladimirescu, după cum în 1848 au fost
aduşi aici şi închişi, între alţii, Nicolae Bălce scu, fraţii Goleşti, C. A
Rosetti , Cezar Bolliac, Gr. lpăte sc u.
Alexandru Ioan Cuza a locuit la Cotroceni în casele domneşti şi tot
aici a fost închis, în urma detronării sale, înainte de a fi trimis în exil.
Vechile case domneşti au devenit apoi reşedinţă sec und ară a
domnitorului Carol, pentru ca, după 1893, să fi e demolate în parte
ş i să se cl ădească , pe vechi le fundaţii sau pe zidurile pivniţel or, un
nou palat, ce va fi destinat familiei princiare moştenitoare.

Palatul Cotroceni, exterior
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Casele domneşti ş i Mănăstirea Cotroceni rep rezintă poate
singurul mare ansamblu arhitectonic care îşi păstrează, timp de
peste trei sute de ani, funcţiunea de reşedinţă domnească şi palat
pentru mari recepţii protoco lare şi fastuoase ceremonii , ajungând
până în zi lele noastre şi trecând pragul jubiliar pentru încă o lungă
perioadă, ca urmare a intervenţiilor de curând efectuate.

internaţio nală a restaurărilor" (adoptată la cel de-al II -iea
Congres al arhitecţil or ş i tehnicienilor de monumente de la
Veneţia, din mai 1964) sau doctrina „ Unităţii de stil " promovată
de francezi prin şcoa l a lui Emm anue l Viollet le Duc
(18 14-1879), ori doctrina fatalistă a eng lezu lu i John Ru skin

(18 14-1900).

Palatul Cotroceni, exterior

li. Itinerar de restituire - o stare de spirit
,Deziluzia pe care o are un intelectual provine din raportarea concretului
imperfect la ideal".

PETRE

ŢUŢEA

Dincolo de orice îndoial ă, ansamb lul arhitectonic de la
Cotroceni reprezintă unul dintre cele mai însemnate monumente
istorice din ţara noastră.
Dacă în sens etimologic, latinescul „monumentum" înseamnă a
aminti, aplicarea lui la Palatul Cotroceni este indi scu tabil ă.
În afara va lorii arhitectura le, aceas t ă rea li zare, care,
vo rbindu-n e de virtuţil e creatoare ale meşter il or secolului al
XVI I- iea, prin vechime trebuie să o considerăm monument
istori c, ne obligă să-i relevăm şi valoarea cog nitivă, prin noianu l
de evenimente ce s-au consumat aici, Cotrocen ii reprezentând
o cro nic ă vie a istoriei noastre pe o perioadă ce depăşeşte 300
de ani.
În privinţa modu lui în care s-au abordat studiile şi l ucrări l e
de re staurare ar fi de remarcat un complex metodologic, din
care s-a eliminat id eea unei unice poziţii care să se încadreze
strict în prevederi sau opţiuni consacrate , cum ar fi „Carta

Poate, de ce să nu recunoaştem, am considerat că s-ar
apropia mai mult de situaţia noa stră atitudinea restaurărilor „istorice
ş i ştiinţifice" ai căror promotori au fost Luca Beltrami ş i Camillo
Boito , poziţie cristalizată în „Carta de la Atena" din 1931.
Metodologia adoptată în complexu l proces de restaurare,
reevaluare ş i organizare a unui asemene·a ansamblu a fost
structurată pe urm ătoare le direcţii:
- restituirea tuturor componentelor de mărturii certe;
- consolidarea elementelor structurale prin mijloace ş i metode
diferenţiate, în funcţie de starea lor fizică;
- în s itu aţii li mită, i ntervenţii la structură în raport de avaria
constatată, urmărindu-se alterarea stării iniţial e în mă s ură
cât mai mică, dar asigurându-se o corectă compo rtare la
solicitări orizontale şi gravitaţionale;
- recompunerea ambiental ă a unor spaţi i li psite de fini saje le
iniţiale prin extinderea unor decoraţii interioare locale la
întregu l spaţiu de ele determinat;
- interpretarea stilistic ă a unor zone li psite total de m ărturi i
spaţia l e sau decorative, integrate în gama de opţiu ni, fie ale
Reginei Maria, fie ale ce lor de până la ea;
- în general, revenirea la unele rezolvări sau detalii descoperite
în urma decopertă ril o r ori în arhive, sau asimi lând s itu aţia
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dată cu

atmosfera şi spiritul eterogen ale altor clădiri
amenajate în aceeaşi perioadă (castelele Peleş, Bran, Balcic
etc.);
- în lipsa totală a mărturiilor, crearea unor interioare noi a căror
sursă să fie ori universul stilistic al lui Paul Gottereau, ori cel
al lui Grigore Cerchez sau Karel Limann ;
- utilizarea unor materiale de cea mai bună calitate valorificate
de meşteri de deosebită calificare.
Studiile de restaurare şi reamenajare a Palatului Cotroceni au
fost începute printr-o intensă documentare privind v iaţa
monumentului. Dacă pentru biserica ce s-a constituit, de fapt, în
pivot funcţional şi compoziţiona l au fost efectuate, în timp, o serie
de lucrări de cercetare şi recente investigaţii, pentru restul
ansamblului şi al zonei acestuia nu s-au putut face din
considerente fireşti. Destinaţia avută de reşedinţă regală, în
principal de la instaurarea monarhiei. în România, şi apoi atribuirea
acestui ansamblu pionierilor, în perioada 1950-1976, deci mai
bine de 100 de ani; au făcut inoperante studiile privind acest
monument.
Deşi , în lum e, id eea menţinerii sau reconstituirii unor
monumente a devenit o reflectare conştientă încă din 1790, prin
Decretul Convenţiei Naţionale Franceze, în ţara noastră această
idee s-a manifestat cu întârziere. Iar dacă ne referim la Palatul
Cotroceni, ea nu s-ar fi putut aplica din cauza destinaţiei
ansamblului, care a fost permanent folosit de domnitorii Ţării
Româneşti sau de familia regală, având, ocazional, şi alte destinaţii.
Sentimental vorbi nd, pentru noi cei de astăzi, ni s-ar părea că
momentul 1893 al intervenţiilor lui P. Gottereau ar fi trebuit în mod
firesc să se fi constituit într-o restaurare a vech il or case domneşti;
dar, cum scopul arhitecturii este realizarea necesarului pot fi luate
în discuţie două situaţi i legate de acest moment:
1. Dacă restaurarea s-ar fi făcut după metoda arhitectului
A Lecomte du Nouy (agreat la acea vreme de Regele Carol I şi
care a intervenit nefast la atâtea monumente româneşti) ar fi
însemnat să se piardă autenticitatea vechilor case domneşti.
2. Chiar aşa făcută, restaurarea nu ar fi dat satisfacţie în mod
sigur viziunii funcţionale şi estetice a monarhului, opţiunile sale fiind
de o cu totul altă orientare. De aceea, regele a făcut ape l la
arhitectu l francez Paul Gottereau, căru ia avea să-i mai încred inţeze
şi alte importante edifici i: Palatul Regal - ce va completa fostele
case Golescu -, Biblioteca Centrală Universitară, Casa de
Depuneri ş i altele . Viziunea acestuia, expresie a so li citări i
comanditarului , a fost 11 amendată" de intervenţiile ulterioare ale
arhitectului Grigore Cerchez (ale cărui remodel ări efectuate , la
cererea reginei Maria, se înscriu în climatul tradiţiei româneşti, noi
fiind tentaţi să le considerăm un demers de re stituire spiritual ă
către începuturi le acestei ctitorii), precum şi ale arhitecţilor
K. Limann şi I. Ernest.

Casele domneşti, clădiri principale ale ansamblului, erau
construite pe parter şi un etaj, pe latura dinspre est, şi, pa~ial, pe
cea de nord, fapt atestat de prezenţa cărămizilor medievale
specifice, ce alcătuiesc zidurile existente. Este explicabilă o astfel
de dezvoltare a lor pentru că spaţiile ce vor fi fost în acest corp de
clădire, la etaj în special, puteau avea ferestre mari, prin care să fie
cuprinsă toată lunca Dâmboviţei ce se întindea la piciorul dealului
străjuit de clădire şi împânzit de vii şi livezi.
Frumuseţea peisajului îl va fi determinat poate şi pe Alexandru
lpsilante să ridice, la sfârşitul deceniului al optu lea al secolului al
XVIII-iea, foişoru l sau chioşcul care i-a purtat numele şi care a
dăinuit până · în secolu l al XIX-iea, către mijloc, când a ars, fiind
apoi demolat în 1893. Cele douăsprezece coloane ale foişorului,
posibil să fi fost identice cu cele existente în pala , dupăintervenţia
lui Gottereau, purtând pe două dintre abacele unor capitele
următoarele consemnări: una cu data 1679 cu cifre arabe şi o alta
cu inscripţie slavonă, 25 mai 1679 (dată care diferă de cea de pe
pisania pisericii ce menţionează începerea constru cţiei la 26 mai
1679). Intre casele domneşti şi chioşc s-a descoperit o pl atformă
pardosită cu plăci hexagonale din argi l ă arsă, de o calitate
deosebită .

Tot din perioada I, deci a construcţii l or din anii de început,
provin şi trei încăperi de pe latura de sud a incintei secundare;
prezenţa lor, ca şi a zidu lui de închidere a acestei incinte, este
atestată de planul lui Sultzer. Documentele secolului al XIX-iea
menţionează clădirile incintei secundare ca fiind mult mai
dezvoltate, s ituaţie figurată în planul lui Friederich Jung de la 1856
(interesul nostru pentru planul acesta sporind prin faptul că aici
sunt menţionate drumurile de acces din zonă şi , mai ales, marcată
intrarea în mănăstire) .
Pentru incinta secundară ar fi de remarcat că zidăria clădiri l or
de dată mai recentă, conform planului lui Friederich Jung, nu mai
era făcută cu cărămidă subţire folosită la zidul din incintă (excepţie
făcând numai cele trei încăperi de pe latura de sud de care am
amintit mai sus, spaţii ~eosebite pe care le-am păstrat,
restaurându-le). Interesu l particular pentru aceste încăperi îl
constituie dispunerea ferestrelor din ce le două încăperi principale :

III. Perioade ale existenţei curţii domneşti
Componentele de bază ale ansamblului de la Cotroceni sunt
clădiri l e ce determină cele două incinte ad iacente: incinta principală

(68,00 x 78,00 m), cu pivotul său compoziţional - biserica - şi cea
secundară (58,00 x 40,00), prin care se intra de altfel şi unde se
adăposteau

cherhanalele şi vitele peste noapte.

Construcţii l e ce alcătuiau aceste cu~i pot fi încadrate în trei

marl perioade, în funcţie de momentul istoric al apariţiei lor.
ln perioada I (1679-1893), în afară de biserică, sunt cuprinse
chiliile cu clopotniţa (ce separă cele două cu~i), iar pe latura
dinspre nord a incintei principale ş i , pa~ial, pe cea de est, sunt
casele domneşti şi, probabil, va fi fost şi paraclisul; pe latura
dinspre sud s-au găsit fundaţiile altor chilii şi, presupunem , şi ale
caselor egumeneşti. Din documente rezultă că acestea, împreună
cu clopotniţa, s-au dărâmat la cutremurul din 8 mai 1738.
Confirmarea o găsim şi într-un plan, cartografiat de austriacu l
F. J. Sultzer în 1781, în care sunt arătate cu claritate construcţiile
existente la acea vreme, reprezentate cu pete negre, în timp ce
chiliile de pe latura de sud sunt marcate numai printr-o linie de
contur.

Coloană de la casele domneş ti ?i foi?orul lui lpsilan li
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Planul de situaţie al ansamblului mănăstiresc, redactat de F. J. Sultzer in 1781
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câte două ferestre mari pe un registru superior şi câte patru mici
aproape de pardoseal ă, simetric plasate faţă de cele de deasupra.
Această repartizare a golurilor, neîntâlnit ă de noi în alte clăd iri
mănăstireşti, va fi fo st determinată , desigur, de o anume

necesitate funcţional ă care , în ci uda investigaţiilor făcute în rândul
unor speciali şti, a rămas nee.l u cidată. Frumuseţea compoziţiei,
proporţia golurilor, rapo rtul lor faţă de plinul pereţilor şi
luminozitatea spaţiului sunt cuceritoare .

Abaca cu inscripţia anului de ctitorire a caselor domne~fi

Dispunerea ferestrelor din cele 2 încăperi principale, 30 septembrie 1938
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hincinta sec undară se vor reamenaja grajduri, ceva mai târziu
garaje şi câteva s paţii de loc uinţe man sardate. Întrucât accesul
principal în palat traversa această curte cu anexe, se vor ridica
două ziduri, de o parte ş i de alta a aleii de acces, pentru a masca
posibi lele imagini mai puţin plăcute, rezultat al activităţii zilnice

Cea de-a li-a perioadă (1893-1 94 7), evidentă în constituirea
în timp a clădirilor ce al cătuiesc Palatul Cotroceni, este marcată prin
cele, care au făcut obiectul intervenţiilor arh. P. Gottereau.
ln urma deciziei guvernului român începe, în 1893,
remodelarea caselor domneşti, devenite reşedinţă de vară a noilor
monarhi, Regele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen şi Regina
Elisabeta de Wied, pentru ca, la scurt ti mp, palatul să fie trecut în
fo l osinţa tinerei familii moştenitoare a coroanei: prin ci pel e
Ferdinand de Hohenzollern şi principesa Maria de Saxa CoburgGotha.
Sunt restructurate vechi le spaţii interioare, sub aspect
fun~ţional ele trebuind să răspundă noilor necesităţi.
ln planul expresiei arhitecturale, atât la interior, cât şi la
exterior, se va recurge la stilul specific sfârşitului de veac al
XIX-iea - eclectismul francez. Este nota caracteristică şi firească
pe care arh. Paul Gottereau, prin formaţia sa profesională, a adus? nu numai aici, ci şi celorlalte edificii proiectate de el în Bucureşti.
ln această perioadă se completează incinta principală cu porticul de
pe latura de est, înlocuindu-se foişorul lui lpsilante. Au loc o serie
de intervenţii la chiliile ce flanchează clopotniţa, străpungându-se

Clopotniţa preia şi ea expresia ahitecturală a etapei Gottereau,
fiind rerŢiodelată. Se prevăd aceleaşi bosaje la socl u, pi lastraturi şi
chiar o decoraţie mural ă pictată în stil Art Nouveau în arcul dublau
de peste intrare.
În cadru l celei de a doua perioade sunt distincte intervenţiile
arh. Gr: Cerchez, atestate de datele menţionate pe unele plan şe
găsite îh arhiva Castelului Peleş.
S-a completat astfel, la cererea reginei Maria, aripa de nord cu
s paţii necesare doamnelor de onoare (un fel de apartamente
duplex) şi înalţilor oaspeţi; o sal ă de gimnastică la demisol prelua
spaţiul zonei unde se presupune că, la parter, va fi fost paraclisul
(spaţiu fo~osit începând din octombrie 1915 pentru centrala
termică). ln 1925, la etajul I, arh. Gr. Cerchez amenaja o
sufragerie cu un foişor, după modelul celui de la Mănăstirea Hurezi

noi ferestre axate în mod riguros pe intercolonamentul vechi, care,
prin plasarea lor deasupra naşterii arcelor, vor afecta mu lte din
bo lţi l e interioare.
Pe latura dinspre sud , în ultima ei al cătuire (1976), se continua
porticul din zona chiliilor, spre a da unitate curţi i . Coloanele de aici
preluau forma celorlalte, dar au fost executate în praf de piatră. Este
de semnalat că, anterior acestei ultime s itu aţi i , pe latura respectivă
se găseau spaţii importante, atestate de câteva fotografii făcute din
avion. Ele pot fi datate înainte de 1929 în orice caz, pentru că nu
au completarea real izată la această dată de arh. Gr. Cerchez în zona
bibliotecii şi a dormitorului regal. Din im agin ile la care ne referim
rezultă că, pe latura de sud , la capete, existau două importante
c l ădiri, construite cu parter şi etaj, avariate la bombardamentul din
4 aprilie 1944 şi ulterior demolate. De altfel, despre cea din colţul
de sud-est vorbeşte şi Martha Bibescu, descriind o întâlnire care a
avut loc acolo şi la care au participat Regele Carol al II-iea, Mihai,
Mare Voievod de Alba-Iulia, şi Elena Lupescu.

al lui Dionisie Bălăceanu, iar la etaju l li, o mi că terasă spre nord şi
un alt foişor, amplasate în faţa salonu lui de pictură, creaţie în stil
Tudor a arh. K. Limann. Lucrările au continuat cu intervenţiile
arhitectului Grigore Cerchez la cele două saloane adiacente, de la
etajul I din aripa de nord.
Sufrageria cavalerilor şi sala de dans ( a căror i niţială decoraţie
în stil Renaştere franceză şi, respectiv, stil Garnier Opera este
atestată şi de fotografiile publicate în revista „Rumănien in Wort
und Bild", din 3 1 martie 1918) sunt remodelate în stiluri autohtone:
una în care se face apel la detalii de factură mo l dovenească şi cea
de a doua la detalii munteneş ti (denum ite în jurnalul Reginei Maria
„Mare le Salon Alb"). În pofida prezenţei unei ample arcade de
separare a celor două saloane şi a diferenţei de tratare decorativă
se obţine un spaţiu monumental unitar, de autentică expresivitate
românească. În 1929 arh. Gr. Cerchez realizează o com pletare
funcţională în colţu l de nord-est al palatului , creând o loggie la
nivelul bibliotecii, iar deasupra ei o debara, anexă a dormitorului

gospodăreşti.
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Clopotniţa Înainte de restaurare
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regal. Aceasta întregeşte accentul volumetric al scării de m1c1
dimensiuni care asigură legătura pe întreaga verticală, de la
dormitor la bibliotecă şi apoi în parc.
Pe acelaşi etaj trebuie să semnalăm intervenţiile ce au avut loc
la Sala tronului, iniţial cu arhitectura eclectică a lui P. Gottereau
(marele Salon al principesei - stil Ludovic al XIV-iea), devenit apoi
Salonul de aur cu o decoraţie de sorginte Secession, destul de
bizară; atât de bizară , încât nu am avut curajul să reconstituim
modelajul numai pe baza fotografiilor de ansamblu. Astfel încât,
într-un spaţiu vid de decoraţie şi chiar incert ca morfologie
s paţial ă, am considerat că riscăm cel mai puţin preluând
ornamentele ce au rezi stat timpului pe latura dinspre parc a

Sufrageria

crea tă

încăperii, o travee cu plafon boltit, alcătuit din trei cupole, travee
adăugată de Gottereau vechilor case domneşti. lnterve~ţii din
această perioadă ar mai fi de consemnat la etajul al doilea. ln anul

1929, deci la doi ani de la decesul Regelui Ferdinand I, Regina
Maria a dorit schimbarea decoraţiei din stucatură argintie destul
de abundentă , de inspiraţie celtică , din dormitorul său, cu una mai
senină, dar aparţinând tot atmosferei 11 albionului", în stil Tudor,
realizată de arh . Ion Ernest, de data aceasta s-a obţinut o
ambianţă mult mai calmă , în care grinzi decorative din lemn de
culoare închisă, arcuite, delimitează câmpuri de alb strălucitor ce
coboară pe pereţii punctaţi cu mici ocniţe; un şemineu monumental
din piatră aduce în acest spaţiu o notă medievală, susţinută ca

de arh. Gr. Cerchez
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decoraţie şi de un trafor din marmură de Carara cu mici vitralii
galbene.
Un cuvânt aparte pentru frizele din lemn montate între grinzi.
repreze ntările acestora ne reţin atenţia: animale fantastice legate
cu o îm pletitură vegetală, realizate într-o expresie de factură gotică .
Am putea interpreta opţiunea pentru stilul Tudor ca argument în
limpezirea unui alt tărâm de gânduri, ce o vor fi frământat pe
aug usta regină, când a decis ca în camera de alături să schimbe
decoraţia interioară în stil Ludovic al XV-iea, expresie a aceluiaşi
eclectis m de sfârşit de secol al XIX-iea, cu una de factură
scand inavă; s-a dorit şi s-a obţinut atmosfera nordului european
prin interesante reprezentări mitologice, ce definesc 11 micul Salon
norvegian", cum îl numea Regina Maria. Descifrăm în acest context
o stare de spirit a sa, pe de o parte , tânjind după tărâmuri
înconjurate de ape - amintindu-i de zilele unei copilării lipsite de
griji petrecute, până la 17 ani, în insulele Osborne sau Malta-, pe
de altă parte , poate dorul de aceeaşi perioadă a vieţii c·ând îşi
împă~ea bucuriile sau necazuril e cu buna sa veri şoa ră, devenită în
acei ani de despă~ire, regina Maud a Norvegiei. Acest salon,
realizat către anul 1926, ca ş i Salonul de vânătoare de la etajul .I
(ln locul salonului bizantin) ş i cel de pictură din aripa de nord a
palatu lui sunt c reaţia arh. Karel Limann (autor al ultimelor
intervenţii de la Castelul Pele ş) ş i, pa~ial, a arh. Ion Ernest.
Spiritul Reginei Maria a continuat să d ăi nuie în palatul care, o
viaţă întreagă a constitu it grija şi oglinda aspiraţiilor sale de
identificare cu poporul român şi, totodată, expresia nostalgică a

opţiunilor

ei sentim~ntal-estetice . Administraţia Casei Regale de la
Cotroceni s-a preocupat de buna gospodărire a clădirilor şi
parcului , până în anul 1940, când cutremurul din zorii zilei de
1O noiembrie a determinat decizia de renunţare temporară la
folosirea lui. Grav afectat de cutremur (a se cerceta cele 38 de
fotografii ~xistente în arhiva Palatului Cotroceni) _şi apoi bombardat
în primăvara lui 1944, când a fost distrusă o parte din aripa de sud
a incintei principale cu 11 apartamentul prinţului", Palatul Cotroceni a
fost abandonat.
Sunt de menţionat câteva intervenţii de natură a repara unele
stricăciuni datorate trecerii timpului şi cutremurului din 1940.
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a comandat o reparaţie generală
a palatului încredinţată în regie arhitectului Mario Stoppa. ln 1941
s-au efectuat lucrări de consolidare a clopotniţei şi bisericii sub
îndrumarea arhitectului Petre Antonescu, care au continuat în 1943
sub coordonarea arhitecţilor Horia Teodoru şi Em. Costescu. În
19.44 s-au reluat lucră rile de consolidare a bisericii cu contribuţia
unei echipe mai numeroase, formată din: arhitect V. Ştefănescu,
din partea Comisiei Monumentelor Istorice, arhitect M. Stoppa, din
partea Administraţiei Casei Regale, şi arh. Şt. Balş .
După bombardarea aripei de sud, în aprilie 1944, s-au
executat Jucrări de reparaţii sub conducerea arh. N. Lupu şi arh .
Şt. Balş .- Toate aceste intervenţii nu au dat satisfacţie. Astfel , în
anul 1946 s-a cerut constituirea unei comisii care să ducă la
îndeplinire un înalt ordin de demolare a corpului principal. Totuşi,
către sfârşitul aceluiaşi an, s-a mai iniţiat o acţiune de refacere a

Imagine din dimineaţa zilei de 5 martie 1977
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Salonul alb după cutremur

Salonul alb după restaurare
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Travee cu plafon boltit

Faţada adasată

alcătuit

din 3 cupale,

adăugată

de Gottereau

de arh. Gottereau zidului vechilor case
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domneşti

Fostul salon de aur În

Decoraţia iniţială

zidărie

a dormitorului Reginei Maria

din perioada

găsită

cantacuzină

sub cubitul ce

alcătuia

finisajul ultimei

rezolvări
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Dormitorul, vedere

după

restaurare

Decoraţia iniţială (1893)
dincolo de tavanul din lemn
al salonului norvegian,
utilizată astăzi În salonul adiacent

găsită
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Salonul norvegian

palatului la care au participat arh itecţii Petre An tonescu ş i Horia
Teodoru.
Perioada a III-a. La în ceputul anului '40, palatul a fost
preluat de Mini sterul de Interne. S-au făcut o seam ă de
comp l etări, modifi cări ş i co n solidări cu totul sumare (puse în
evide nţă în mod acuzator de cutremurul din 1977, ale cărui avarii
au fost exact în zonele şi la elemente le afectate în 1940).
Sunt de relevat, în acelaşi timp, pentru perioada 1948- 1976,
o serie de i ntervenţii brutale, care au mutilat mare parte din spaţiil e
şi finisajele saloane lor palatului , astfe l:
La parter:
- lampadarele baldachinului de la intrarea prin cipal ă au fo st
demontate;
- scara de lemn sculptat din dreapta intră rii principale
demolată.

La etajul I:
- sufrageria veche a Regelui Carol I în stil neorenaştere
german ă şi Salonul de aur au fo st devastate;
- toate coloanel e din piatră de Rusciuc din Salonul alb au fost
vops ite cu vin acet cenuş iu închis;

după

restaura re

- toate încăpe ril e dintre sufrageria no u ă (arh. Gr. Cerchez) şi
cuhn ie au fost t ransform ate.
La etajul li:
- cele două în căpe ri ale copii lor de peste sufrage ria veche au
fost cu răţate de finisaje, ca ş i cele dou ă în căp eri din zona loggiei
mari dinspre curtea principală;
- dormitorul Regelui Ferd inan d I a fost co mplet devastat;
- toate încăpe ril e dintre această ca m e ră ş i Salonul de p i ctură,
precum ş i celelalte spaţii de p ână la cuhnie, mai puţi n scara din
lemn de c ireş (care s-a prăbuş it însă la cutrem urul din '77), au fost
desfi inţate .

La etajul III :
- s-au mod ificat radical spaţiil e de aici ale că ror p ereţi , de
asemenea, s-au prăb u şit la cutremuru l din '77.
Este de consemnat însă faptul că atât la cutrem urul din '40 ,
cât ş i la cel din '77 (precum şi la cele care au urmat în 1986 ş i,
apoi, în 1990) nu s-a produs nici o fisură în zidurile ctitorite în
vremea lui Ş e rban Vod ă , ziduri care în aripa de est al cătu i esc o
bună parte din etajul clădir ii.

69

http://patrimoniu.gov.ro

Avarii la logia de est - 1O noiembrie 1940

Avarii la

aceeaşi

logie - 4 martie 1977
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Pian
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Plan durez-dechaussee, situation
actuelle
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pa9i

apariinănd

Mănl!.stirii

Cotroceni
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1. Cuhnie
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3 . Chilii
4. Portic
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7. Salonul Alexandru
Ioan Cuza
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Palatului Regal
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scara de onoare
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Salles du monastere
de Cotroceni
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2. RMectolre
3. Cellules
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s.' Annexes
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prindaire
7. Salon d' AleXMdre
Ioan Cuza
Salles du Palais Roya!
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avec rescalier
d'honneur
9. Galeries

The parts of ttle
Cotroceni Monastery
(1679):
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2. The refectory
3 . Cells
4. Portico
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7. Room of Alexander
Ioan Cuza
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8. The entrance hali
wittl the s taircase
9. Ga!lerles

Planul parter - situaţia actuală .
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actual A

11!1.J«~a

Plan de premier ~taoe.
situatIon actue lle
Plan of ttie first noor,
current form

S
paţllfe de recep~e ale Palatului
Regal:
1. Sufrageria germană
2. Salonul tle.vllnlltoare
.3. Salonul florllor
4 . Biblioteca
5. Salonul Cerchez
6. Sufrageria regală
7. Salonul sufrageriei
8. SQJI pentru expoziţii temporare
'I.__.
_ _ _._
_ _ _ _••

Salles de rtlceptlon du Palals Royal:
1. Salle ll manger
2 ..Salon de chass11 (da.tJ troplleea)
3 . Saion aux fteU!s
4 . Blbllotti~ue

s. Sa10n Cerchez
6. Salle ll manger royale
7. Salon de la aalle ll manoer
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The reception rooms ol the

Palace:

1. The Gef'men dinlng room
2. The huntlng room

3. The nower room
4. The llbrary

5. The r~~on room (Cerchez)
8. The Roval dinlng room
7. The haO of the dining room
.8. Rooms lor tempora,ry exhibltions

Planul etajului I, situaţia actuală
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A - Entroo
B-Ve&tibule
C - Escaller d„onneur
D. Gale nea (aty1e Gamier Opera)
E - Grand salon de rkeption (style Gamler QiHlra)
F - Grande salle manger (Renaissance fran~e)
G - Cabinet de travail du plince (Renaissance Henri I~
H - Antichambre
1- Grand salon de la princesse (Louis XIV)
K - Petit salon (Louis XV)
L - Salle bysantine
M - Salle â manger (Renaissance allemande)
N • Offices
O - Escalier principal en bois (Renalssance franc;aise) montant 3 etages
P - Pike de service

a

Planul et,ajululJ,
m

planşa originală

1893

(arh. P. Gonereau)
Plan du premier
etage, esquisse
orig inale de 1693
(arâl. P. Gonereau)
Plan of first noor,
orig inal sketch from

1893
(arch. P. Gottereau)

Planul etajului I, plan~ă origina lă din 1893 (arh. P. Gottereau)

Pianul etajului 11situa~a actuală

Plan du seconda
etage - sltuation
actuelie
Plan of second fioor
- current forrn

spa~i reziden~ale:
1. Apartament Biederrneyer
2. Apartament german
3. Salon oriental
4. Terasă cu foişor
5. Apartamem regal
6. Apartament francez
7. Dormitorul reginei Maria
B. Salonul norvegian
9. Apartam&nt francez
10. Apartament Empire

Espaces rbsldentiels:
1. Appartement Biedermeyer
2. Appartement allemand
3. Salon oriental
4. Tenasse ave<: belvedilre
5. Appartement royal
6. Appartement lranc;ais
7. Chambre â coucher de la
reine Marie
8. Salon norvilgien
9. Appartement franc;ais
1O. Appartement Empire

Resldential rooms :
1. The Biedermeyer apartment
2. The German apartment
3. The Oriental room
4. The terrace
5. The Royai apartment.
6 . The French apartmenl
7 . Queen Maria's bedroom
8. The Norwegian room
9. The French apartment
1 O.The Emplre apartment

Planul etajului li
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Scara din lemn de cireş

Etajul III după cutremurul din 1977
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Etajul III,
pereţi prăbuşiţi
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la cutremurul din 1977

Tirant montat prin forjare,
care a asigurat menţinerea clădirii în zona de est

Ziduri
ale vechilor
case domneşti

, .... ~ .

1• ~~!1'11.

'!'~~-:J '"''""°"""°"''l

Atipa de est,
ziduri nefisurate
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COMPLETĂRI CONTEMPORANE (1977-1986)
Perioada a IV-a. Corpul nou al palatului a fost creat spre a
închide latura de sud a incintei principale, asigurând echilibru l
compoziţional al acesteia (fig. 29). Dintre variantele luate în studiu,

pala

~

CONSffiUCTll ISTORICE

D

CO NSTR UCTll NOI

coti· c e n i

In trarea

principală

am considerat că ar împieta cel mai puţin asupra ansamblului
preluarea elementelor existente în compoziţia lui Paul Gottereau şi
folosirea acestora în ritmuri cât mai liniştite, lipsite de accente sau
accidente care să subordoneze vechi le corpuri.
Am considerat că totu l trebuie să se integreze cu cât mai multă
discreţie alcătuiri l or de dinainte.
O intervenţi e sim ilară s-a impus ş i pentru latura de vest a
in ci ntei principale, construită iniţi al numai pe parter ş i cuprinzând,
în fostele chi lii , s paţii compartimentate în nenumărate, foarte mici
depozite, în care cândva fusese ţinut armamentul, muniţia ş i
cazarm amentul micii un ităţi de gardă a palatului.
Arh itectura acestui corp era însă de o cu totul altă valoare şi
expresie arhitecturală. Prezenţa turnu l ui-clopotniţă a impu s
menţin e rea caracterului arhitecturii româneşti. Astfel, cu prilejul
ultimelor lucrări , volumul chi liilor a fost completat cu un nivel,
expresia a rhitectural ă fiind determinată de porticul parteru lui cu
coloanele originale din piatră de Rusciuc (spre deosebire de
porticul de pe latura de sud, tot numai pe parter, ale cărui coloane ,
identice ca factură cu cele ale chi liilor, erau realizate din praf de
p iatră, lu crări efectuate după bombardamentul din 4 aprilie 1944).
ln acest fel , incinta s-a închegat cu trei laturi la o aceeaş i cotă a
s treaş in ei (+ 15, 70), într-o exp re sie a rhit ectura lă specifi că
eclectismu lui fran cez, cea de a patra având o cotă cores punzătoare
unui parter cu etaj (+9,60 m). Ansamblul a fost echilibrat pe
această l atură prin prezenţa compensatoare a turnu l ui-clopotniţă
(+ 19,20). S-a urm ărit ca faţada de sud , dinspre pădu re, a corpului
nou să con stituie o replică de complementaritate a faţadei de nord
spre Grădina Botanică.
Astfel se regăsesc, în acelaşi ansamblu, momente compuse
din elemente de arhitectură tradiţi onal ă integrate în expresia
ad opt at ă de arh. P. Gottereau, aidoma com poziţiei la care s-a
recurs pentru faţada de nord a palatului.

a corpului nou
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În cadrul aceleiaşi etape de construcţie trebuie comentată şi
incinta sec undară.
Din planuri aparţinând unor diferite perioade, cel mai vechi
datat la sfârş itul secolului al XVIII-iea, rezultă că, în această incintă,
în afara zidului perimetral, se găseau iniţial numai cele trei odăi pe
latura de sud , amintite mai înainte. Intre timp, necesităţile
gospodăreşti au determinat construirea întregului perimetru cu
cl ădiri relativ rudimentare şi ele afectate mult de cutremurul din '40
şi, fireşte , de cel din '77.
Având în vedere valoarea documentară şi arhitecturală a odăilor
de pe latura de sud , precum ş i a chiliilor ce flanchează clopotniţa şi
care constituie latura de est a acestei curţi, precum şi zidul de inci ntă
originar înglobat în clădirile de pe latura de vest, am considerat
oportun să menţionăm specificul funcţiilor din ultima lor folosire. ·
Expresia arhitecturală a fost determinată de caracterul
porticului chiliilor din incinta princiP,ală , de ferestrele originare
găsite sub tencu iala faţadelor şi de frumu seţea unor elemente
decorati ve, realizate Cl:J cărămizi speciale la clopotniţă .
Trebuie fă c ută menţiunea că elementele de arhitectură
preluate în interiorul incintei secundare, ca de exemplu coloanele
porticului , păstrează proporţia mod elului lor, al coloanelor de la
chilii, expresia globală a acestora, în detaliu fiind însă tratate diferit,
mult simplificat.

IV. Expresii arhitecturale
Traversând peste trei secole într-o permanentă folosire, este
firesc să se presupună că au avut loc nenumărate intervenţii şi
prefaceri ale expresiei plastice a faţadelor, dar mai ales a interioarelor.
Corpul vechi al palatului. Nu încape îndoială că expresia
arhitecturală a caselor domneşti de la Cotroceni, „zidite din blocuri
de piatră cioplită" (dup ă descrierea lui E. Chisthull din aprilie 1702)

A • Chambre d'hOle (ban>q~ Mlrie-Th6„ae)
B • Petit sal.on (Aenaiasance)
C • PeUI salon d& famile (loula XV)

O • Saffe des enrants
E • Chambre desenfants
F • CtTambrn de la gouvernante
G • Galerie (Aenaissanc:e)
H • Anlichambre (s!yte lnd4tetmin4)
I · Galerie
K · Salon

L • Chrunbro a couchGr
M · Chambra
N - Fernme do chlimbre
O • Paul office pour le N<Vlce des enlants
P • Vesnbulo . Antichambre
O · Garderob& & Lingenea ·
f. · Orar.de chambra '1 o,,uf!!'ittr du prit.·.
al de la prinoosse (1tyle LoUls XIV)
S - Toilene de la prinatue (sl)'le oriental)
T - Bain de la princesse
U - Tollene du prlnai

domneşti să fie parţi al demolate, foişorul lui lpsilante şi el dărâmat,
pentru a se construi noul palat după planurile arhitectului Paul
Gottereau. Acest moment marchează începutul celei de a doua
perioade din viaţa monumentului de la Cotroceni. Aceasta ni se
pare mai fertilă şi de aceea mai interesantă, prin cantitatea
informaţiilor la care am avut acces şi pe care le-am putut interpreta
sau prelua direct. Ea a fost _studiată sub cele trei momente de
intervenţii: arh. P. Gotterea1] , apoi arh . Gr. Cerchez şi în fine
arhitecţii Karel Limann şi Ion Ernest. Atenţia noastră asupra
acestora a fost determinată, pe de o parte , de faptul că , în legătură
cu ele am găsit cele mai multe informaţii, că ele reprezentau
pentru evoluţia istorică a acestui monument etapa ce a ajuns , în
parte, până la noi.
„
Pe de altă parte, dată fiind situaţia de-a dreptul dramatică în care
a ajuns palatul în perioada 1949-1976 eram obligaţi să depistăm
acel suport convingător că acolo unde nu am fi găsit documente,
soluţia dată să fie rezultatul unor determinisme credibile . În acest
ultim sens ar fi de subliniat câteva detalii, ce au darul să aducă o
geană de lumină asupra unor opţiuni estetice, care sunt de narură a
defini atât spiritul casei, cât şi profilul celei mai proeminente
personalităţi care a locuit întreaga viaţă aici : Regina Maria.
O succintă prezentare ~ istoriei palatului în această a doua
perioadă ni se pare că se impune.
1893 - Regele Carol I decide să reamenajeze casele domneşti
de la Cotroceni, tran~formându-le din reşedinţă de vară în
reşedinţă permanentă . lncr_edinţează lucrarea arhitectului francez
Paul Gottereau, care clădise deja Palatul Regal din Bucureşti în
stilul eclectic francez.
Fiindcă trecuseră aproape 30 de ani de domnie, murindu-i
unica fiică, principesa Marioara (înmormântată în parcul Cotroceni),
regele aduce ca urmaş la tron pe prinţul Ferdinand de
Hohenzollern, căsătorit cu principesa Maria de Saxa Coburg-Gotha.

P
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va fi fost determinantă pentru hotărârea domnitorului Alexandru
Ioan Cuza sau a principelui Carol I de a a~ea aici reşedinţa lor de
vară, amplasată la marginea Capitalei ţării. ln devizul de renovare ş i
remobil are din 1862 (în valoare de 4000 de galbeni) sunt
menţionate numeroase saloane de protocol şi private 1. După
1866 se fac în continuare investiţii privind dotări şi diverse
echipamente necesare palatului , pentru ca în 1893 casele
1
1862 aprilie-august: casele do mneşti sunt renovate ş i remobi late, pentru a
deveni reşed in ţa de vară a lui Al. I. Cuza;
- se achiziţionează 45 de lămpi pentru iluminarea şoselei, curţii ş i grăd in ii de
la Cotroceni ;
- într-un deviz pentru mobilarea palatului apar m e nţionate urm ătoare l e
came re: ,camera de culcare", ,cabinet de lucru", „cabinet de toal etă', ,camera
pentru camardiner", „salon ul mare', ,camera pentru cancelarie a sec retarului', ,sala
de masă", ,apartamentul prinţesei" - două camere, salon, antreu, dormitor, toaletă,
came ra cameristei, ,salonul domnitorului'', „camera orientală", „toaleta', „biblioteca",
„salonul albastru', „salon ul galben', ,salonu l verde ' , ,salonul alb'', „antreu mare',
,sala de mâncare'', ,camera ofiţeri l or'.

În 1897 familia moştenitoare este instalată în noul palat
Cot~oceni, decorat după preferinţele augustului monarh.
ln pofida deosebitei sale admiraţii pentru Regele Carol I, tânăra
principesă (avea în jur de 20 de ani atunci) nu poate stabili nici un fel

de comunicare pe plan afectiv cu acesta. Greu de remodelat
personalitatea foarte puternică a tinerei principese, cristalizată prin viaţa
ce a dus-o la curtea mătuşii sale Regina Victoria a Angliei şi în palatul
de la Eastwell din Kent ori în cel din insula Osborn, iar mai apoi în insula
Malta, unde tatăl său Alfred - duce de Edinburg - era guvernator.
Fiind o mondenă, a adoptat fără rezerve stilul epocii ;
Secession-ul, acceptat relativ uşor şi de soţul său prin filtrul vienez:
Jugendstil .
,,Frumuseţea sub orice formă, trezea în mine o dragoste
înflăcărată, chiar păgână", n btează Regina Maria în „Povestea vieţii
mele".
De aici incompatibilitatea cu atmosfera specifică celui de-al
doilea imperiu francez, deci dorinţa de a avea în casa ei altceva.
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Dar nu numai din cauza asta. Feme ie inte lige nt ă, ambiţi oasă,
atinge ţe l u ril e, Principesa Maria ş i-a dat
permite cheltuielile mari suportate de unchiul
să u pentru a modifica palatul.
Soluţia pe care urma să o adopte trebuia să aibă în vedere
urm ătoare l e atribute:
- să fie econo mi că sau intervenţii l e să fi e eşalonate;
- să fi e de o factură total diferită de a Castelului Peleş (la care
s-a lucrat 40 de ani) , pentru că spaţiile erau de cu totul alte
dim ensiuni ş i geometrie , iar Re n aşt e rea germană nu era în nici un
fel gustată de pri nci pesa ş i apoi Reg ina Mari a;
p e rsevere ntă în a-şi
seama că nu-şi poate

În fapt, pe un alt plan este o continuitate cu ceea ce a făcut şi
Paul Gottereau. Poziţi a acestuia, datorită dori nţei lui sau impusă de
Regele Carol I, este clar prevăzută în planurile originale, de arhivă,
descoperite într-o cam e ră a Castelului Pe l e ţ, în momentul de faţă
pre~ate de noi Muzeului Naţional Cotroceni .
ln aceste plan uri se precizează prin l egendă stilul fiecăre i
încăperi, acoperindu-se o arie stilis tică destul de ampl ă.
Pornind de la o astfel de s itu aţie ne-am îngăduit ca în spaţii l e
în care nu am g ăs it nimic sau extrem de puţin şi neconcludent, să
concepem decoraţia pe baza datelor din planuri le Gottereau sau
as imil ând s it uaţiil e. Aceasta din cau ză că refun cţionali zarea

Scara de onoare res laura lă

- să fie o arh itectură de factură bizanti n -autohtonă, făcându
se apel la elementele rom ân eşti (foi şo ru l lui Dioni sie B ălăceanu de
la Hurezi, po1ialul din pi atră de la Biseri ca Colţei sau Măn ăstirea
Hurezi ş i uş i m ăn ăsti reşti bogat sculptate în Salonul alb etc.) ,
pentru a fi ates tată integ mrea sa plenară spiritului românesc,
încerc ând a-l înţe l ege pân ă la identificam. Această atitudine se va
adânci o dată cu trecerea ti mpului. I ntervenţii de acest gen se vor
face şi la Castelul Bran, la casele de la Copăceni, la Castelul de la
Balci c ş.a. m . d .
Atiludinea nu este unil atera l ă . O g ăs im manifestă şi în alegerea
mobi lie l'Ul ui, înlocuind chiar o pţi un ea in i ţi al ă pentru Secession cu
mobilier de factură m ă n ăsti rească, ori în îmbrăcă mintea cu care se
ş i fotog rafi ază , ca d omn iţă bizantin ă sau în costum tradiţional
ţă ră ne sc.

Este acce ptată , d acă nu cumva chiar urm ărită o anume
eterogenitate în expre sia a rhitectural ă , fi e că ar rezulta din men\in erea un or s pa ţii deja create (a se ved ea holul principal cu scara
din m a rm ură de Cibo li no, sufrageria în sti l n eo renaştere german ă
a Regelui Carol I sau biroul rege lui în stil Henric al II-iea, co ncepute
de arh. P. Got tereau etc.) , f ie că , în mod expres, este datorită
dorinţei de diversitate (a se vedea Salonu l alb - arh. Gr. Cerchez,
Salonul de aur, Salonul de p ictură ş i dormitorul Reginei Maria în stil
Tudor - arh. I. Ern est, ori „mi cul Salon norvegian" sau Salonul de
vâ nătoare - a1
·h. Karel Lim ann).

palatului trebu ia făcută în cadrul parametrilor de utilizare
apreciind, cum spuneam ş i mai înainte, că scopul
arhitectu rii este realizarea necesarului .
co nt e mporană,

2 Decembrie 1894 şi ianuarie 1895:
- firma Maison Grieger-Damon & Coli e din Pari s prezin tă un deviz pentru
mobilier, în care g ăs i m u r m ă to a rea s t ruc tură a palatului :
Parte rul înalt:
1. intrare
'2. ves tibul
3. galerie
4. scara pri n cipal ă
5. marele salon de rece p ţ i i - stil Garnier
6. marea sufragerie de ga l ă - stil n eo re n aştere ge rmană
7. cabine tul de lucru al principelui Ferdinand - slil Henric al II-iea
8 . marele salon al principesei Maria - stil Ludovic al XIV-iea
9. micul salon - stil Ludovic al XV-iea
1O. salon - stil bizan tin
11 . sufrageria pri va tă - stil n eo re n aş t e re ge rman ă,
Prim ul etaj:
1. dormitorul oaspe \ilor - sti l Ludovic al XV-iea
2. micul salon - stil n eo re n aş te re g e rm a n ă
3. cabinet de toale tă - stil Ludovic al XVI-iea
4. mi cul salon de familie - stil Ludovic al XV-iea
5. salon stil Ludovic al XVI-iea
6. dorm itorul oas pe ţi lor - stil neorenaş te re g e rm ană
7. vestibul, ant ica m e ră - stil nedeterminat
8. marele dormitor al principilor moşte ni tori - stil Ludovic al XIV-iea
9. cabine t de toal etă al princi pesei Maria - stil englez
1O. cabinet de toal e tă al princi pelui Ferdinand - stil englez.
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Nu putem s ă nu ne manifestăm regretul că, făcând
documentarea şi inve stigaţiile în paralel cu lucrările de şantier, am
scăpat unele detalii . De altfel, investigarea pentru un asemenea
monument nu se încheie, credem, niciodată.
lată un exemplu : am g ăs it într-un num ăr al revistei 11 Cele trei
Cri ş uri", din 1938, o imagine a salonului alb cu mobilarea de
atunci, lucru care ne-ar fi fo st de mare folo s cu câţiva ani în urmă,
în egal ă măs ură şi pentru tablouri ori alte dotări. (Poate că cei ce
vor veni dup ă noi vor avea mijloacele de a remedia acest neajuns ,
fapt ce poate fi consemnat încă de pe acum, prin contribuţiile
deosebite ale devotatei ş i competentei echipe de cercetători ai
Muzeului Naţi o nal Cotroceni .)
O dată cu aceasta am dezlegat ş i o altă enigm ă. În acest salon
era o masă de marmură de Carara cu un blat lat de 70 cm ş i lung
de 7,70 m, realizat din numai dou ă bucăţi . Mai înaltă decât normal
ş i cu o bază m as ivă, tot din marmură, ie ş ind mult în afara blatului,
n-am ştiut la ce va fi folosit masa aceasta ; ea s-a păstrat în bune
condiţiuni ş i a fost re.ampl asată în Salonul alb. Explicaţia dată de
legenda fotografi ei arată că pe această masă Regina Maria îş i
păs tra colecţi a sa de „. corăbii din argint.
Într-adevăr, pentru aş a ceva geometria mesei era cu totul
potri v ită! Dar corăbii „. de ce? O altă enigmă .
Nimic mai limpedei Dacă citim pasajul din 11 Povestea v i eţii
mele" referitor la o plecare la ţărmul M ă rii Negre, invitată fiind de
Regele Carol I - bucuria neţărmurită la aflarea acestei ve şti ş i
cumplita d ece pţi e când i s-a comunicat că nu e vorba de o
excursie, ci de in spectarea flotei şi in augurarea silozurilor din
portul C o n stanţa de către augu stul 11 unchi" -, reali ză m cât de mult
a dorit să fi e liberă în faţa nem ă rginirii apel or spre a retrăi clipele
co pil ă riei ş i ad o l escenţe i petrecute pe in sulele Osborne sau
Malta. Acest dor o va fi determinat să cl ădeas că, pe coasta
Balcicului , palatul său de vară . Şi din acela ş i dor, probabil, să se
fi n ăs cut ş i dorinţa de a avea 11 cărăuşii mărilor" într-unul din
saloanele sale.
Asemen ea asocieri sau inte rpretări de sensuri ale unor detalii
se mai pot face. În afara celui m enţionat într-un capitol anterior,
privind Salonul norvegian, ne-am întrebat ş i ne-am expl icat de ce
a modificat regin a d ecoraţia dormitorului său după 1927, anul
deces ului Regelui Ferdinand, optând, în decorarea interiorului ,
pentru stilul Tud or al meleagurilor sale natale.
În decoraţi a celei de-a patra perioade s-a urmărit înscrierea
acesteia într-un acelaş i concept al varietăţii , în principal, al stilurilor
Occidentului European , cel puţin pentru începutul instaurat de
Gottereau , dar, chiar ş i după aceea prin ceea ce a cerut Regina
Maria să se facă în Salonul alb de către arh . Gr. Cerchez ş i, mai
apoi, în Salonul de aur, cel de vân ătoare, Salonul norvegian ori la
dormitorul său ş i la Salonul de pictură de către arh . K. Lim ann ş i
I. Ern est.
Ne-am îng ăduit o astfel de digres iune cu caracter întrucâtva
anecdotic, pentru a fi înţe le s parcursul dilematic al rezo lvăril o r
finale, co n şti e nţi fiind de difi cultatea ş i răs punderea de a raporta
11 concretul imperfect la ideal".
În ace st spirit s-a proc edat la restaurarea sau
recompunerea unor s paţii, principale surse de informaţii fiind
planuril e arh . P. Gottereau, documentele aflate în Arhi vel e
Statului - Fond Casa Regal ă ş i jurnalul Regin ei Maria. Dintre
ac este s p aţii am cita: ves tibulul ş i holul cu scara de on oare
(a că ro r d eco raţi e am extin s-o ş i în galeria adi ace nt ă de la
etajul I, care era tot al l i p s ită de o t ratare arhit ect ura l ă) ş i tot la
etajul I sufrageria stil n eo re n aş t ere g e rm an ă ce ave a num ai
pl afonul cu grin zi din ip sos imitând lemnul , Salonul de
vâ n ăto a r e, bibli oteca regelui în stil Henric al II-iea, marele
Salon alb şi sufrageri a în stil ro mânesc. La etajul li si ngurele
m ă rturii au fo st dormitorul reginei , micul Salon norvegian şi
Salonul de p i ctu ră.
Pentru toate cel elalte încăperi ne-am sprijinit fie pe unele
dovezi fotografice apă rute în presa vremii , fie pe informaţii rezultate
din documente l ăs ate cu prilejul unor inte rvenţii de remodel are sau
extindere a palatului . Aşa de pild ă s-a putut determina d estinaţia

11 noii aripi" a corpului de nord, zona dintre bucătărie şi gangul de
intrare în incinta principală ~.

Între anii 1913-1915 se efectuează mici lucrări de con strucţii .
Regina Maria îşi amintea că 11 Bătrânul rege a admis că palatul
trebuie mărit cu apartamente pentru musafiri" . Sprijinindu-se pe
această însemnare, în zona aceasta unde nu s-a mai găsit nici o
urmă de spaţii de locuit, am considerat oportun de a reconstitui
destinaţia avută prevăzând apartamente, atât la etajul li , cât şi la
cel de-al treilea, unde cândva erau camere ale personalului sau
camere de depozitare a rufăriei .
În mod evident, fiecare intervenţie în semna o sporire a
confortului (fie că era vorba ·.de o in stalaţie de încălzire cu aburi 1894 - sau calorifer - 1916 -, pavarea cu faianţă a salonului de
aur - 1920 -, noi in stalaţii electrice şi noi corpuri de iluminat 1927 -, montarea unui lift - 1936 -, noi aparate de proiecţie
c inem atografică ş i aparatură s tomatologi că pentru cabinetul
medical - 1936 etc.) 4 .
În acelaşi sens s-a procedat şi cu prilejul ultimelor lucrări, când
pe lângă încercarea de a restitui o anume funcţional itate întregului
palat, s-a avut în vedere şi asigurarea unui confort corespunzător
momentului intervenţiei .
Corpul nou al palatului (succint o atitudine).
Într-un climat confuz, a căuta certitudini şi a iscodi tot ceea ce
reprezenJa o oarecare contiguitate cu subiectul investigaţiei
asumate a fost dominanta demersului nostru . Această atitudin e a
avut valabilitatea ei, atât pentru definirea corpului vechi, cât şi
pentru părţile noi ale palatului.
3, 15 decembrie 19 15: se face inventarul palatului , întoc mit de Stei nbach. l ată
cum apare:
STRUCTURA PALATULUI NOU (op e ră a arhitectului Gr. Cerchez)
Parter: cofetă ria , bucătări a, că m a ra , gheţări a, pivn iţa bucătă ri e i , coridor, bi roul
com isarului Florea, bufet pentru cafea, gangul pentru ieşi re, asce nso r, baia câinilor,
sala cazanelor, a rezervoarelor, ateli erul mecani cului, un bi rou, sufrageria
personalului, telefonul .
Etajul I: apartamentul I al mu safirilor, coridor, apartamentul li , coridor,
sufrage ria comandantului , sufrageri a lacheilor, depozit pentru arg intărie , s pălăto ri a
de vase, bufetul su frageriei mari , antreul neg ru , biroul reg elui, sufrageria mare cu
balcon afară (s ufrageria Cotroceni sau sufrageria ro m ân ească).
Etajul li: apartamentul prin cipese i Eli sabeta (fiica suve ran ilor români),
apartament: salon roz, dormitor, apartamentul domn işoare i de onoare Adela
Cantemir; apartamentul principesei Marioara (Mign on), apartamentul pri ncipesei
Ileana, salonul neg ru - cu antreu negru, camera florilor, terasa afa ră.
Mansarda: 18 camere ale personalului .
STRUCTURA PALATU LUI VECHI
Parter: camera lui Neuman, pivn i ţa cu vinuri, magazia pe ntru fructe, camera
lacheilor, magazia pentru a rg i ntă rie, biroul directorului palatului Stei nbach, biroul
teleg rafi stului , bi roul lui Kramer, do u ă magazii, gang , garderoba, coridor, antreu,
intrare, antreu, o scară de stejar, d o u ă scă ri mari de marm u ră.
Etajul I: sufrageria veche, salon de dans, d ouă corid oare, biblioteca regelui
Ferdinand (fost cabinet de lucru), salonul de au r (fost salon privat al princi pesei
Maria, în stil Ludovic al XIV-iea) , salon Ludovic al XV-iea, salon bizantin, dou ă
birouri ale adju tanţ ilo r, salonul doamnelor de onoare.
Etajul li: scara de serviciu , camera croitoresei , camera guvernantei, trei saloane,
sufrageria, budoarul reg inei Maria, dormitorul reginei Maria, dormitorul regelui
Ferdinand, camera dulapurilor, scara dulapurilor, sala, antreu, baia reginei, garderoba,
do u ă saloane albe, co ridor, două apartamente pentru guvernante, apartamentul
principelui Nicolae , apartamentul sec retarului particular al reginei, G. Denize, şcoala
principesei Ileana, un coridor, un apartament pentru g uve rnantă, salon orange.
Mansarda: opt camere mici şi trei saloane ale personalului , podul pentru rufe.
4
1 iunie 1930: în urma inventarului făcut de Staeger, stru ctura palatului se
prez i n tă as tfel :
Parter: camera telefon is tului, biroul intendentului, oficiul poştal, biroul pentru
contabilitate, garderoba, camera lacheilor, locu inţa lui Kramer, do u ă birouri pentru
co misionari, biroul directorului palatului , bufet pentru cafea, camera ofiţe rului de
ga rdă , infirmeria, b ucătă ri a, fri goriferul, s pălăto ria.
Etajul I: intrarea prin cip al ă în palat cu do u ă scă ri - cea de m a rmură ş i cea de
stejar - două coridoare, salonul doamnelor de onoare, sala adjutanţil or, sala de
vânătoare (înainte de 1926 existau ce le d o u ă saloane Ludovic al XV-iea şi cel
bizantin), salonu l de aur, biblioteca rege lui , salonul mare (înainte de 1925-1926
erau două came re: salon ul de dans şi sufrageria de g ală), antecamera sufrage riei
regale român eş t i (sau Cotroceni), biroul mareşalului palatului, sufrage ria suitei,
apartament pentru musafiri , apartament fos t al oas peţi l or ru ş i , d ouă sufragerii ale
pe rsonalului, magazie pentru arg intă ri e, spăl ăto ri a vaselor , ofi ciul sufrage riei.
Etaju l li: apartamentul princi pesei Ileana, budoarul (salon) reginei, dorm itorul
regi nei, fos tul dormitor al rege lui (transformat ul terior în salon alb), co ridor,
sufrage rie, salon ş i dormitor alb, apartament gu vern antă, biroul secretarului
parti cular al reginei, G. Denize, şcoala, salon gu vernantă, salon orange, studio,
fos tul apartament al prin cipelui Nicolae, do u ă apartamente pentru doamne de
onoare, fostul apartament al regelui Alexandru , fostul apartame nt al reginei
Elisabeta a Greciei.
Mansarda: opt camere.
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În fapt, intervenţiile ultimei perioade nu sunt decât expresia
ace l oraşi necesităţi resimţite cu prilejul fiecărei intervenţ ii , fie
că este vorba de prima perioadă, a Case lor Domneşti, când de
fi ecare dată se mai adăuga ceva, fie de cea de a doua
perioadă , când Gottereau sau Cerchez au făcut completări ale
clădirilor.

În esenţă, preluând poziţia adoptată de arh. Gr. Cerchez în decoraţia
dominanta corpului nou este dată de surse stilistice
autohtone, opţiune la care s-a ajuns şi ca urmare a unei stări de spirit
de respingere a stilului oficial de post neoclasic impus, pe de o parte,
şi, încercând o perpetuare a unor valori specifice trecutului nostru, ale
unor monumente cu premoniţie nefastă adoptate, pe de altă parte.
interioară,

Scara de onoare a corpului nou

Galeria Basarabi/or din corpul nou
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V. Restaurarea componentelor
medievale ale ansamblului Casele

domneşti

Pe latura de miază-noapte şi parţial, pe cea de răsărit se
întindeau Casele domneşti. Urmărind datele furnizate de planul
Bucureştilor întocmit de F. J. Sultzer la 1781 într-o grafie
impecabilă - ceea ce îndreptăţeşte încrederea noastră - în paralel
cu urmele descoperite în zidăria curăţată de tencuială, s-a putut
determina perimetrul caselor în linii generale . Diferitele catagrafii
sau reprezentări iconografice relativ puţine la număr şi sumare ca
date informative ne dau o oarecare imagine în l egătură cu Casele
domneşti . Gh. I. Cantacuzino, preluând aceste date, le descrie
astfel: „Casele domneşti aveau la etaj zece odăi care dădeau în
două săli . La aceste încăperi ducea . o scară mare de piatră şi cu
grilajele de fier şi alta în dos, îngustă, tot din fier, l ângă portiţa
grădinii. La parter erau alte patru odăi care aveau două pivniţe
dedesubt" . Casele domneşti, care au suferit probabil transformări,
mai ales în secolul al XIX-iea, erau învelite cu tablă şi se aflau pe
latura nordică a incintei, în dreptul bisericii .
În continuare, prezentăm foişorul lui lpsilante, atribuindu-i
acestuia şi frumoasele coloane de piatră (vom reveni asupra
provenienţei lor ceva mai departe, încercând să dovedim că ele
aparţin perioadei lui Şerban Cantacuzino).
Diferiţi călători străini despre care am pomenit în introducere au
descris şi casele domneşti, având cuvinte de mare l audă şi
aprecieri superlative .
Din investigaţiile întreprinse, în actuala etapă, au rezultat relativ
puţine mărturii şi anume două splendide camere la parterul corpu lui
de pe latura dinspre răsărit. Prin ele se putea comunica dintr-o
cameră cu parcul şi din ceala ltă cu pivniţa mare, amp l asată pe
latura de miază-noapte a incintei. Particularitatea acestor două
camere este dată de modul de acoperire a lor: bolţi cilindrice de
amplă deschidere cu penetraţii de lun ete; o morfologie de expresie
artizana l ă, emoţionantă prin inventivitatea alcătuirilor boltite, dar,
ale căror cărămizi erau marcate de trecerea timpului.
Deasupra bolţilor, dislocate din mortarul ce le lega, un strat de
moloz de umplutură, în medie de un metru conferea prin greutate
o anu!:llită stabil itate , dar şi o sarcină devenită povară pentru aceste
bolţi . lntr-o asemenea situaţie se punea problema demolării lor şi
refacerea pe o geometrie identică, dar cu materiale noi. Dată fiind
priceperea deosebită a meşterilor zidari cu care lucram, reuşita nu
ar fi constituit o grijă; dar ar fi însemnat să lipsim aceste spaţii de
fiorul celor trei sute de ani de participare la viaţa şi istoria noastră.
De aceea, am hotărât să menţinem totul adoptând o so luţie de
ancorare a majorităţii cărămizilor din bolţi cu agrafe din sârmă
galvanizată, montate în rostu ri şi fixate la partea superioară într-o
placă de beton armat. Nu a fost o muncă simplă, dar s-a s imţit din
partea tuturor bucuria de a săvârşi un act de restituţie sacra l ă
parcă, citindu-se în strădania lor participarea la continuitatea
organică a valori lor noastre.
De asemenea, s-a scos la iveală, la parter, în capătu l dinspre
apus al pivniţei mari, un foarte interesant spaţiu acoperit cu o unică
boltă ci lindri că. Prin forţa pe care aceasta o degajă este probabil
ca deasupra să-ş i fi aflat locul paraclisul sau o încăpere care să- l
preceadă, paraclis despre care nu avem nici un fel de mărturii. Ne
trezeşte interesul totuşi, pentru a face unele propuneri, configuraţia
corpu lui de clădire dezvoltat mai la miază-noapte, perpendicular pe
casele domneşti, ale cărui ziduri (grosimea lor de cca. 1,20 m) ar
fi putut fi fundaţii care să preia încărcări tran sm ise de bo lţile unui
paraclis domnesc.
Ceea ce unifică aceste trei încăperi sub aspectul conceptual
este forma lor în plan: toate trei sunt apropiate de pătrat , iar
înălţimea este direct proporţională cu suprafaţa respectivă.
Aceeaşi constatare se face şi în cazu l altor spaţii ce le vom
întâlni la corpul chi liilor: monumentala cuhnie, eleganta trapeză şi
chiar chi liile înseşi.
Să fie oare o întâmplare această unitate de expresie a spaţi il or
folosite de voievodul cantacuzin?
Cercetând mai în profunzime epoca, se conturează tot mai
evidentă expresia unui echilibru deliberat, a unei viziuni stilistice

manifestate în plan ctitoricesc, oglindire a unei orientări politice, ce
se va fi constituit cu luciditate de către noul domn , exponent al
cu ltivaţi l or Cantacuzini. Nu încape îndoială că ansamblul trebuie să
fi avut o arhitectură de un pronunţat fast au lic, de vreme ce ctitorul
urmărea cu perseverenţă stabilirea unor relaţii diplomatice atât cu
Bizanţul, cât mai ales cu . centrul şi vestul european, de la care
aştepta recunoaşterea unei genealogii şi a unor drepturi ereditare
de cârmuire pentru familia sa.
Casele domneşti trebuie să fi fost dovada unei prezenţe
fastuoase, manifestându-se şi prin arhitectură.
Ctitoria lui Şerban Cantacuzino este deschizătoarea de drum a
unei arhitecturi somptuoase, a unor canoane constructive şi mai
ales artistice.
Tenace în a-şi afirma apartenenţa la străvechea ramură
basarabă domnitoare, Şerban Cantacuzino caută să-şi sublinieze descendenţa şi prin ctitoriile de el patronate, înscriind-o
pe prima, realizată la începutul domniei, ş i cea mai i mportantă Mănăstirea Cotroceni - în tradiţia instaurată de Neagoe
Basarab . Şi pentru a demonstra înrudirea şi cu cei din ramura
muşatin ă va adopta motive decorative pentru ancadramentele
ferestrelor bisericii - ş i în mod sigur nu numai la ea - preluând
gestul de la biserica tâ rgovişteană ridicată de Vasile Vodă Lupu .
Putem releva prin aceste fapte gându l nem ărt urisit, dar evident
din atitudinile sale, de a urma pi ld a lui Mihai Viteazu l: aspiraţia
către o unire în care primul pas trebuie să fie ce l realizat în plan
spiritual. Cum vo r fi fost qi.sele domneşti, este greu de precizat
în detaliu. Nu încape îndoială că ferestrele vor fi fo st decorate în
mod similar cu cele ale bi se ricii de care am amintit, că, de
asemenea, decoraţia bogată cu vrejuri în torsadă a brâului
bisericii · se va fi regăsit şi în sculpturi le în piatră ale case lor
domneşti.

Brâul iniţial al bisericii (1679)
montat în interiorul zidului după cutremurul din 1802

Zidurile descoperite la etaju l caselor domneşti din clădirile de
pe latura de răsări t, delimitând trei mari încăperi , fiecare de
80-100 m2 , cu înălţimi de cca 5 m, constituie mărturi i de
netăgăduit ale nevoii de afirmare prin arhitectură a viziunii politice a
noului domn, cu deschidere puternică spre centru l şi vestul
european .
Meşteri l or lui Constantin Vodă Brâncoveanu nu le-a rămas
decât să înscrie, în linia majoră croită de unchiul voievodului, ecouri
ale artei orientale ş i ale barocului occidental. Aceasta pentru a nu
mai vorbi de urmaş ul acestuia în cronologie dar mai ales în
mentalitate, de al cărui nume se leag ă cel mai mare ş i ultim
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ansamblu arhitectural din evul mediu românesc, Mânăstirea
cu un fast aulic dovedit de scu lptura luxuriantă a
elementelor din piatră , grefate pe monumentalitatea unor concepte
spaţia l e venite de la strămo ş u l s ău basarabesc, Şerban Vodă
Cantacuzino.
Expresia fastului imprimat de voievodul cantacuzin arhitecturii
interioare a bisericii de la Cotroceni se înscrie în matca celei de la
Curtea de Argeş a lui Neagoe Basarab, preluată prin filiera ctitoriei
unchiului său Constantin Şerban-Bas arab din dealul Mitropoliei. Ea
trebuie să se fi g ăs it şi în fastul caselor domneşti alese de cantacuzini
ca reşed inţă. Cu atât mai mult cu cât exemplul lui va fi continu at spre
bună tradiţie de Vod ă Brâncoveanu la Hurezi şi Nicolae Mavrocordat,
mai mult decât fiul său Con stantin, la Văcăreşti.
Văcăreşti,

m ătase, damasc şi catifea. Ambiţi osu l domn urmărea o afirmare
integratoare a unei politici elevate, demers în care fratele său ,
stolni cul C&nstantin Cantacuzino, marel e cărturar stimat şi
consultat de toate cancelariile diplomatice ale vremii, a adus o
contribuţie de recunoscut prestigiu la edificiul politic ctitorit de
basarabul Şerban Vod ă Cantacuzino .

Pivniţele
Între vestigiile de puternică expresivitate medievală trebuie
menţionate pivniţele Caselor domneşti.

l.JJna de dimensiuni relativ mici (17,25 x 5,30 m), formată din
ci nci travee acoperite cu bolţi cilindrice, delimitate de arce dublou
de 1,00 m lăţim e; ultima fiind mai puţin l argă decât celelalte
(5, 1O m) are un acces prin traveea mică din partea de apus. Este
ve ntil ată transversal la partea s uperioară.

Pivniţa cea mare cu arcadele noi În va va din dreap ta

Amadament de fereastră mare la biserică

Că a existat acest fast aulic în arhite ctură o atestă şi patronarea
de căfre Şerban Vo ievod a arte i min ore, de împodobire heraldică a
arhitecturii şi artei vestimentare cu elem ente ce trebuiau să reflecte
un program politic, pu s în slujba o molog ării unei reuşite sociale şi
de succes iune d i n as ti că. Fastul vieţii de la curtea domnească este
atestat ş i de o se ri e de alte vestigii de re levanţă , descoperite cu
pri lejul unor săp ături din zona de sud a incintei.
ln afara zidurilor m ânăstiri i , la o di stanţă de cca. 10 m, spre vale
s-au găsit trei turnuri pe plan pătrat din z id ă rie de cără midă, unul
cu latura de 4,30 m, celelalte d o u ă cu latura de 3,80 m, la cca.
6,00 m adâncime faţă de cota incintei bise ricii. În turnul cel mare,
în special, a fost descoperit un depozit de diferite obiecte din
cera mi că s m ălţuită sau cera m ică n eagră , trei monede cu 0 de
40 mm, un sfeş ni c , un mare num ă r de pipe de narghilea, un
splendid picior de pah ar de sti clă de Murano cu irizaţii de aur şi
câteva bu căţi de s ticl ă albă tot de Murano ale unei cupe cu
ornamente gravate. Acestea vor fi fost aruncate aici, dar fără
îndoi al ă vo r fi făc u t parte din serviciile fol os ite la curte.
De asemenea, fără îndo i al ă, pe l âng ă aceste piese adu se de la
Ven eţia , vor fi fos t adu se şi stofe de preţ pentru decorarea unor
fastuoase inte ri oare sau pentru vestimentaţie. Aceste stofe au dat
o notă cu totul n o u ă vi eţi i la curtea cantacuzină de la Cotroceni,
unde blana de samur a fost înl oc uită cu brocarturi, stofe de

Cealaltă pivniţă, mult mai amplă, este formată din două zone
separate de scara de acces din exterior, gârliciul acesta fiind
prevăzut la pornire, sus, cu firide mici laterale pentru opaiţ şi cu o
firidă ll"lare la partea de jos, în ax, căreia nu i s-a putut găsi peretele
de fund . Către ap us este o pivniţă secundară de
7, 15 x 11 A5 m, formată din două travee, acoperite cu bolţi
cil indrice . În pereţi sunt prevăzute firide în fiecare travee. Pe
peretele de miază-zi s-a găsit un sistem de firide etajate pentru
păstrarea vinu lui , realizate cu cărămiz i de tip mare, datând după

1893.

'

În peretele de apus, o uşă pe partea superioară a arcului face
legătura cu încăperea pătrată de la parter, acoperită cu o puternică
boltă cilindrică . De partea cealaltă a gârli ciului se găs eşte pivniţa
principală formată din două nave a câte patru travee de cca.
4,80 m, separate de arce de 1,60 m l ăţime. Dimensiunea generală
este de 23 ,50 x 11 A5 m.
În fiecare travee este câte o firidă , în pereţi i laterali fiind
asigurate, la partea superioară , şi ferestre pentru ventilaţii cu un
traseu impus de arhitectura exterioară a noului palat.
Cu· pri lejul lucrări l or din 1893, în mijlocul navei dinspre miază
zi, au fost ridicaţi o serie de stâlpi din cărămidă, străpungând arcul
la cheie pentru a se descărca pe ei zidu l separator de la nivelurile
superioare, mutilându-se în acest fel aspectu l iniţial. Pentru a
atenua· nefirescul acestei imagini , ei au fost înlocuiţi cu stâlpi de
beton cu secţiunea mai mică ş i apoi placaţi cu cărăm id ă de epocă ,
urmărindu-se astfel obţinerea unei expresii arhitecturale în acord
cu ceea ce se degajă din aspectul navei de miază-noapte. La
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capătul dinspre răsărit, pe peretele lateral al ultimei travee este un
gol la partea superioară a bolţii care face legătura cu cele două
camere de la parter din epoca iniţială a caselor domneşti descrise
mai înainte.

secţiune transversală
pilierii bolţilor, cu alte

zidurile lor trebuind să se fi descărcat pe
cuvinte spaţii le având o lăţime de valoarea

unei travee a pivniţelor .

.. DLJl\
Ziduri şi fundaţii
ale ctitoriei vechi
cu diferite completări în timp

c:J ,., •.„ . .•.•

D--- ·-"""
0 „„ .. „.„
o „.„ „.. „ • .

Fundaţii, ziduri

şi arcade
ale subsolurilor

Configuraţia acestei pivniţe duble, specifică epocii, este
identică, de pildă, cu cea de la Comana (dar de o mult mai amp l ă
secţiune, de rară monumentalitate şi frumuseţe) sau simi l ară cu
cea de la Aninoasa , toate având practic aceeaşi distribuţie în plan .
Din punct de vedere constructiv, o notă comună a marilor
edificii din perioada medievală o constituie realizarea acestor
pivniţe ca spaţii îngropate numai pe înălţimea pereţilor, bolţile în

general fiind deasupra solului, pentru a permite prin lunete
practicarea de ferestre pentru ventilare.
În afara exemplelor citate de la Comana ş i Aninoasa, vom
releva spaţiile inferioare de la Curtea Domn ească din Târgovi şte,
cele de la palatul voievodal din Bucureşti ori de la Mănăstirea
Apostolache şi încă multe altele .
Din punct de vedere structu ral este de reţinut modul în care
bolţile cilindrice ale celor patru travee de 1 ,80 m su nt întă rite
fiecare pentru a prelua greutatea pardo se lii s paţiil o r de
deasupra.
În afara acelor arce din cărămidă late de 1,60 m sunt dispuse
o serie de arce secundare tot din cărămidă, late de cca 40 cm,
perpendiculare pe cele dintâi şi la o distanţă de cca 1,50 m între
ele. Spaţiile astfel rezultate erau umplute cu moloz, o cantitate
apreciabilă pentru lestarea elementelor de acoperire.
Nu încape îndoială că la nivelul superior odăile palatului
domnesc aveau o cu totul altă configuraţie decât cea de astăzi, în

Arcuri secundare ale boltelor pivniţelor mari
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Foisorul domnesc
'

Se cuvine a ne opri asupra unei părţi a caselor de la Cotroceni:
chioşcul , după cum este denumit în unele catagrafii sau foişorul domnesc.
Construcţia, amplasată la intersecţia aripii de răsărit cu cea de
miază-zi , este reprezentată în documente iconografice de la

jumătatea secolului trecut. În investigaţiile efectuate nu s-a
descoperit decât o puternică dală groasă din cărămi dă cu grijă
montată, făcând legătura între foişor şi casele domneşti de pe
latura de răsărit.
Poziţia va fi fost poate cea mai inte resan tă, pentru a oferi , de
la cei „20 m înălţime plus 20 (?)de metri ai dealului", o privire de
ansamblu asupra oraşului odihnind departe, dincolo de viil e ce se
întindeau pe coline.
Peisajul va fi fost de aici admirat de călătorul italian Domenico
Sestini, de vreme ce îl aminteşte elogios într-o însemnare din anul
1780, la scurt timp după construirea c hioşculu i, din ordinul lui
Alexandru Vodă lpsilante.
Catagrafiile arată că: „s pre miază-zi de casele domneşti se află
un chioşc tot din zid a~ând 12 stâlpi de piatră„ . ". Aceştia rezemau
arcade în plin centru. lnvelitoarea foişorului era în patru ape, uşor
curbată, s imilară cu cea a clopotniţei.
Interesul ne este îndreptat cu precădere către cele 12 coloane.
Prin rândurile ce urmează, vom încerca să demonstrăm că
denumirea sub care ele sunt cunoscute , de „coloane ale lui
lpsilante" este improprie , acestea având o vechime ce trece dincolo
de anu l 1778 (data probabilă a construirii foişorului), ele fiinţând
din momentul ridicării caselor domneşti de la Cotroceni, adică anul
1679.
Cele mai sus afirmate se bazează pe argumente furnizate de
caracteristicile elementelor decorative ale capitelului şi bazei.
Stilul decoraţiei este total diferit de ceea ce s-a întâlnit la
coloanele porticului chiliilor, la cele ale pridvorului bisericii ori la
cele din pronaos, fiecare dintre acestea fiind altfel decât
celelalte.
Decoraţia de factură veneţiană, cu evidente ecou ri bizantine în
tratarea capitelului ş i a bazei, se apropie de coloanele chiliilor ori de
cele mari din bi se ri că prin modularea fu sului : caneluri ieşite.
Capitelul însă, de formă circulară cu abacă pătrată are un
registru de frunze de acant de o severă stilizare şi di spuse în
ace laşi spirit; sunt prelucrate frunzele de acant, ş i ele stilizate, de
la baza coloanei, bază elegant arc u ită pe vertical ă, strângându-se
la partea ei s uperioară. Baza însă, spre deosebire de capitel, este
de formă pătrată în plan şi aşezată pe o pernă cu profile simi lare
cu cele ale abacei capitelului.
Cele arătate până aici constituie temei pentru argumentele
următoare:

1. Formele caracteristice alcătuitoare ale coloanei sunt de
lor în Ţara Românească este lesne de
înţe l es, dacă avem în vedere că Şerban Vodă Cantacuzino îşi va fi
alimentat formaţia sa intelectuală de la surse dalmatice ş i
italieneşti, fratele său Mihail Cantacuzino spătaru l urmând cursu rile
Universităţii din Padova, de unde se va fi întors cu titlu l de arhitect.
Este evidentă influenţa pe care o va fi avut formaţi a sa asupra
activităţii ctitoriceşti a fratelui său.
2. Coloanele foişorului au silueta şi chiar propo~ia identice cu
coloanele de la pridvorul mai târziei ctitorii a lui Vodă Brâncoveanu
de la Hurezi. Asemănarea lor până la identitate se datoreşte poate
mai puţin executării lor de aceiaş i meşteri , la Hurezi putându -se
remarca unele ecouri autohtone în mişcarea frunzelor capitelului cu
o morfologie de expresie vernacu l ară. Acestea din urmă au fost
executate de meşteri locali ce au asimilat meşteşugul celor ce au
lucrat la Cotroceni , cei care au realizat coloane într-o acurateţe
impres ionantă şi care vor fi fost aduşi de fraţii cantacuzini, poate de
pe meleaguri italiene.
Aceşti mari meşteri vor fi folosit modelul de la Cotroceni
profund elaborat, de o perfecţiune rece şi cu precădere la capitel
vor fi înlăturat acea expresie a formelor clasice, încăl zindu-le cu
elemente autohtone, din această simbioză rezultând o varietate şi
bogăţie de forme sculpturale, dar şi o unitate de stil a artei
româneşti ajunsă la strălucită înflorire prin ultimele autentice creaţii
factură veneţian ă. Prezenţa

naţionale de arhitectură veche, de ev mijlociu: Mânăstirea de la
Hurezi (1691 -1 696) ş i cea de la Văcăreşti (1722).
Preluarea coloanelor de la Cotroceni şi la Hurezi se poate
explica şi prin faptu l că acelaş i cultivat Mihail Cantacuzino
spătaru l, unchiul lui Vodă Brâncoveanu, a fost ispravnic la
construirea mănăstiri i vâlcene, dimpreună cu alt vlăstar instruit la
universităţile din Padova şi Ravenna, Pârvu Cantacuzino, vărul
după mamă al domnului. Amândoi vor fi ţinut la aducerea unui

anume fast ce-l vor fi văzut la palatele de pe Canal Grande sau în
alte pă~i în călătoriile lor europene, vor fi ţinut şi au reuşit să
introdu c~ ceva din nobleţea arhitecturii bizantin o-veneţiene în
compoziţia monumentelor noastre de la cumpăna veacuril or XVII
şi XVI II.
3 . La cele de mai sus se mai adaugă o confirmare epigrafică:
pe una dintre abacele capitelurilor ce au fost utilizate pe coloana de
pe aripa de răsărit, într-o impe cabi lă execuţie, aceeaşi mână ce va
fi sculptat cu perfecţiune frunzele de acant a l ăsat înse mnarea
1679, cu cifre arabe, iar pe o altă abacă, data de 25 mai 1679,
ortografiată în slavonă .
Va fi fost lipsit de sens ca meşterii lui Vodă lpsilante să fi scris
altceva decât anul când ei vor fi lucrat la realizarea foişorului. De
altfel, anu l 1778, când probabil a fost săvâ rşită înălţarea
co nstru cţiei, era deja acaparat de alte expresii decorativarhitecturale, chiar şi experienţa Văcăreştilor din '22 ai acelui veac
fiind p~răsi tă , ecouri le s l ăbi nd de la Stavropoleos (1724) la
Mărcuţa (1734), Micşuneştii Mari (1743), Balamuci (1752) ori la
altele mai târzii .
Pe baza celor relevate până aici, ne în temeiem convingerea că
stâlpii din piatră ce au constituit colonada acoperită din prelungirea
clădirilor dinspre răsărit ale palatului, care au al cătu it cândva partea
s uperioară a foişoru lu i clădit de Alexandru lpsilante, au apa~inut
etapei dintâi, lui Şerban Cantacuzi no datoraţi.

Chiliile
Din întreg ansamblul medieval de la Cotroceni, cea mai
interesantă este, probabil, zona chiliilor, care constituie latura de
apus a incintei principale, mărginind, de o parte şi de alta,
clopotniţa. Ele delimitează curtea printr-un portic, care se va fi
desfăşurat ş i pe latura de miază-zi , unde unele vestigii ce au fost
descoperite în urma săpături lor ne permit interesante constatări.
Existenţa unor case egumeneşti, în capătu l dinspre răsărit al
acestei laturi , a fost u şor de confirmat prin zidăria ridicată deasupra

solului .
Repetatele intervenţii la zidărie nu au permis în să stabilirea unei
scheme funcţionale a acestor încăpe ri , dispuse pe două rânduri, în
adâncime, aşa cum se va întâmpla ceva mai târziu şi la ctitoria lui
Vodă Brâncoveanu de la Hurezi.
În contin uarea caselor egumeneşti, către apus, urmele găsite
cu prilejul săpăturilor au scos la iveală un partiu similar cu al
celorlalte chilii, adică perechi de încăperi relativ mari deservite de o
încăpere mică de tipu l tindei. Acest nucleu funcţional este de
relevat în mod deosebit, el fiind element compoziţional dominant şi
pe cele dou ă tronsoane de chilii de pe latura de apus . Suntem în
faţa unei alcătuiri ce aduce, fără îndoial ă, în organizarea s paţiilor ,
logica funcţional ă a locuinţe i tradiţionale, pe de o parte, şi expresia
unei co ntinuităţi conceptuale a modului de orânduire a vieţii
monahal e, pe de altă parte. O asemenea schemă de utilizare
întâlnim la Mănăstirea Sărăcineşti, ridicată în 1688 adică în aceeaş i
perioadă cu Cotrocenii, p,:ecum ş i la Comana, cu intervenţii însă în
mai multe etape: parterul şi bisericile fiinţează din vremea lui Radu
Vodă Şerban (1588), iar etaju l de la sfârş itul secolului al XVII-iea,
datorat paharnicului Şerban Cantacuzino.
Ceva mai târziu, tipul de nucleu-tindă cu două camere laterale
se va întâlni şi la Mănăstirea Aninoasa ( 1730), ori la ctitoria
Mavrocordaţilor de fa Vă~ăreşti .
Chiliile de la Cotroceni, în care erau adăpostiţi , ne spun
documentele vremii, aproximativ patruzeci de că lu gări, aşa cum au
fost găsite astăzi, confirmă menţiunile catagrafiilor în privinţa
dispoziţiei lor în plan.
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Totuşi, o dificultate în susţinerea acestui nucleu funcţional o
constituie, pe lângă exemplele altor mănăstiri în care „tinda" nu
distribuie (ca la Mănăstirea Brâncoveni pe latura de miază-zi, ori la
Mânăstirea Văcăreşti pe cea de miază-noapte şi parţial pe cea
dinspre apus) şi faptul că în actualele investigJtţii nu s-au putut
determina decât puţine goluri de uşi interioare . ln această situaţie
au fost păstrate golurile existente , încercând să rezolvăm relaţiile
funcţionale cerute de noua destinaţie şi utilizare a spaţiilor, fără
modificări în zidăria veche .
Investigaţiile care s-au făcut şi-au propus următoarele:
- determinarea configuraţi ei iniţiale în plan a încăpe rilor
existente pe latura de apus şi a celor ce vor fi fost pe latura de
miază-zi ;

- determinarea configuraţiei iniţiale a spaţiilor interioare
deoarece în timp s-au produs recompartimentări ale înc ăperilor,
precum şi limitări ale înălţimii lor cu plafoane din lemn ;
- stabilirea locului şi formei iniţiale a golurilor pentru ferestre şi
uşi :

- analiza elementelor portante - bolţi din cărămidă şi ziduri ;
- determinarea modalităţi lor de intervenţie pentru consolidarea
capacităţii structurii şi echiparea cu diferitele categorii de instalaţii ,
spre a afecta în măsură cât mai mică elementele originare ale

Felul în care s-a pozat cărămid a la golurile de u ş i ş i ferestre, o
cu unghiuri drepte, este de p a rti c ulară în s emn ătate,
arătându - ne o modalitate de execuţi e , fie cu tocul fals, fie cu tocul
definitiv, utilizat ca element de s usţinere în timpul executării arcului.
Aşezarea cărămizilor pe feţele laterale, evazate , ale golurilor de uşi
şi ferestre dă o vibraţie deos ebită peretelui care poate va fi fost din
cărămidă aparentă, prelu ată şi la Comana de Şerban Cantacuzino
paharnicul la 1699.
În favoarea cărămizii aparente pl ed ează poate ş i impecabila
aşezare a cărămizilor la bolţi , real izată cu o m ăiestrită grafie , cu
ştiinţa unui impresionant m eşte ş u g.
Dife re nţa de calitate dintre ceea ce se va fi văzut la Comana,
pe form e de boltire aproape identice, realizate cu o s ută de an i sau
poate mai mult timp înainte, să fi e oare d ată de ambiţi a lui Şerban
Cantacuzino de a se folosi de meşterii cei buni, ce-i va fi î~tâlnit la
Padova sau Veneţia, el sau fratele său , s p ătarul Mihail? S ă fi e oare
rezultatul p ătrunderii în Ţa ra Rom ânească a unui meşteşug
practicat de meşterii ardeleni în seco lul al XVI -iea ş i în veacul
c ărămid ă

urm ător?

construcţiei.

Acţionând în sensul celor de mai su s, s-a trecut la înlăturarea
tencuielii (care în cazul acestor s paţii, prin consistenţa şi cul oarea
sa, era de dată relativ recentă) şi a placajelor de faianţă , s-au
înlăturat zidăriile adăugate, precum şi pardoselile din mozaic turnat
(bu cătărie) , plăci de gresie octogonală (patiserie - fosta trapeză)
ori lemn (în alte încăperi) .
În majoritatea încăperilor s-au găsit urme de igrasie sau zone
spoite cu bitum ori chiar ziduri dublând pereţii exteriori (cu spaţii de
aerisire) . Aceste intervenţii au redus considerabil secţiunile
elementelor portante verticale . Având în vedere necesitatea de a
primi un cat suplimentar a fost nevoie de completarea lor,
readucându-le la secţiunea iniţială, care s-a făcut cu cărămidă
dublu presată de aceleaşi dimensiuni, în unele locuri interveninduse şi cu straturi de hidroizolaţie rigidă.
Cărămizile de o foarte bună calitate ca şi grija deo s e b ită cu
care ele au fost puse în operă, atest ă nivelul de înflorire a
meşteşugulu i. Dacă avem în vedere şi calitatea de excepţie a
ceramicii descoperite în dou ă depozite găs ite în săpături,
efectuate în exteriorul incintei , spre miază-zi, ne ex plic ăm
„inovaţia" la care s-a recurs în acea perioad ă de a se construi
ziduri în to.talitate din cărămidă , fundaţiile fi ind făcute din acelaşi
material. ln săpăturile efectuate în zona fostel or chilii de pe
latura de miază-zi s-au găs it piloţi din lemn carbonizaţi , dar
cărămida în perfectă stare, atât de tare înc ât tehnica avansată
contemp o rană a fost pu s ă la dificilă în cercare pentru a disloca
zidăria de fundaţii. Nu s-au putut scoate c ărăm izi , ci blocuri de
z idărie.

După înl ăturarea

tencuielii şi a tavanelor din lemn s-a constat
cu uşurinţă brutalitatea cu care s-a intervenit în ultimul secol , spre
a se da goluri pentru ferestre plasate în axul arcadelor porticului din
exterior, dar di strugând baza unor minunate bolţi măn ăstire şti
realizate din inte rs ecţia unor cilindri cu lunete . De asemenea, s-au
putut determina fo stele ferestre care spre incinta bisericii erau de
dimensiuni mari (cca 0,90 x 1,20 m), arcuite la parte a s up eri oară,
fapt atestat de locaşul tocului marcat prin modul de aş ezare a
cărămizilor. Acelaş i lucru s-a putut constata ş i la u ş a care lega
bucătă ria de trapeză. Golul avea margin ile mult teş ite spre a
permite deschiderea u ş i i arcuite la partea s uperi oară ş i poate
acela ş i considerent va fi fost avut în vedere la evazarea golului
ferestrelor, pe l âng ă cel de a permite o mai bun ă laminare a
interiorului .
Au fos! descoperite o seri e de fi ride pe ce i l a lţi pe reţi ai
camerelor. ln schimb, nu s-a reuşit s ă se stabilească cu certitudine
poziţia uşii de comunicare cu incinta bisericii ş i a unora din interior.
ln două cazuri s-au găsit u ş ile ce făce au le g ătura cu incinta
secundară , una la o tindă, alta la o cameră mare (7,80 x 4,30 m),
cu stâlp central , situaţie s imilară cu una din încăperil e mi ci de pe
latura de sud, de la Măn ăstirea Brâncoveni , monument anterior
Cotrocenilor.

Sistemul de boltire a chiliei restaurate

Vechea cuhnie, care a funcţ i onat ca bucătărie p â n ă în zilele
noastre , reprezintă din punct de vede re co nstructiv ş i arhi tectu ral,
fără putinţă de tăg ad ă , o culme a timpului aceluia şi chiar a celui
ce a urmat.
Amplasată în colţul de nord-vest al incintei pri ncipale, cuhnia va
fi fo st o a rti c ul aţie între s paţiil e dese rvite înspre Case le d o mn eşti ş i
stăreţi e, într-o parte, şi trapeza din zona chiliilor, în ceal altă parte.
Zidu rile masive ale cuhniei d e l i mitează un s paţiu aproape p ăt rat
de 1, 1O x 7,90 m. Consolid ate în actu ala campanie prin subzidiri
de la cota -1 ,30 m p ân ă la - 4, 60 m adâncime, ele s u sţin un
sistem de ingenioase b o l ţi , de tipul trompelor de colţ, dispuse pe
patru niveluri suprapu se, redu când deschi derea la un lantern ou de
cca 1,20 x 1,20 m.
Este un siste m de boltire unic prin frumu seţea sa, total diferit
de cel mai vechi ş i oarecum greoi de la Plum buita lui Matei
Voievod, precum ş i de cele ulterioare, ca de exemplu : ce l de la
Mogo şoaia, cu bo lţi adânci sferi ce, perforate la bază de patru
aeri siri , ori cel de la Antim, pe plan poligonal, toate lipsite de
svelteţe s paţi al ă ş i subtilitate în al cătuiri .
Monumentalitatea interiorului , o bţinut ă prin etaj area a patru
rându ri de t ro mp e, a făc ut p os i b il ă elimin area alveo lelor
profunde care să favo ri zeze st agn area vaporil or graş i ,
elimin ându-se astfel ae risiril e supl imentare, de care am vo rbit
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mai sus, ce se întâlne sc la Mogoşoaia, care în timp s-au
transformat, de fapt, în pun cte nevralgice ale acoperişului şi
chiar ale bo lţilor la interior. Ca ş i la chilii ori la trapez, trebuie

subliniată şi aici, poate mai mult aici, nobleţea unui meşteşug în
care munca şi gândirea nu se pot disocia în poziţii preferenţiale .
O calitate a e xecuţiei aspirând la perfecţiune materializ~nd, prin
modul de utilizare a cărămizilor aşezate pieziş la baza bolţilor de
colţ, o gândire plastică de un elevat rafinament, putându-se
substitui oricărei surse de inspiraţie ce-i va fi servit lui Antonio
Gaudi în fantastica sa operă.
Admiraţia noastră nu se poate opri nici cu privire la trapeză . Un
spaţiu de formă aproape pătrată (7, 10 x 7,40 m), cu două
comunicări sigure, una spre cuhnie şi alta spre curtea bisericii prin
portic, acoperit cu bolţi ci lindrice intersectate de lunete, într-o
dispoziţie de rigoare academică. Este un spaţiu de evidentă
expresie a unei perioade istorice, marcată de ambiţia afirmării unei
demnităţi, care , trecând dincolo de fruntarii, să înscrie numele ţării
ş! al voievodului ei în circuitul european al timpului . S-ar putea vorbi
de înalta ş tiinţă a stăpâniri i spaţiului interior la meşterii şi, de ce nu,
la arhitecţii voievodului român, prin felul în care sunt interpretate
necesităţile de acuzare a funcţiunii acestuia, în raport cu expresia
plasti c ă.

Amploarea spaţii lor pe vertical ă este în total acord cu
dimensiunile în plan, astfel încât trecerea dintr-o încăpere în alta se
face gradat, prezenţa omului nefiind constrânsă sau copleşită de
arhitectură , ci, dimpotrivă, stimulativă în asimi larea unor imagini
prin trezirea admi raţi ei.
Către incinta principală, chiliile au un portic cu arcade frumos
dimensionate, care s-au menţinut. Coloanele porticului, cu poziţii
de robusteţe dorică au fusul canelat cu o serie de profile ieşite,
delimitat de baze şi capiteluri simple , cu profilatură simi lară.
Coloanele originare erau monolite, din piatră de Rusciuc, la vremea
aceea cea mai apropiată carieră de piatră faţă de cetatea de
scaun.
În legătură cu chiliile de pe latura de sud a incintei, informaţiile
sunt mai sumare. Ele au suferit avarii la cutremurele din 1738 şi
1802. Zidăria veche, încorporată în ziduri le existente, este
confirmată de unele imagini documentare , gravuri sau chiar

Bolţi

restaurate în zona chiliilor
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fotografii, datând de la jumătatea secolului al XIX-iea; în zona
caselor egumeneşti , situate în partea de răsărit a acestei laturi, au
existat spaţii la parter şi etaj, într-un corp de clădire mai lat decât
restul corpului chiliilor. Porticul din faţa acestora se oprea în casele
egumeneşti . Zona etajată a dăinuit astfel până către sfârşitul celui
de-al doilea război mondial, când , în urma avariilor pricinuite de
bombardamente , clădirii , şi aşa afectate de cutremurul din 1940,
nu i s-a mai refăcut decât parterul. Această zonă, construită numai
cu un cat a fost foarte mult modificată, aici ridicându-se, poate, o
sală de spectacole cu anexele re spective, unele plasate pe un etaj
pa~ial.
Săpăturile efectuate au adus la iveală configuraţia unor încăperi
cu o structură funcţională similară cu cea a celorlalte chilii, dar fără

să se poată stabili modul de comunicare între ele . În orice caz s-a
putut dovedi cu claritate că , în faţa chiliilor, era şi aici un portic .
Coloanele ce s-au păstrat până în zilele noastre, deşi de factură
plastică identică cu a. acelora de pe latura de apus, nu mai erau
executate din piatră, ci din praf de piatră .
Porticul avea pardoseala din dale ceramice striate din perioada
1893 (furnizor Vileroy şi Boch) .
Lucrările care s-au efectuat în această zonă au scos la iveală
câteva elemente de o deosebită importanţă, menţionate mai jos:
- nivelul de călcare al cu~ii a fost diferit în timp, cel mai
coborât fiind la cca . 1,20 m faţă de actualul nivel, adică la cca.
2,00 m sub nivelul pardoselii pridvorului bisericii;

Alcătuirea

perime trului din incinta

principală

- nivelul iniţial de

călcare

- într-un a din în căperile laturii de miaz ă-zi, către apu s, s-au
g ăs it ghizdurile din piatră ale unei fântâni. Elementele ce au
alc ătuit-o

sunt de o deo s ebită acurateţe în privinţa finisării
interioare, fie care având diametrul de 1,30 m, cu un perete gros
de O, 15-0,20 m ş i în ălţimea de cca . 1,00 m; toate au prevăzute,
la partea inferioară, două l ăcaş uri de cca. 10 x 10 cm, în care s ă
poată fixa fi e piese ajutătoare la montaj , fi e piese care să permită
coborârea în fâ ntân ă;
- în apropierea chiliilor, către mi ază-zi , au fost descoperite trei
„turnuri" de 4,30 x 4,30 m, la ad âncimea de -8,00 m faţă de cota
pardoselii pridvorului bisericii . Ace stea aveau prevăzute în zidurile
de cărămidă , groase de cca. 50 cm, patru goluri de 40 x 70 cm ,
foarte frumos realizate, câte dou ă pe latura de miază-zi şi câte unul
pe laturile adiacente.

Care va fi fost destinaţia acestor încăperi este greu de stabilit,
deoarece în două dintre ele s-au găsit adevărate depozite de
obiecte deja menţionate (vase din ceramică, unele de tip popular,
dar de o deosebită calitate a lutului ars şi a strălucitoarelor glazuri,
altele din sticlă tip Murano, apoi sfeşnice din metal , trei monezi din
aramă, cu diametrul de circa 3,5 cm, o bucată de coronament de
sobă, pipe din argilă sau os etc.);
- în colţul de răsărit al incintei principale, în zona adiacentă a
fostului foişor al lui lpsilante, s-a găsit o pardoseală-dală groasă din
cărămizi hexagonale cu diagonala de 26 cm şi grosimea de 8 cm;
- ceva mai la miază-zi de această zonă, la o adâncime de cca.
1,20 m, s-a descoperit vatra unei locuinţe din epoca neolitică şi o
serie de piese din ceramică arsă din aceeaşi epocă;
- în continuare la adâncime, stratificaţii ale solului atestă,
pentru zona Bărăganului, ex istenţa a două perioade glaciare,
straturile corespunzătoare fiecărei perioade având o grosime de
cca. 3 m. Săpăturile din această arie s-au efectuat până la
adâncimea de 1O m de la suprafaţa terenului .

Clopotniţa mănăstirii
Clopotniţa este o prezenţă de puternică autoritate în compoziţia
arhitecturală

a ansamblului . Poate tocmai din această cauză a
constituit un element ce
căpătat interesul atâtor intervenţii ce
s-au efectuat în timp . Forma exterioară avută, până la începerea
ultimelor lucrări, a fost, fără îndoială, mult diferită de cea iniţială.
În momentul în care au început decopertările s-au putut citi cu
claritate intervenţiile anului 1893, datorită dimensiunilor cărămizilor
şi chiar mortarului .
Astfel, bosajele de tip neoclasic de la baza arcului de intrare au
fost realizate cu cărămizi de 7 x 14 x 28 cm, încastrate în zidăria
veche. Pe timpanul dintre arcul de intrare şi cel de descărcare, mai
mare decât primul, s-a găsit o întreagă reţea de sârmă fixată prin
cuie de cca. 1O mm lungime, pentru a forma plasa de rabiţ
necesară suportului de mortar pe care a fost pictată o compoziţie
decorativă florală, de inspiraţie Secession.
În continuare, pe verticală, bosajele de colţ au fost false, ca şi
profilatura din jurul golurilor circulare sau a ferestrelor de la camera
clopotului.
Este de menţionat faptul că în golul circular de pe faţada
dinspre biserică a fost montat, la 15 martie 1934, de firma Iosef
I. Dorwagen, ceasul ce a funcţionat cu contragreutăţi , a căror
cursă de glisare se desfăşura pe înălţimea întregii pă~i superioare
a clopotniţei. Din actele existente la arhivă rezultă că acesta a
înlocuit un alt orologiu furnizat de „dl . Enderle" încă din anul 1883.
Fără îndoială că şi decoraţia de sub streaşina-cornişă (cu ultima
parte a profilului de tip dusină, foarte puternică, confecţionată din
tablă şi vopsită alb ca restul cornişei) este intervenţia momentului
1893. Şi, probabil, tot din acea perioadă este şi registrul de firide
de sub dusină , fapt atestat de dimensiunile cărămizilor cu care au
fost realizate.
În momentul de faţă, fără a le fi desfiinţat, firidelor li s-a dat o
propo~ie care s ă fie într-o mai apropiată armonie cu limpezimea
celorlalte detalii, simplificate şi ele , în spiritul expresiei arhitecturale
atestate de alcătuirile bazei clopotniţei, precum şi ale mulurilor
ferestrelor de sus.
S-au analizat cu grijă formele arhitecturale care vor fi fost
realizate înainte de apariţia cărămizilor mari de 7x 14 x 28 cm ,
profilatura dată de utilizarea cărămizilor speciale (cu terminaţie pe
latura scurtă în semicerc sau sfert de cerc intrat sau ieşit), precum
şi elementele majore de susţinere de la baza clopotniţei (pilierele
arcelor, arcele dublau , pandativi, etc.).
S-au comparat formele determinate de dispunerea cărămizilor
vechi cu volumetria de ansamblu sau a unor detalii de la alte
clopotniţe din secolul al XVII-iea sau chiar al XVI-iea şi s-a ajuns la

a

următoarele determinări :

- zidăria arcurilor de intrare, după înlăturarea profilaturii
recente prezentă la naşterea arcului, o reducere a razei de boltire
realizată cu cărămizi speciale cu cap sfert de cerc intrat, retragere
similară, dacă nu identică, cu rezolvarea de la clopotniţa Mănăstirii
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Negru Vodă din Câmpulung Muscel sau cea de la Mănăstirea
Dintr-un Lemn - jud. Vâlcea.
Configuraţia în plan a zidăriei de faţadă dinspre apus atestă
prezenţa pridvorului încă de la începuturi, zidăria neindicând o
ţesere ulterioară. De altfel, concepţia generală a gangului de
intrare, prin perfectul său echilibru raportat la două axe de simetrie,
confirmă aceasta, astfel încât e puţin probabil ca în secolul trecut,
în prima lui jumătate, să se fi adus pridvorul în compoziţie, pentru
el refăcându-se în totalitate baza turnului clopotniţei. Modul de
înglobare a scării de acces la camera clopotelor, în partea laterală
spre miază-noapte (situaţie pe care o găsim şi la clopotniţa
Mănăstirii Dintr-un Lemn) determină o trecere la etaj posibilă
numai prin exterior, trecere care în mod firesc trebuia să fie
protejată. O situaţie similară se va întâlni la mai târziu realizata
clopotniţă a Mănăstirii Antim (1715), la cea de la Aninoasa (1730)
ş.a., dar construcţiile sunt din zidărie (la Aninoasa pridvorul este
spre incinta bisericii, spre deosebire de situaţia de la Cotroceni şi
Antim) .
Foarte intere s antă este şi boltirea gangului de intrare, rezolvată
cu o cupolă semisferică cu brâu semicircular la bază, ce descarcă
pe arce prin patru pandantivi la fel cu soluţia dată de meşterii lui
Matei Basarab la Mănăstirea Dintr-un Lemn. Pentru profilatura
soclului, din cauza intervenţiilor suferite nu s-au putut determina
profilele ce vor fi fost cândva, nici cu aproximaţie.
O problemă particulară a constituit-o acoperişul. Din lipsă de
mărturii, s-a refăcut în forma lui ultimă, la această decizie
contribuind mult şi imagini ale unei fotografii din a doua jumătate a
secolului al XIX-iea, precum şi litografia lui Venrich (1860) şi
acuarela lui Preziosi (1868), din aceeaşi perioadă. Dar poate mai
mult decât acestea a contribuit la decizie silueta învelitorii
clopotniţei de la Mănăstirea Negru Vodă şi cea de la Biserica Sf.
Gheorghe, amândouă din Câmpulung Muscel. De altfel, în
documentele iconografice mai sus-pomenite o siluetă similară va fi
avut şi acoperişul foişorului lui lpsilante.

Pisania de pe turnul clopo tniţei

În privinţa materialului în velitorii s-a menţinut tabla de zinc (sub
form ă de solzi), întrucât şi din documentele mai vechi a rezultat că
la frecventele reparaţii făcute întregului aşezământ s-a utilizat tabla.

Dintre elementele decorative particulare prezente pe zidurile
clopotniţei este de menţionat splendida pisanie amplasată pe
faţada de răsărit, deasupra arcului de intrare, care, pe lângă

atestarea anilor de ctitorie, ne aduce mesajul unei ambiţioase
atitudini de afirmare a descendenţei din gloria Bizanţului - prin
acvila bicefală - precum şi din străvechea familie a Basarabilor,
domnitoare pe meleagurile Ţării Româneşti.
Compoziţia, de un echilibru remarcabil, se aşează pe vibraţia
unei zone orizontale dată de un text românesc, scris cu litere
slavone şi al cărui conţinut este următorul: 11 veniţi cătră dânsa şi vă
veţi lumina, că uşa mănăstirii, a cerului uşă iaste" leat 7189
(1681).
De relevat ar fi şi un alt element particular prin dispunerea
cărămizilor de factura unei probabile pisanii, amplasate pe faţada
de apus, tot deasupra primului arc al intrării, dar de dimensiuni mai
mari. Grija cu care au fost puse în operă cărămizile, în câmp şi pe
chenar, ne-a determinat să le lăsăm să se exprime direct,
rămânând netencuite.
Încă un element decorativ de relevat ar fi cel de pe faţada de
răsărit, care încadrează orologiul. Ornamentaţia florală de factură
orientală va fi întâlnită şi la ctitoriile de mai târziu de la Fundenii
Doamnei ori ca leitmotiv în decoraţia palatelor lui Vodă
Brâncoveanu; această piesă este realizată din praf de piatră, aşa
cum sunt de altfel şi intervenţiile de finisaj decorativ ale coloanelor
de la pridvorul bisericii, care, sub expresia oriental-armenească, au
caneluri din piatră identice cu cele ale coloanelor porticului din faţa
chiliilor.
De menţionat ar mai fi faptul că prin adăugirea unui cat la
corpuri!~ de clădire ce mărginesc clopotniţa s-a căutat
menţin~rea siluetei acesteia prin retrageri operate în plan la
volumele laterale noi.
Cele prezentate în rândurile de faţă au acoperit o mică parte din
aria de q.ctivitate, desfăşurată timp de aproape un deceniu, de o
echipă de oameni dăruiţi meseriei lor de constructori: proiectanţi şi
executanţi. Ei s-au străduit să fie martori ai timpului, ~u conştiinţa că
ln acest sens,
11 singurii cronicari care nu mint sunt construcţiile".
împovărq,ţi de dileme şi incertitudini, au încercat să deceleze din
noianul de fapte, unele limpezi, cele mai multe nebuloase, drumul
către adevăr, atât de greu de descoperit, dar mereu aspirând către el.
Cele prezentate până aici au relevat fapte din viaţa
construcţiilor, fapte din viaţa oamenilor, trăită aici ori pe alte
meleaguri, cu vise, împliniri sau înfrângeri, ce au n;arcat trecerea
lor prin urmele lăsate în ctitoria de la Cotroceni. ln faţa acestor
urme am fost cu obstinaţie stăpâniţi de întrebarea de ce?
Răspunsul la această întrebare a fost prezentat pa~ial în rândurile
de faţă, într-un context complex spre a se putea înţelege acel de
ce? de mai sus.
Dat fiind numărul mare de colegi din proiectare şi execuţie
care, în cei aproape 9 ani au participat permanent sau temporar la
lucrările de restaurare şi care s-au bucurat de unanima apreciere a
celor ce au vizitat Palatul Cotroceni, readus la demnitatea conferită
de peste trei secole de istorie naţională, este o misiune delicată de
a face o citare selectivă a lor, în funcţie de contribuţia adusă şi, în
egală măsură, există riscul, a omite pe . cineva, comiţând o
nedreptate,
Tuturor muţumiri şi recunoştinţă!
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Buii! in 1679 by the prince Şerban Cantacuzino, the establishment Cotroceni
was marked through its evolution by faur different periods:
1. Between the years 1679-1893 ii was the princely cloister and the princely
seat. The Wallachian princes equipped the establi shment with substantial wealth.
The cloister had to suffer durring this span because of the earthquakes (1738,
1802 etc.) the fires and the plunders of the invaders.
2. After 1893 and until 194 7 it became royal Palace. lt was modernized by the
arch. Paul Gottereau, but later seme changes were dane by the architects Gr.
Cerchez, Karel Limann and Ion Ernest. lt was damaged by the earthquake on the
1O November 1940, and was bombarded in 1944. This situation determined in
1946 the intention of demolishing the castle.
3. After 1948 and until 1976, the goods that had remained in the castle after
the elimination of the Royal House were destroyed.
4. The earthquake in 1977 generated big damages to the palace and the
church. The works for the restoration, rearrangement and modernization of the
entire complex begin.
lt is difficult to describe the depressing situation of the buildings of the former
royal palace before the earthquake from 1977 , 37 years after its abandon, after the
earthquake from 1940. But it is almost impossible, to describe the tragic picture of
the situation left behind by that devastating March '77: dislocated, collapsed walls,
putrid beams, stairways which were only a cluster of stone and wood, split finery
and debris everywhere.
The complexity of the circumstances has imposed the use of different
methods, according to the information-quantity which was offered by the analysed
area. ln some cases it was resorted to associations by comparison with stylistic
alternatives, which were specific for that period.
After establishing the methodologies, they were classified into several
categories of interventions:
1. Priority was given to the areas , which had sti ll traces of the original building.
The [kantakusinische] wal ls, no matter if in the basement or upper-e'arthly, formed
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at one given moment the apparently inexhaustible source due to the surprising
details, \hat were discovered at the removal-works of the peeled off finery.
The original windows of the monastery-cells, !hat were obturated by
Gottereau, we re again brought to light. The new windows had been centered on
the intercolumniation of the portico, so that they destroyed a chain of groins or
vau lts. The fasteni ng system of the windows in the brickwork was also discovered
on this occasion (the frameworks of the windows were fastened at one certain
point, before !he erection of the walls). By utilizing at the edges of the window
openings, al one corner which formed an obtuse angle, rectangular bricks, a
denticle s vib ration with an extraord inary effect could be obtained. ln the medieval
walls were also discovered plenty of recesses and arcades, some partially changed,
but it was impossible to establish the position of the entrance doors of the clois ter
cells. And !hat happened although the ce ll s were disposed according to the class ic
scheme of the houses with ve randa and room s on both sides .
We could also speak of a rendition at th e belfry. Through the elimination of the
foundation bosses (which were made of large bricks, specific for that period, used
at the rebuilding of the princely houses), !he special bricks which were used by the
contemporary workmen - except the rectangular ones - gained a new value. These
had the small side in shape of a concave semici rcle or a quarter of a circle . Due to
the restauration ii could maintain its primary role within the vaults and the facade
arches.
A spec ial attention has to be paid to the extensive underpinning work at !he
kitchen, one of the most valuable parts of the architectural ensembe.
2. Another category of intervention s is represented by those sections, which
were originally carried oul by P. Goţtereau and afterwards by other builders, and
which brought the buildings to extreme situations, in what the statics is concerned.
Several wal ls which were made oul of Rabitz or oul of boards , alternated with
brickwall s.
Such solutions co uldn 't be kept , especially because !he rooms !hat were
delimited by these eleme nts had no special fini shing .
3. A special approach was accepted for those room s, that had no stylistic
identity at the start of the works. We can distingui sh here three groups:
a) Rooms where we co uld recognize specific characteristics of a style (the
Flower hali, the German living room - Newrenaissance, the Bedroom of the
children etc.), which were mentioned in Gottereau 's plans .
b) Not ornated secondary rooms, subordinated to others with a relatively we ll
preserved ornamentation. So, for in stance, !he gallery at the ground floor of the
main hali and at th e first floor etc. The wall s were provided with panels which had
identica! plaster profiles with those in !he hali. Noi only the plates of marble stucco
were in toto rebuii!, but also the pilasters, !he doorframes etc . Al the corridors in
the first floor - originally simple corridors whitewashed with clay - and at the three

salons in the same floor was also used the ornamentation developped by arch.
Cerchez.
c. Rooms which had no ornamentation and which also had no potential
witness in the iconographic documentation . The information from the plans of the
arch. P. Gottereau has played a significant role.
Some new interiors were created (in !he second and in the third floor) ,
whose matrix might represent either the stylistic universe of arch. Gottereau or
the one of . arch. Cerchez. We could also speak in the same time about an
adaptation bf the newly decorated rooms in Cotroceni to th e heterogeneous spirit
of other buildings, which were rearanged in the same span (Castle Peleş, Castle
Bran, Castle Balcic etc.).
4. Another aspect of the implemented restoration methods was represented
by those rooms, where the existing historic traces formed an important fund, but
required a renovation.
The restoration stages from Peleş Castle were a guide for the biologica!
investigation; not only by pillars or beams, but also by floors and decorative pieces.
So for instance, we could establish !hat the wallpanels of elm from the library were
healthy, and the room cou ld therefore be restored in the style Henry li with the
original pieces.
Noi the same happened with the Bedroom of Oueen Maria. The ornamental
woodfriezes between the main vau lts had been seriously attacked by bacterias, so
that they had to be exactly restored.
The same procedure was appl ied at the painting salo n, where the fir wood had
tobe replaced .
We have to underline that the restoration-works have represented an
opportu nity for the functional modernization of the castle, meaning that in the entire
building were introduced present-day equipments in order to assure a normal usage
for our days.
The new section of the castle was intended to be a complementary additon to
the ancient parts, bui with a different compositional structure. As a worshi p of the
predecesso rs', the interior decoration was stimulated by the native sources,
obtaining a moderate monumental.
The facades used the already existing architectural solutions from the ancient
parts - , rhythm " and different elements -, to assure the unity of the whole building.
The position adopted for the little court could be inscribed in similar
coordinates. A practically expressionless plastic of the former garages, stables,
werehouses, guardrooms etc ., was replaced by a new architectural solution, which
was determined by the portico of the old cloister-cells. Thereby ii was meni to
render the tranquilily and harmony of our monasterie s, to immortalize the primai
settlement on this site.
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Comunicări

si note documentare

'

CÂTEVA CONSIDERAŢII ~
ASUPRA DECORATIEI CANATURILOR DE USI IN TRANSILVANIA

'

'

CARMEN ION

Receptarea diferitelor curente stilistice în Transilvania s-a făcut
diferenţiat, aşa se explică faptu l că uneori pe forme ş i structuri
gotice apar decoraţii proprii Ren aşter!i - u şa sacri stei de la biserica
ev. din Biertan (Birth ălm) - sau într-o perioadă relativ târzie, secolul

al XVIII -iea , este întreb ui nţat regi strul decorativ renascenti st - uşa
de la sacristia biserici i ev. din Cârţa (Kertz).
Materialul ce urmează să fie prezentat se structurează în patru
părţi: prima parte - uşi cu ferecături ; partea a doua - u şi decorate cu
intarsii; partea a treia - decoraţia uşilor prin sc ulptură şi ultima parte uşile pictate. Canaturile de uşi sunt prezentate, atât cât este posibil,
cronologic, având în vedere analiza elementelor ornamentale ş i ţin ând
seama de tehnicile decorative aplicate în fiecare caz în parte.

I. Usi cu
'

ferecături

Sistemul de dispunere al lamelor de fi er - longitudinal, transversal
sau radial (faţă de fib ra lemnului) - asigură, din punct de vede re al
rezistenţei , o armare perfectă. Efectul vizual al acestei structuri
arm ate se în cadrează în psiholog ia unei epoci în care s iguranţa şi
apăra rea erau cuvintele „cheie". Fără îndoială, astăzi se poate vorbi
ş i de un efect decorativ al acestui sistem de armare, de aici rezu ltă
şi in cluderea acestor uşi ferecate (cuvântul ilu strează cum nu se
poate mai bine starea de fapt) în prezentul text.
Din punct de vedere stru ctural, u şa de in cintă a bisericii ev.
Stejări ş (Probstdorf) este un exemplu elocvent pentru această
categorie (fig. 2). Canatul uşi i este din stejar: dulapi cu o grosime
de 60 mm, l egaţi l ao l altă prin dou ă elemente transversale.
Construcţ ia din lemn este consolidată prin benzi de fier dispuse
longitud inal şi diagonal; mulţimea cui elor din fi er forjat completează
structura de armare.

Exem plele prezentate în acest capitol sunt analizate dintr-o
perspectivă mai puţin obiş nuită şi anume din aceea a elementelor
de stru ctură metalică ce se regăsesc în ornament i că. Se impune
de ase menea precizarea că u şi l e ale căror canaturi sunt analizate
fac parte, fun cţional , din categorii deosebite: intrarea în incinta
bi sericii (cetăţi i), intrarea în spaţiul bisericii ş i , în fin e, intrarea în

sacristie. Aceste categorii presupun nivele diferite de acces care
s unţ marcate prin construcţia, forma şi decoraţia canatului de u şă.
ln general, canaturile uşilor de incintă erau acoperite cu lame
de fier, structura acestora - s impl ă şi robustă - nu lasă nici o urmă
de îndo i al ă asupra funcţiei îndepli nite: de apărare (fig. 1).

Fig. 2. Uşă - incinta bisericii ev. Stejăriş (Probstdorf)

Fig. 1.

Uşă de in cintă - biserica ev. Moşna (Meschen)

În cazu l uşilor care asigură legătura cu spaţiul bi~ericii,
structura meta l ică, pe l ângă rolul funcţi onal , primeşte şi .un rol
decorativ. La uşa turnului de ves t , biserica ev. lacoben i
(Jakobsdorf), armarea canatu lui se face cu benzi de fier, de diferite
lăţimi, dispuse transversal. Două din ele su nt decupate după
un con tu r sinuos, t erm i naţi a acestora sugerând un element floral
(fig. 3).
Deşi benzil e de metal au fos t , la origine, destinate să lege
construcţia din lemn şi să-i confe re o s tructură de rezi ste nţ ă,
forma s impl ă, practică a deven it repede decorativă. Balamalele
în bandă a lu ngită, de formă gotică, sunt tratate , fiecare în
parte, ca o compoziţ i e ornamentală. De -a lungu l benzii , într-o
ordona nţă vertebrată, pe trasee ascendent e şi descendent e se
desprind luj eri cu t erm inaţii florale. Deşi compoziţ i a în si ne are
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ceva rigid,
îndeplineşte

totuşi

se poate considera că structura metalică
aici un dublu scop: de rezistenţă şi ornamental

(fig . 4) .

corpul leg ăturii de mijloc s-au montat în partea superioară a
canatului . De remarcat că pe acest canat sunt menţionate două
date: 1595 (cifra unităţilor este parţial acoperită de un luj er din fier
forjat) şi iniţialele J , B, S; 1611 ş i iniţialele G, H , R (deasupra
primelor şi separate de ele printr-o bandă din fier) .

Fig. 3. Uşă, turnul de vest - biserica ev. lacobeni (Jakobsdorf)

Fig. 5. Uşă - biserica ev. Dealu Frumos (Schănberg), 1595
Următorul pas în decoraţia canaturilor este făc ut prin
extindere.a ornamentului pe toată suprafaţa acestora. Structura
metalică este tratată ca un ornament plat nelimitat; benzile sunt
întreţesute pe baza unui fond de reţea rombică, constituind
scheletul unei texturi. Ornam e ntul-textură nu pare să aibă o
ordonanţ~, mai degrabă este rezultatul unei d ezvo ltări obţinute prin

Fig. 4.

Uşă,

turnul de est - biserica ev. Valea Viilor (Wurmloch)

Canatul uşii de la biserica ev. din Dealu Frumos (Schănberg)
este din stejar - patru dulapi cu grosimea de 50 mm; structura
metalică (balamalele, elementul de mijloc şi benzile de fier forjat)
asigură din punct de vedere constructiv unitatea
şi legătura
ansamblului. Balamalele şi elementul de mijloc sunt tratate, fiecare
în parte, asemeni unor tulpini întretăiate romboidal din care se
desprind lujeri cu terminaţii florale (fig . 5) . Structura metalică
vizibil ă astăzi pare să fie rezultatul unor modificări efectuate la
începutul secolului al XVII-iea. Paralel cu traseul balamalei
superioare, deseori acoperit de banda metalică , se află conturat în
lemn - în relief plat - un model identic cu al acesteia. Se poate
avansa ipoteza că balamaua superioară a fost, dintr-un motiv sau
altul , îndepărtată şi în locuită cu o alta, de formă asemănătoare,
fără să fie urmărit cu rigurozitate vechiul traseu. Probabil părţi din

Fig. 6. Canat de uşă - Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg)
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înseriere, în sensu l obişnuit, nesimetric al cuvântu lui . Motivele
ornamentale geometrice sunt îmbinate cu cele organice: lujeri cu
terminaţii florale care prelungesc capetele nelegate ale romburilor
(fig.6). De remarcat că suprafaţa benzii metalice primeşte o
decoraţie secundară, faptu l în sine dovedind o influenţă
renascentistă 1.
Uşile

de sacristie constituie un subiect aparte în capitolul

a) Uşă de sacristie, biserica ev. Aţei (Hetzeldorf).
Canatul uşii (fig. 8) este un ansamblu format din două părţi:
partea exterioară, decorată - vizibilă din nav ă ş i cor şi partea
interioară, cu structura de rezi stenţă - vizibil ă din interiorul
sacri stiei. Pentru subiectul acestui capitol este relevantă analiza
părţii exterioare, analiză efectuată din punctul de vedere al
structurii constructive ş i al ornamenticii.

uşilor cu ferecături, datorită locu lui şi rolului pe care îl ocupă

sacristia în spaţiul bi sericii .
Canatul uşii de sacristie de la biserica ev. din 11 Deal 11 Sighi şoara
(SchăBburg) este construit exclusiv din fie r forjat: un sistem din foi
asamblate şi întărite cu benzi ; benzile sunt dispuse radial şi
împletite între ele. Acest sistem armat constituie, fără îndoială, o
structură de maximă protecţie . Efectul decorativ obţinut prin
reţeaua de împletituri este sporit prin elemente cu caracter
ornamental decupate din fier şi aplic.ate printre benzi:diferite flori,
secera lunii (fig. 7).
O uşă cu un canat asemănător există la sacristia bisericii ev.
din Sibiu 2 .

Fig. 7.

li.

Uşă - biserica ev. ,din Deal", Sighişoara (SchăBurg), sec. al XV-iea

Uşi

cu

Tehnica

decoraţie intarsiată
decorării

prin

intarsie,

mult

întrebuinţată

în

Renaşterea germană şi italiană, este prezentă în T rasilvania la
sfîrşitul secolului al XV-iea şi este folosită la ornamentarea
stranelor şi a uşilor de sacristie 3 . Dintre piesele cele mai

importante, executate în tehnica intarsiei, sunt atribuite meşterului
Johannes Reychmuth 4 : uşa de la Aţei (Hetzeldof) - 1499; uşa de
la Biertan (Birthălm) - 1515; uşa de la Richiş - 1516; stranele
bisericii ev.din 11 Deal" Sighi şoa ra (SchăBburg) - 1523. De
asemenea, intarsiile geometrice care decorează spetezele şi
pupitrele stranelor de la biserica ev. parohială din Bistriţa sunt
datate 1516, iar o inscripţie arată numele meşterului Johannes
Be9,ler 5 .
ln acest capitol sunt prezentate câteva piese de referinţă, care
vor fi analizate din punctul de vedere al decoraţiei intarsiate :
motive, compoziţii şi texturi ornamentale.
1

F. S. Meyer, Ornamentica. Despre decoraţia balamalelor, voi. li , Bucureşti,

1988, p. 256.
2

V. Vătăşianu, Istoria artei feudale În Ţările Române, I, Bucureşti, 1959,

p. 861.

'

3 T. Sinigalia, Pictură sculptată şi artă la Biertan, ,B .C. M.1.", nr.

1/1992,

p. 35-36.
4

V. Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti,

1976.
5 V. Vătăşianu , Istoria artei feudale În Ţările Române, I, Bucureşti,

p. 861.

Fig. 8.

Uşă - sacristia bisericii ev. Aţei, 1499

Elementele părţii exterioare: montanţii, traversele, legătura din
mijloc ş i tăbliile sunt caracteristice unui sisten constructiv specific
goticului 6. Form a traversei superioare urmăreşte linia ancadramentului din piatră, traversa inferioară este astăzi, din păcate ,
secţionată. Dimensiunile actuale ale canatului sunt datorate
creşter ii nivelului de călcare în navă.
D eco raţi a părţii exterioare poartă ampreta Renaşterii şi se
mărgine ş te la o bandă in tars i ată care urmăreşte forma
dreptunghiulară a tăbliilor. Furnirele care intră în componenţa benzii
sunt aranjate într-o ordonanţă geometrică, motivul folosit fiind cel
al zig-zag-u lui .' Pe traversa s up erioară este consemnat anu l
execuţiei - 1499; desenul cifrelor ş i marcarea pauzei dintre ele
creează un efect decorativ.
b) Uşă sacristie, biserica ev. Biertan (Birthălm).
Canatul u ş ii este un ansamblu al căru i sistem constructiv este
similar cu cel prezentat în exemplul anterior. Partea exterioară are
un program decorativ de excepţie, tehnica fo l os ită la execuţia
intarsiei rem arcându-se prin fi neţe şi precizie (fi g. 9.a). Forma părţii
exterioare urmăreşte îndeaproape linia ancadramentului de piatră.

1959,
6 M. Bucătaru, Stiluri şi ornamente de mobilier, Univ. Braşov,

1988, p. 244.
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Partea inte ri oară a canatului este din stejar masiv ş i are formă
Sistemul de înch idere al uşii este deosebit de
complex ş i as igură securitatea necesa ră pentru încăperea sacri stiei
(fig. 9.b).
dreptunghiulară.

Anali za p ă rţii exterioare a canatul ui se face din punctul de
vedere al ornamenticii prin desc rierea elem entelor ş i
co mp oziţiilor decorative. Structu ral, această parte este co mpus ă
din două tăblii (tratate asemănător din punctul de vedere al
schemei co mpoziţion ale), montanţi , traverse şi elementul de
legătură (fig. 1O) .

5

4

3

2

f1•1

I .a

" ,,/ 1 b1su1ci1 ev. Bieilan (B1rthiilm), 1515
, " c.l

c"ff'noara a canalului

6
Fig. 10. Uşa sacristiei de la biserica ev. Biertan (Birthălm)
- structura părţii exterioare şi schema funcţională: 1 . tăblia superioa ră;
2. tăblia inferioară; 3. legătura de mijloc; 4. montanţi;
5. traversa superioară; 6. traversa inferioară

Panoul

tăbliei

superioare are o

compoziţie

b iax ial ă

(central ă), liniile de la care porne şte decoraţia figurii sunt cele două

mediane care unesc mijloacele laturilor opuse. Centrul panoului, un
pătrat cu laturile paralele cu cel în care este înscris, este decorat

ac11" f, ·~cric11 ev. Biedan (Bir/hăim), 1515
b) 0' 11!ca tnferioara 1 canatului

cu o împletitu ră (altrelac) închisă . Simetria şi regularitatea motivului
împletit sunt determinate, în parte , de fo losi rea benzilor geometrice
întreţes ute, dar ş i de utilizarea unei reţele de puncte dispuse în
„tablă de şah " (fig. 11 .a) . Pătratul tăb l iei este delimitat de un
chenar intarsiat; motivul geometric care se desfăşoa1·ă în chenar
este ace laş i cu cel înscri s în benzile med iane ş i anume o
succesiune de figuri geometrice al căror profil „s paţial" se citeşte
cu uşurinţă. Acest „joc" al furnirelor (fig. 11 .b) este greu de crezut
că va fi fost întâmpl ăto r; proced eu l este s urprinzător prin faptul că
sugerarea adâncimii se foloseşte mai rar în decoraţia s uprafeţe lo r
plane.
În cad rarea tăblie i se face, mai întâi, printr-o ramă profi l ată, apoi
printr-un alt chenar intarsiat. Cele patru benzi care compun
chenarul sunt decorate diferit: deasupra şi în stânga tăb li ei se
repetă figuri le geometri ce, iar în dreapta ş i dedesubt o alternanţă
ritmică de fl ori şi elemente geometrice. Desenul ele mentelor
geomet rice din aceste benzi este mai puţin nu anţat din punctul de
vedere al efectului de adâncime (fig. 11 .c).
Panoul tăbliei inferioare are o structură compoziţio n ală
biaxial central ă, axele de simetrie sunt cele două med iane . Pătratul
panoului e împărţit în câmpuri distincte: compartimentul central,
chenarul ş i benzile mediane (fig. 12).
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Compartimentul central este un pătrat cu o st ructură
de excepţie. Ornamentu l se dezvo ltă începând din
mijlocul figurii, simultan ş i regulat în toate d i recţi il e. O com poz iţie
fl o ral ă înscrisă într-un octogon co nstituie cen trul unei alte
compoz iţii , mult mai complexe, geometri c tratată . Totul este
cuprins într-un poligon stelat, care la rândul să u este înscris într-un
-

co mp oziţi o n al ă

I

I

•

pătrat.

Fig. 11. Compoziţii ornamentale executate în tehnica intarsiei:
a) pătrat decorai cu motivul împletiturii (anlrelacul); b) bandă decorată
cu figuri geometrice /raiale în „perspectivă"; c) bandă decorată
cu o alternanţă geometric-florală; d) bandă decorată cu motivul „turnurilor";
e) bandă decorată cu motivul „crenelurilor"

- Chenarul este compu s din două benzi verticale ş i două benzi
ori zontale întrerupte de traseul medianelor. Motivele decorative,
aflate la graniţa dintre geometric ş i figurativ, se desfăşoară în dou ă
direcţii: vertical ,,turnuri" şi orizontal ,,crenelmi" 7 . Este intere sant că,
întocmai ca într-o împ l etitură , traseele medianelor se petrec
deasupra şi dedesubtul benzilor chenarulu i. Ca urm are a acestui
fapt, motivul decorativ este surprins în puncte diferite - aproape de
margine sau în mijlocul figurii . Probabil, din punctul de vedere al
exec uţiei, au fost necesare aceste suprapuneri, sacrificându-se
astfel simetria modelului. De i-e marcat că ş i în cazu l acestor
11 turn uri" ş i 11 creneluri" jocul nu anţelo 1· de furnir este fo losit pentru
a sugera prin lumini ş i umbre desenul în pers pect ivă (fig. 11.d,
fig. 11 .e).
Ar mai fi de adăugat că sugerarea liniilor auxi liare ale
co mpoziţiei - dia9onalele panoului - se face prin marcarea
unghiurilor drepte. ln fiecare co lţ este amplasat un pătrat decorat
cu benzi împletite, identic cu modelul din mijl ocu l panoului superi or.
- Benzile mediane reiau motivul ,,turnului" pe di1·ecţie ve rti cală
ş i motivul 11 creneluri lor" pe direcţie orizontal ă.
Ansamblul decorativ prezentat pe tăb l ia i nferioară este încadrat
înti--o ramă profi l ată ş i un alt chenar intarsiat. Trei dintre benzil e
care compun chenarul sunt decorate combinat (geometric ş i fl oral),
cea de-a patra bandă este co mpu să dintr-o succes iune de figuri
geometr[ce. La rândul ei, toată s uprafaţa canatului este delimitată
printr-o bandă i nta rs i ată . Ca ş i în cazul benzi lor care încad rează
tăblii l e, motivu l decorativ nu este ace l aş i pe tot traseul u ş ii:
jumătate din bandă are ca motiv zig-zag-ul ş i ceal altă jum ătate me
ca motiv com bin aţi a fl o ral ă şi geometri că (fig. 9 .a) .
Anul exec u ţi e i , 1515, se afl ă în partea de sus a traversei
superioare, deasupra cartu ş ului -s cut. M e nţio n area acestei date
este fo arte importantă pentru com p araţia care se poate face între
intarsiile de pe acest canat ş i intarsiile veneţi e ne din secolul
al XV-iea (fig. 13). Referitor la motivul antrelacului este interesant
să arătăm câteva modele de îrnpletitu1·i utilizate în · Renaştere a
ital iană (fig . 14). De remarcat că îm pletituril e, ca motiv decorativ,
pot fi realizate atât în tehnica intarsiilo r, cât ş i în tehnica
incrustaţiil or cu filde ş .

Fig. 13. Panouri intarsia/e de la stranele din biserica Sania Maria
gloriosa ai Frari, Veneţia, sec. al XV-iea (Franz Sales Meyer - „Ornamentica'?

Fig. 14 . Model de împletituri, Renaştere italiană
(Franz Sales Meyer - Ornamentica)
Fig. 12. Tăblia inferioa1ă, ansamblul decorativ
- u,>a sacristiei de la bise1ica ev. Biertan (B1rlhălm), 1515

7

T. Sinigali a, op. cit. , p. 35-36 .
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c) Canat de uşă, Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBburg).
Canatul uşii, de formă dreptunghiulară, este împărţit în câmpuri
distincte, fiecare câmp primind o ornamentare independentă: tăblia
superi oară, tăblia inferi oară şi elementele de structură (montanţii,
traversele) . Se poate spune că suprafaţa decorată aproape în
întregime cu intarsii produce un efect ornamental, într-o oarecare
măsură, prea puternic, prea evident (fig. 15).

Comparativ cu uşile cu decoraţie intarsiată, unde panoul tăbliei
constitui e centrul de maximă atracţie, ex~mplele prezentate în
acest capitol au cele două tăblii nedecorate. ln schimb, elementele
care încadrează şi mărginesc suprafaţa tăbliilor (montanţii,
traversele) se dovedesc a fi un suport ideal pentru decoraţia
scu lptată în relief plat (fig. 16).

,-----------,,
I

„„ „„ „ -

/

Fig. 16.
Fig. 15. Canat de

uşă

- Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg), 1519

Tăblia superioară (de formă pătrată) are o compoziţie centrală,
de jur împrejuru l acesteia se desfăşoară o zonă compactă de

împletituri. Aceste împletituri au toate caracteristicile unei texturi,
decoraţia se întinde regulat în toate direcţiile , baza ,acestei
ordonanţe este un sistem de axe de simetrie intersectate. ln cazul
tăbliei inferioare, compoziţia centrală este subliniată prin două
regi stre decorate cu motivul lanţului.
Un regi stru de l anţuri - într-o desfăşurare mai amplă - este
folosit pentru decorarea montanţilor, decorarea traversei
superioare şi a legăturii de mijloc (ln acest caz verigi le lanţului sunt
duble). Alternanţa de culori folosită pentru verigi creează un ritm
acestei desfăş ură ri. Traversa inferioară este separată de restul
suprafeţei canatului printr-o bandă orizontală decorată cu acelaşi
motiv al l anţu lu i .
Din cauza decoraţiei extrem de bogate , anul execuţiei, 1519,
încadrat între dou ă pătrate cu împletituri, este aşezat în partea cea
mai de jos a canatului .

III. Uşi cu decoraţie sculptată
1.

Uşi

cu

decotaţie sculptată

în relief plat

Decoraţia sculptată în relief plat este un procedeu ornamental
larg utilizat în Transilvania la sfârşitul secolului al XV-i ea, şi pe tot
parcursul secolului al XVI-iea, pentru decoraţia stranelor şi a
mobilierului 8 . Dezvoltarea generală a stilurilor a influenţat şi
decoraţia uşilor, în această perioadă fiind folosite benzile cu vrejuri
sculptate în relief plat cu motive caracteristice sti lului gotic .
Aplicaţia acestor benzi (registre) pe montanţi, traverse, elemente
de l egătură scoate în evidenţă structura şi soluţiile constructive,
este o ornamentaţie structurală , integrată formei.
8

V. Vătăşianu , op. cit. , p. 86 1.

Uşă

.......... _.

--,'

- Muzeul de Istorie S1ghişoa ra(Schă8urg), 1503

a) U~ă, Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg).
Montanţii sunt decoraţi cu benzi vegetale dispuse într-o
ordonanţă ondu l ată. Baza desenului acestei ordonanţe este un vrej
cu frunze, al cărui trunchi vegetal oscilează între o latură şi alta. De
remarcat că lobii frunzelor au forma rotunjită, ceea ce indică o
preferinţă pentru formele timpurii ale stilului gotic. Pe traversa
inferioară sunt reprezentate - la capetele acesteia - două figuri de
animale (vu lpi ?) şi central un vultur cu aripile desfăcute; desenele
sunt executate prin incizare. Acelaşi procedeu este folosit şi pentru
decoraţia traversei superioare; la capetele acesteia sunt
reprezentate două figuri fantastice cu gheare şi coadă. Forma
acestei traverse a fost modificată ulterior prin secţionarea părţii
superioare ; din păcate, prin această operaţi e s-au retezat capetele
celor doi monştri. Pe l egătura de mijloc două rozete încadrează un
cartuş în care este în scris anul ex ecuţiei - 1503, şi iniţia l e l e: E, R
şi M, S (·fig . 16).
b) Uşă, biserica ev. lghiş .
Decoraţia traversei superioare are ca element central o
coroană de nobil (?) susţinută de o mână. Coroana este
reprezentată cu bandă de fruntar cu pietre preţioase şi opt frunze
de metal, cinci vizibil e.
Compoziţia este nesimetrică, dar profund echilibrată: două
vrejuri se arcuiesc de o parte şi de ceal ~ltă a coroanei, umplând
restu l spaţiu lui cu frunze şi lujeri cu flori. ln bucla formată de unul
din lujeri este consemnat anu l: 1526 (fig. 17).
c) Uşă, Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBburg).
Elernentele verticale - montanţii şi l egăturile sunt decorate cu
vrejuri a căror „mişcare" se desfăşoară într-o ordonanţă ondulată
(trunchiu l principal oscilează între o latură şi alta în jurul unei axe
centrale) . Benzile de vrej sunt caracteristice stilului gotic: lujerii
sunt subţiri şi alungiţi, iar frunzele despicate şi ascuţite. Traversa
inferioară este decorată cu o bandă vegetal ă: o alternanţă de
frunze cu lobii rotunjiţi. Traversa superioară poartă un text (scriere
gotică fracturată) şi cartuşul cu anul execuţiei: 1536 (fig. 18).
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2. Uşi cu decoraţie sculptată în relief.

Decoraţi a sc ulptată în reli ef este preze ntă la canatul u ş ii de la
biserica ev. din Agnita (Agneth eln), 1695, şi la biserica ev. din
Biertan (Birthălm), 1780. Aceste dou ă exemple se pot încadra prin
9
registrul decorativ, stilistic vorbind, în Renaştere şi rococo
Suprafaţa canatului de la bi serica ev. din Agnita (Agnethel n)
este structurată în două câmpuri distin cte: central o casetă cu text
şi casete secundare care în cadrează zona de interes. Fiecare
casetă are o decoraţie sc ulptată în relief ; motivele fac parte din
registrul decorativ al Renaşterii : heruvimi , diverse ipostaze ale
capulu i uman, delfini (fig. 19).

~
w

Fig . 19. Elemente decorative sculptate în relief
- uşa bisericii ev. Agnita (Agnetheln), 1695

Fig. 17. Uşă - biserica ev. lghiş, 1526

Un secol mai târziu, la canatu l de la portalul nordic al bisericii
ev. din Biertan (Birthăl m), tăbliil e au co mpoziţii decorative care se
înscriu cu precădere în repertoriul orn amenta\ al rococo-ului: scoici
asimetrice combinate cu volute contorsionate, buchete de flori
(trandafiri, margarete), coş ul cu fructe. De menţion at că toate
motivele sculptate în reli ef de pe acest canat prezintă urme de
cu loare (roş u, alb, gri).
Canatul este „încoronat" de o uriaşă cochilie sc ulptată în relief,
care este fixată deas upra uşii (fig. 20).

Fig. 20. Uşă, portal nordic - biserica ev. Biertan, 1780
Fig. 18. Uşă - Muzeul de Istorie Sighişoara (SchăBurg), 1536

9 G. Oprescu,

Biserici-cetăţi ale saşilor din Ardeal, Bucureşti, 1957, p. 113.
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IV.

U~i

cu

decoraţie pictată

Pictura pe lemn a constituit o tehnică decorativă mult aprec iată
de gustul local, fiind fo l osită pentru ornamentarea stranelor, la
tavanele casetate şi la mobilier. Canaturile de uşi pictate sunt
prezentate prin prisma unei analize sti li stice ş i structurale,
urmărindu- s e cu precădere evo luţia elementelor decorative care
sunt utilizate în diverse aranjamente ş i compoziţii. Prin cipiul stilistic
fundamental al decoraţiei uşilor pictate, din toate perioadele,
constă în evitarea reprezentărilor plastice (de exemplu elemente de
arhitectură în perspectivă), reprezentări care vin în contradicţie cu
caracteru l de ornament plat, de s uprafaţă p lan ă.
Elementele decoraţiei pictate sunt diverse: geometric-lineare
(benzi, chenare) , motive organice într-un cadru geometrizat
(diverse texturi), forme din natură (frunze, flori , cochilia), diverse
ipostaze ale capului uman (heruvimi), forme artificiale (pang lica,
diverse vase) .
a) Pictura cu şablonul.
Tehnica picturii cu şablonu l este utilizată în secolul al XVI -iea,
cu precădere în prima jumătate , la decorarea scaunelor din cor, la
strane şi la uşile de sacristie 10 . Modelele folosite, sensibil
apropiate de cele folosite în pictura murală, sunt preluate din
repertoriul atât de bogat al ţesăturilor medievale 11 . Pictura cu
şablonul evoluează în motive tot mai complexe (fig 21 ), dar spre
sfârşitul secolului al XVI-iea, ş i mai ales în primele decenii ale
secolului al XVI I-iea, este s esizab l ă preferinţa pentru ornamentu l
pictat liber.
Uşa sacristiei de la bi seri ca ev. din Apold (Trappold) este
pi ctat ă prin tehnica şablon ă rii . Având în vedere desenul
ornamentu lui şi elementel e de fier forjat care sunt lu crate în
stilul gotic - balamalele ş i ornamentu l mânerului trăgător - ,
can atu l ar putea fi datat în prima jumătate a secolului al XVI-iea
(fig . 22) .

Partea exterioară a canatulu i este f ăcută din lem n de brad lemnul de răşinoase este un suport ideal pentru pictură;
scândura de stejar aflat ă la mijloc este rezultatul unei r eparaţi i
ulterioare (probabil că atunci s-a produs deteriorarea
ornamentului din fier forjat). Pictura este pe alocuri ştearsă, dar
atât cât se mai poate descifra este suficient pentru a ne crea o
imagine as upra acestei tehnici decorative . Greu de spus dacă
unele zone colorate au legătură cu motivul repetitiv. Mult mai
probabil este că aceste „i nsu le" colorate sunt rezultatul unei
repictări ulterioare.
Reţeaua de pătrate constitu ie baza pe care se aşează
decoraţia. Ornamentul repetitiv se dezvoltă în toate direcţiile fără
să-şi modifice dimensiunile, repetând detaliile, este un ornament
continuu - o t extură. Ornamentul-textură are o ordonanţă centrală,
compusă din „panouri" direcţionate vertical.
Pentru ornamentul pictat cu şablonu l este fo l osită o s ingură
culoare: albastru-verzui.
b) Arta picturii pe lemn.
Decorarea tavanelor casetate şi a stranelor prin ornamente liber
pictate e practicată începând cu prima jumătate a secolului al
XVI-iea: Valea Viilor (Wurml och), 1526, Cloaşterf (Klosdorf),
secolul ?-I XVI -iea. Treptat, decorul pictat al bisericilor se extinde la
tăblii l e din faţa băncilor: lacobeni (Jakobsdorf), secolul al XVIII-iea,
Drăuşeni (Draas), 1637, Fi şer (Schweischer), 1647 12.
Dacă începutul secolu lui al XVII-iea poartă amprenta Renaşterii
- compoziţi simetrice, echilibrate, clare (fig. 23) -, în a doua
jumătate a secolului decorul începe să evolueze de la static la

Fig. 23. Tăblie picta tă, biserica ev. lacobeni (Jakobsdorf),
Începutul secolului al XVII-iea.

dinamic, formele se curbează, se ondulează , detaliil e sunt mult.mai
bogate (fig . 24). El ementele ornamentale, compoziţii l e ş i
modalităţile de expresie sunt sens ibil influenţate de sti lul baroc.

Fig. 2 1. Modele pictate cu şablon ul:
a) Dupuş (Tobsdorf);

Fig. 24 . Tăblie pic ta tă, biserica ev. Cloaşterf (Klosdorf),
a doua parte a secolului al X VII-iea.

b) Rupea (Reps), 1609 (Roswith Capesius, SiebenbLJrgisch
- săchsische Schreinermalerei)
10
Roswith Capesius, Siebenburgisch -săchsische Schreinermalerei, Editura
Kriterion , B u c u reşti, 1983, p. 31 .
11
F. S. Meyer, op . cit„ p. 382.

Uşa de acces în turnul cu ceas de la Merghindeal (Mergeln)
poate fi datată în a doua jumătate a secolul ui al XVII-iea. Cele două
tăblii sunt decorate asemănător - flori şi vrejuri spirale cu cârcei;
micile diferenţe constitui e rezultatul voit al unei libertăţi de
12 Roswith
Capes iu s,
Siebe nb0r9isch -săchs isch e
Ed . Kriterion, Bucureş ti, 1983, p. 32- 34 .
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Schreinermalerei,

concepţie. Motivul florii - preluat de toate 11 şcolil e" de pictură din
epocă -, este subiectul principal al decoraţiei. Compoziţia este
centrală, n esi m etrică, totuşi profund echilibrată (fig. 25).

de la biserica ev. din Cârţa (Kerz), 1740, ilustrează cum nu se
poate mai bine această preferinţă spre claritatea ş i simetria
renascentistă (fig. 26) . Elementele decorative (heruvimi, vase de
flori), ancadramentul tăbliei, casetele centrale (în forma punctelor
de diamant) aparţin registrului decorativ al Renaşterii. Culorile
folo~ite pentru pictură sunt: alb, roşu, verde, albastru .
ln privinţa uşilor casetate se poate afirma că până la mijlocul
secolului al XVIII-iea se continuă modelele renascentiste: uşile
bisericilor ev. de la Slimnic (Stolzenburg), 1731, şi Drăuşeni

Fig. 25 . Uşă, biserica ev. Merghindeal (Mergeln),
a doua jumătate a secolul al XVII-iea.

Montanţii sunt şi ei pictaţi - flori cu forme de lalele şi lujeri
ondulaţi alternează cu vrejuri spirale .
Culorile folosite pentru pictură sunt: maro, alb , ocru, negru.

Demn de remarcat este faptul că pictura pe lemn a conservat
şi a perpetuat motivele renascentiste chiar şi într-o epocă aflată la
mare distanţă de Renaştere - secolul al XVIII-iea. Uşa sacristiei

Fig. 27 . Uşă, biserica ev. Slimnic (Stolzeburg), 1731.

D

Fig. 26. Uşă, sacristia bisericii ev. Cârţa (Kerz), 1740.

Fig . 28. Uşă, biserica ev. Orăuşeni (Oraas).
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(Draas) ilustrează acest fapt (fig. 27 şi 28). De menţionat că
interiorul casetelor este pictat la uşa bisericii ev. din Slimnic
(St~lzenburg); culorile folosite su nt: maro, albastru şi alb.
ln a doua parte a secolului al XVIII-iea, compoziţii caracteristice
stilulu i baroc: pei saje cu castele şi biserici, buchete de flori , vase
cu fructe, sunt des întâlnite la tăbliile băncilor sau pe balustradele
tribunelor bisericilor evanghelice 13 . Aceasta este perioada în care
interesul pentru decoraţia prin pictare este la apogeu . Spre sfârşitul
secolului al XVIII-iea se si mte influenţa rococo-ului, influenţă
re fl ectată mai ales în ornamentică.
La biserica ev. din Hom orod (Hamruden) există dou ă uşi
pictate: u şa de acces pentru femei ş i u şa de acces pentru bărbaţi,
datate 1793 (fig . 29 ş i 30). ln ceea ce priveşte execuţia picturii
pentru prima uşă, ea poate fi ultima decadă a secolului al XVIII-iea
(panou ril e pictate de pe tăbliile băncilor, datate 1793, au motive
sensibil ase m ănătoare). Registrul ornamental folosit la pictura
canatului este caracteristic rococo-ului: scoica clas ică, acanturi
asimetrice, buchete de flori (fig. 29).

acanturi asimetrice au punctul de inflexiune marcat printr-o form ă
de inimă şi sunt „împodobite" cu o mulţime de cârcei ondulaţi.
Decorul pictat este completat printr-o înlănţuire de „S"-uri şi „C''-uri
care s ubliniază forma şi profilul casetei principale .
U şa de la biserica evanghelică care asigură accesul
bărbaţilor la tribune este pictată în aceeaşi perioadă - ultima
decadă a secolului al XVIII-iea - , cu uşa prezentată mai sus.
Totuşi între cele două uşi ex istă deosebiri profunde deoarece
aparţin unor stiluri diferite. Astfel, decoraţia pictată a uşii de
acces pentru femei se remarcă prin rafinamentul şi delicateţea
motivelor (preluate din registrul ornamental al stilului rococo) , în
schimb uşa de acces spre tribune este pictată sub influenţa noii
„mode" a furnirelor. Imitaţia prin pictare a texturii furnirelor arată
o tendinţă clară spre linia caracteri s ti că stiluril or clasice. Culorile
folosite pentru pictură sunt: maro , negru , alb, albastru, roşu
(fig . 30).

-

Fig. 30.

Fig. 29. Uşă, bisen'ca ev. Homorod (Hamruden), ultima decadă a secolului al XVIII-iea.

Fl ori le care fac parte din buchet (floarea-soarelui , garoafe,
lalele, l ăcrăm i oare) su nt ordonate într-o co mpoziţi e centrală, fără o
preocupare evid entă pentru simetri e. Cele două „S"-uri formate din
1
3

Roswith Capesius , op. cil., p. 44- 45.

Uşă,

biserica ev. Homorod (Hamruden), 1793.

În altă ordine de idei , între cele d ouă u şi există deosebiri ş i în
structurii constructive, dar şi a calităţi i decoraţiei pictate :
desenul u ş ii de acces spre tribune arată o m ân ă mai puţin
experimentată. De altfel, noua epocă - secolul al XIX-iea - , va
marca un declin al d eco raţiei pictate în interiorul bisericilor
evanghelice, dar mobilierul pictat va continua să constituie un
element drag gu stului local.
pri v inţa
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COMPONENŢA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

COMISIEI

NAŢIONALE

A MONUMENTELOR ISTORICE

Prof. dr. Petre ALEXANDRESCU - director al Institutului de Arheologie din Bucureşti
Conf. univ. dr. Stefan ANDREESCU - istoric
'
Arh . Alexandru BELDIMAN - preşedinte al Uniunii Arhitecţilor din România
Horia BERNEA - director al Muzeului Ţăranului Român
Conf. univ. Oliviu BOLDURA - pictor restaurator
Prof. ing. Alexandru CIŞMIGIU
Dr. Nicolae CONSTANTINESCU - arheolog
l.P.S. DANIEL - Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei
Prof. dr. Peter DERER - arhitect
Dr. Alexandru DIACONESCU - arheolog
Hermann FABINI - arhitect
Prof. dr. Dinu GIURESCU
Călin HOINĂRESCU - arhitect
Sanda IGNAT - arhitect
Dr. KOVACS And ras - istoric de artă
Conf. un iv. Dan MO HANU - pictor restaurator
Dr. Monica MĂRGINEANU-CÎRSTOIU - istoric de artă
Dr. Cezara MUCENIC - istoric de artă
Arh. Dan NICOLAE - director al Direcţiei Monumentelor Istorice
Dr. Paul NIEDERMAIER - arhitect
Dr. ing . Nicolae NOICA - Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
lng . Constantin PAVELESCU
Prof. dr. Andrei PIPPIDI - pre ş edinte al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice
Dr. Marius PORUMB - membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de
Arheologie ş i Istoria Artei din Cluj-Napoca
Dr. Voica-Maria ~UŞCAŞU - arheolog
Dr. Nicolae SABAU - istoric de artă
Arh. Şerban STURDZA
Prof. dr. Aurelian TRISCU - arhitect
~
'
Dr. Nicolae VLADESCU - arhitect
Prof. dr. Sanda VOICULESCU - arhitect
Colonel Virgil VOICULESCU - jurist
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